
ROMÂNIA 
JUDEłUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEłEAN  
 
 

HOTARÂREA NR.1/2011 
privind aprobarea  rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de  

venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Spitalului Județean de Urgență Deva 
 
 
  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 JudeŃean Hunedoara; 
  Văzând Hotărârea nr.5/2010 a Consiliului de Administrație al Spitalul 
Județean de Urgență Deva; 
      Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului SănătăŃii 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 
sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraŃiei 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,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară publică 
nominalizată la art.1 și va fi comunicată celor interesaŃi prin grija Serviciului administraŃie 
publică locală, relaŃii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
JudeŃean Hunedoara. 
    
 
                   
  PRESEDINTE,                SECRETAR AL JUDETULUI, 

                  Mircea Ioan Moloț                    Dana Dan 

 

 

Deva, la 14 ianuarie  2011 



ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEłEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.2/2011  
privind aprobarea repartizării pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor din cota de 21% din impozitul pe venit, 

pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanŃare locală, pe anul 2011 

 
 CONSILIUL JUDEłEAN HUNEDOARA; 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al DirecŃiei Programe, Prognoze, Buget, FinanŃe din cadrul consiliului judeŃean, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean Hunedoara;  
 Văzând adresa nr.542/2011 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a JudeŃului 
Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.32 şi ale art.33 din Legea nr.273/2006 privind 
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; 
 În temeiul dispoziŃiilor art.97 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/200, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale, a sumei de 
28.096,00 mii lei, respectiv: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 
10.593,00 mii lei şi sume din cota de 21% din impozitul pe venit în sumă de 17.503,00 mii 
lei, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanŃare locală, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către DirecŃia Programe, Prognoze, 
Buget, FinanŃe şi se va comunica celor interesaŃi prin grija Serviciului AdministraŃie Publică 
Locală, RelaŃii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean 
Hunedoara. 
        

    PREŞEDINTE,             SECRETAR AL JUDEłULUI, 
            Mircea Ioan MoloŃ     Dana Dan 
 

 

 

Deva, la 14 ianuarie 2011  



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.3/2011 
privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeŃene şi comunale, 
pe anul 2011 

 
  

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

specialitate al Serviciului administrare drumuri și achiziții publice, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean Hunedoara, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeŃean; 

Văzând procesul verbal nr.206/2011; 
  În  baza   dispoziŃiilor  art. 4 lit. c din Legea bugetului  de stat pe anul 2011 
nr. 286/2010 ; 
         În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraŃiei 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 unităŃi administrativ teritoriale a sumei de  
24.968  mii lei  defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru drumurile 
judeŃene şi comunale pe anul 2011, conform 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 interesaŃi prin grija Serviciului 
administraŃie publică locală, relaŃii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃean Hunedoara. 

 
                                       

     PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEłULUI, 
  Mircea Ioan MoloŃ                                       Dana Dan 
 
 
 

 
 
Deva, la 14 ianuarie 2011  
 



ROMÂNIA   
JUDEłUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEłEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.4/2011  
privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din județul 

Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN 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 JudeŃean Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea nr.3/2011 a Consiliului Local al Municipiului Deva, precum și adresa nr. 
301/11.01.2011 a Consiliului local al Orașului Simeria; 
 În conformitate cu dispoziŃiile art.12 alin.2 și art.13 din OrdonanŃa 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 administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 700 : DJ 
700A(Simeria) - Săulești – Aeroport - DN7 – Sântandrei - Bârcea Mare - U.M., prin preluarea unor 
tronsoane de drumuri comunale care se transformă în drum județean, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2.   Se aprobă modificarea încadrării unor sectoare de drumuri de interes local, în drum 
județean DJ 700B:Deva (str.Depozitelor) – Sântuhalm – DJ 700 (Aeroport), conform anexei nr.2 la 
prezenta hotărâre. 
  Art.3. 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 administraŃie publică locală, relaŃii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului JudeŃean Hunedoara. 
   
 
            

PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEłULUI, 
                 Mircea Ioan MoloŃ                                                             Dana Dan 
 

 

 

 

Deva, la 14 ianuarie 2011  
 



 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                  Anexa nr.1  
                             la Hotărârea nr.4/2011 

  a Consiliului JudeŃean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 

Modificarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 700 : Simeria - Săulești – Aeroport – 
Sântandrei - Bârcea Mare - U.M.  

-lungime de 10,000  
 
 
 
 
 
 
 

 DJ 700 : DJ 700A(Simeria) - Săulești – Aeroport - DN7 – Sântandrei – Bârcea Mare - 
U.M.  
   Lungime :   12,500 km     

Origine :      km 0+000       Simeria (intersecția cu DJ 700A) 
   DestinaŃie : km 12+500 Unitatea Militară(Bârcea Mare) 
   Drumul este: 
     modernizat intre km 0+000-1+890 
     pietruit între km 1+890-3+227 
     drum de pământ între km 3+227-4+427 
     pietruit între km 4+427-5+800 
     drum modernizat km  5+800-9+580 
     drum de pământ km 9+580-12+500 
      
 
 
 
 Notă : 
  
  Modificarea traseului şi a lungimii drumului DJ 700 rezultă din: 

- Remăsurarea drumului 
- Preluarea drumului vicinal în lungime de 1,337 km situat în intravilanul satului Săulești 

înscris la poziția nr. 36 în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului 
Simeria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA             Anexa nr.2  
                             la Hotărârea nr.4/2011 

  a Consiliului JudeŃean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 

Modificarea încadrării unor sectoare de drumuri de interes local, 
în drum județean 

 
 
 
 DJ 700B:Deva(Str.Depozitelor)-Sântuhalm-DJ 700(Aeroport) 
   Lungime :    2,270 km         

Origine :      km 0+000       Deva(str.Depozitelor) 
   DestinaŃie : km 2+270 DJ 700(Aeroport Săulești) 
   Drumul este: 
     drum pavat între km 0+000-1+540 
     drum pământ între km 1+540-1+995 
     drum pietruit  între km 1+995-2+270 
 
 
 
 Notă : 
  
  DJ 700B este compus următoarele sectoare de drum vicinal: 

- Km 0+000-1+540, în lungime de 1,540 km provine din drumul vicinal cuprins 
între strada Depozitelor(Deva) și pasajul la nivel peste calea ferată situat în 
localitatea Sântuhalm înscris la poziția 90 din Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Municipiului Deva-este drum pavat aflat pe 
teritoriul administrativ al municipiului Deva; 

- Km 1+540-1+995, în lungime de 415m, cuprins între pasajul la nivel peste cale 
ferată și podul peste Râul Cerna(limita administrativă a Municipiului Deva), 
înscris la poziția nr.94 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Deva-este drum de pământ aflat pe teritoriul administrativ al 
municipiului Deva; 

- Km1+995-2+270, în lungime de 315m, înscris la poziția nr. 36 din Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Simeria - este drum 
pietruit aflat pe teritoriul administrativ al orașului Simeria. 

 
  
 
 





















































































ROMÂNIA 
JUDEłUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEłEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.6/2011 
privind aprobarea  trecerii  imobilului “Casa memorială Crişan“ din domeniul public 

al JudeŃului Hunedoara şi din administrarea Consiliului JudeŃean  Hunedoara, 
 în domeniul public al Comunei RibiŃa şi în administrarea Consiliului Local al 

Comunei RibiŃa 
 

 CONSILIUL  JUDEłEAN  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 
JudeŃean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeŃean; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei RibiŃa nr. 52/2010 privind solicitarea 
de trecere a imobilului “Casa memorială Crişan“ din domeniul public al JudeŃului 
Hunedoara şi din administrarea Consiliului JudeŃean Hunedoara în domeniul public al 
Comunei RibiŃa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei RibiŃa; 
 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 administraŃiei publice locale 
nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
Art. 1.– Se aprobă trecerea din domeniul public al JudeŃului Hunedoara şi din 

administrarea Consiliului JudeŃean Hunedoara în domeniul public al Comunei RibiŃa şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei RibiŃa, a imobilului “Casa memorială Crişan“ cu 
teren aferent, situat în Comuna RibiŃa, satul Crişan, nr.62, JudeŃul Hunedoara, având datele 
de identificare cuprinse în anexa la prezenta. 

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

Art. 3.–  Inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al JudeŃului Hunedoara 
se modifică în mod corespunzător. 
 Art. 4.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat şi va fi comunicată celor interesaŃi prin grija Serviciului Administratie Publică 
Locală, RelaŃii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului JudeŃean 
Hunedoara. 
  
           PREȘEDINTE,   SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
         Mircea Ioan Moloț        Dana Dan    
 
 

 

 

 

Deva, la 14 ianuarie 2011  



 



                                                                        ANEXA       
                                                                           la Hotarârea nr. ___ /2011 a 

                                                                             Consiliului Judetean Hunedoara 
 

 

 

 

 

 

DATELE   DE   IDENTIFICARE  
ale imobilului "Casa memorială Crişan "  care se transmite din domeniul public al 

Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara,  în domeniul 
public al Comunei Ribiţa şi în administrarea  

Consiliului Local al Comunei Ribiţa 

 

Nr. 
crt 

Poz. in 
Anexa 

1 la 
HGR 
nr. 

1352/ 
2001 

Cod de 
clasifi- 
care 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobindirii sau  

al darii in 
folosinta 

Valoarea 
 de inventar 

[ lei  ] 

 
1 

 
27 

 
1.6.2. 

 
"Casa memorială 
Crişan ‘’ 

 
Comuna Ribiţa, sat Crişan, 
suprafata construită 36 mp, 
suprafaţa terenului aferent 724 mp 
Înscris în CF 146N – Ribiţa,  
nr. cadastral 159,  
parcela 80/a, 80/b 

 
1979 

 
 

        -- 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.7/2011 
privind  acordarea ,,DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ”, doamnei Mohora Lucreţia din 

comuna  Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara   
 
 
 
 
 
      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 adresa prof. Mohora Ioan, înregistrată la Consiliului Judeţean 
Hunedoara sub nr.  485/2011; 
     Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/2002 
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, cu 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 acordă ,,DIPLOMA DE EXCELENŢĂ”, doamnei Mohora Lucreţia din 
localitatea  Sălaşu de Jos, judeţul Hunedoara, precum şi un premiu în cuantum de 
1.000 lei. 

 Art.2 Suma prevăzută la art.1 din prezenta se va aloca de la bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2011, Capitolul 51 02 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe”, Titlul X  “Alte cheltuieli” , aliniat 59.22,, Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social 
cultural”. 



Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia prognoze, programe, 
buget, finanţe şi Compatimentul culte, sport, turism, activităţi culturale 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 10 februarie 2011  
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.8/2011    
privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara 

de  finanţare nerambursabilă în 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 În 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 2011, 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 10 februarie 2011  
 



 
 

                                                                    ANEXA 
                                                                     la Hotărârea nr.8/2011 

                                                                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                

 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMULUI ANUAL AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 

PENTRU ACORDAREA DE FINANŢARI NERAMBURSABILE ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 
350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE 

ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL 
 

- anul 2011- 
 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Tema proiectelor Perioada de 
derulare 

1. Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte culturale 
de interes zonal 

2011 

2. Promovarea culturii scrise 2011 
3. Sprijinirea cultelor religioase 2011 
4. Organizarea de competiţii sportive, precum şi asigurarea 

furnizării serviciilor necesare pentru realizarea acţiunilor şi 
activităţilor sportive 

2011 

5. Organizarea de activităţi recreative pentru tineret şi asigurarea 
desfăşurării activităţii de tineret 

2011 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.9/2011 
privind aprobarea bugetului propriu al 

judeţului Hunedoara pe anul 2011 
 
 

 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.542/2011 a Direcției Generale a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara; 
 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 2011 
nr.286/2010; 
 În temeiul art. 91 alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

 Art.1 -Se aprobă bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2011, stabilit în sumă de 262.488,96 mii lei, la partea de venituri, în sumă 
de 297.134,98 mii lei la partea de cheltuieli, și un deficit în sumă de 
34.646,02 mii lei conform anexelor nr.1 - 45 și nr.114 – 127 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 -Se aprobă programul de investiţii pe anul 2011, cu finanţare 
din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr. 46 - 113 
la prezenta hotărâre. 
 Art.3 -Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază ale Cosiliului Judeţean Hunedoara, 
conform anexei nr. 128 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. 129 - 130 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 -Anexele nr.1 - 130 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 10 februarie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea şi 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011, cu 
respectarea dispoziţiilor referitoare la bugetele locale, cuprinse în Legea 
bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.  
 Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara s-a elaborat în 
conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere prognozele 
principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, politicile fiscale şi 
bugetare naţionale şi locale, prevederile acordurilor de împrumuturi 
interne încheiate şi de garantare a împrumuturilor externe, politicile şi 
strategiile locale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, 
propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din 
subordine, programele de dezvoltare economico-socială în concordanţă 
cu dezvoltarea la nivel naţional, regional şi judeţean.  
 Prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010, judeţului 
Hunedoara i-au fost alocate: 
 -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2011, în sumă de 
40.476,00 mii lei, din care: susținerea sistemului de protecție a copilului, 
suma de 9.704,00 mii lei, susținerea centrelor de asistență socială a 
persoanelor cu handicap, suma de 10.234,00 mii lei și acordarea de 
produse lactate și de panificație și miere de albine, suma de 9.673,00 mii 
lei; 
 -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 în sumă de 24.968,00 mii lei, din care 
suma de 17.968,00 mii lei se constituie ca venit la bugetul propriu al 
judeţului; 
 -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, în sumă de 42.499,00 mii lei, din care o cotă de 27% se 
alocă bugetului propriu al judeţului, respectiv suma de 11.475,00 mii lei; 
 -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, ce se repartizează în baza unor acte normative, conform 
art.2 alin (6) din Ordonanţa Guvernului României nr.34/1996 pentru 



ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor 
amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin Legea 
nr.22/1997, cu completările ulterioare, se alocă, Consiliului Judeţean 
Hunedoara, suma de 4.458,00 mii lei. 
 Conform adresei nr.542/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Hunedoara, anexată prezentei, se alocă bugetului propriu al 
judeţului cota de 27%, din cota de 21% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, estimat a se încasa pe total judeţ în anul 
2011, în sumă de 18.969,00 mii lei. 
 Cotele defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 
2011 sunt în sumă de 40.146,00 mii lei. 
 Prin adresa nr. 289/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției 
Sociale transmite că judeţului Hunedoara i-a fost repartizată suma de 
58.641,00 mii lei, reprezentând “Transferuri pentru finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap în anul 2011”.  
 Conform Anexei nr.3/22/02a la Legea bugetului de stat pe anul 
2011 nr.286/2010, județului Hunedoara i-a fost alocată suma de 550,00 
mii lei reprezentând “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finanțarea camerelor agricole pe anul 2011”. 
 Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș estimează 
subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență 
medico-sociale în sumă de 230,00 mii lei 
 Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei 
bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. 
 Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole. Bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2011 este stabilit la partea de venituri în 
sumă de 262.488,96 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 297.134,98 
mii lei cu un deficit în sumă de 34.646,02 mii lei 
 
 La partea de venituri : 
 Total venituri        262.488,96 mii lei 
 1. Venituri curente       135.133,00 mii lei, 
 din care: 
 -Impozit pe profit de la agenţii economici          260,00 mii lei 
 -Cote defalcate din impozitul pe venit      40.146,00 mii lei 
 -Sume alocate din cotele defalcate din 
  impozitul pe venit pentru echilibrarea 
  bugetelor locale          18.969,00 mii lei 
 -Sume defalcate din TVA pentru finanţa- 
  rea cheltuielilor descentralizate la 
  nivelul judeţelor           40.476,00 mii lei 
 -Sume defalcate din TVA pentru drumuri      17.968,00 mii lei 
 -Sume defalcate din TVA pentru 



  echilibrarea bugetelor locale       15.933,00 mii lei 
 -Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
  utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea  
  de activităţi            1.211,00 mii lei 
 -Venituri nefiscale             170,00 mii lei, 
   din care: 
    -Venituri din concesiuni şi închirieri           160,00 mii lei 
    -Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
     potrivit dispoziţiilor legale         2,00 mii lei 
    -Alte venituri           8,00 mii lei 
 
 2. Subvenţii             73.558,13 mii lei 
 -Subvenții de la bugetul de stat către bugetele  
 locale necesare susținerii derulării proiectelor 
 finanțate din FEN postaderare    13.986,46 mii lei 
 -Finanţarea drepturilor acordate persoanelor  
  cu handicap             58.641,00 mii lei 
 -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
  unităţilor de asistenţă medico – sociale      230,00 mii lei 
 -Subvenții primite de la administrațiile locale în  
  cadrul programelor FEGA implementate de FEGA       150,67 mii lei 
 -Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea 

 camerelor agricole            550,00 mii lei 
 
 3. Sume FEN postaderare în contul plăților  
             efectuate și prefinanțării           53.797,83 mii lei 
 -Fondul European de Dezvoltare Regională             52.987,14 mii lei 
 -Fondul Social European          810,69 mii lei 
 

Din suma totală de 262.488,96 mii lei estimată a se încasa în anul 
2011 suma de 160.031,23 mii lei reprezintă veniturile secțiunii de 
funcționare și suma de 102.457,73 mii lei veniturile secțiunii de 
dezvoltare, din care suma de 34.673,44 mii lei reprezintă vărsăminte din 
secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 
bugetului local. 
 
 La partea de cheltuieli 
 Total cheltuieli           297.134,98 mii lei 
 -Servicii publice generale            26.363,96 mii lei 
 -Apărare, ordine publică, siguranţă 
  naţională                    160,50 mii lei 
 -Cheltuieli social-culturale          133.448,54 mii lei 
 -Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, 



  mediu şi ape        4.507,45 mii lei 
 -Acţiuni economice            132.654,53 mii lei 
 
 Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 160.031,23 mii 
lei iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 137.103,75 mii lei. 
Deficitul total al bugetului este de -34.646,02 mii lei și reprezintă deficitul 
secțiunii de dezvoltare. 
 Veniturile bugetului sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar 
cheltuielile sunt structurate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate şi paragrafe, după caz. Bugetele astfel structurate se 
aprobă şi pe secţiunea de fucționare, respectiv dezvoltare. Cheltuielile 
prevăzute în capitole au destinaţie precisă şi limitată.  
 Cheltuielile prevăzute în buget reprezintă limite maxime care nu pot 
fi depăşite. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se prevăd în cadrul 
limitelor aprobate, iar modificările limitelor de cheltuieli se vor efectua în 
baza prevederilor legale. 
 Alocarea sumelor la partea de cheltuieli a bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara se propune astfel: 
 La capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” se 
repartizează suma de 15.766,76 mii lei, din care: 
 Secțiunea de funcționare:  
 - Cheltuieli de personal, suma de 5.376,00 mii lei; 
 - Bunuri şi servicii, suma de 4.339,57 mii lei; 
 - Alte transferuri, suma de 35,00 mii lei; 
 - Alte cheltuieli, suma de 5,00 mii lei; 
 Secțiunea de dezvoltare: 
 - Alte transferuri, suma de 997,00 mii lei 
 - Cheltuieli de capital, suma de 5.014,19 mii lei; 
 Compartimentul Salarizare, resurse umane, prin referatul privind 
necesitatea și oportunitatea alocării de fonduri, anexat prezentei, 
comunică fondul total de salarii necesar anului 2011 pentru aparatul de 
specialitate, pentru un număr maxim de 164 posturi şi fondul aferent 
salariilor de bază pe anul 2011, indemnizaţiile consilierilor judeţeni, 
indemnizaţiile pentru membrii comisiilor ATOP precum și fondurile 
necesare pentru plata contribuțiilor aferente acestora. 
 La bunuri şi servicii se propune alocarea de fonduri pentru plata 
cheltuielilor cu energie electrică, termică, apă, salubritate, telefonie, 
internet, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi, şi pentru 
asigurarea altor materiale şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. 
Pentru finanţarea cheltuielilor cu deplasările în ţară şi în străinătate, 
publicitate, diverse acţiuni şi colocvii la care Consiliul Judeţean 
Hunedoara urmează să participe în anul 2011, cât și pentru plata unor 



cotizații, s-a avut în vedere referatul Serviciului Relaţii Externe, 
Comunicare, Mass – Media, anexată prezentei. 

Prin referatul menționat anterior, Serviciul Relaţii Externe, 
Comunicare, Mass – Media solicită și alocarea de fonduri pentru plata 
unor cotizații la organisme internaționale și organizaţii de dezvoltare 
intercomunitară la care Consiliul Judeţean Hunedoara este membru. În 
acest scop se propune alocarea sumei de 35,00 mii lei pentru contribuţii 
şi cotizaţii la organisme internaţionale; suma de 997,00 mii lei pentru 
contribuția Consiliului Județean Hunedoara la asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară.  
 La cheltuieli de capital este prevăzută suma de 5.014,19 mii lei, 
astfel: 
- suma de 1.500,00 mii lei pentru “Palat administrativ al județului 
Hunedoara (amenajare sediu Biblioteca Județeană Ovid Densușianu în 
corpul B)”; 
- suma de 3.321,70 mii lei pentru “Reparații capitale la Teatrul Județean 
Hunedoara”; 
- suma de 146,79 mii lei pentru “Reparații fațade la sediul Consiliului 
Județean Hunedoara”; 
- suma de 15,70 mii lei pentru sistemul de management al calităţii, (SMC) 
în conformitate cu cerințele standardului - SREN – ISO 9001:2008/ISO 
9001:2008; 
- suma de 30,00 mii lei pentru “Creșterea capacității administrative la 
nivelul Consiliului Județean Hunedoara – elaborarea documentației 
(cerere de finanțare și anexe aferente dosarului de finanțare) în vederea 
obținerii unei finanțări prin programul operațional Dezvoltarea capacității 
administrative, domeniul major de intervenție 1.3 “Îmbunătățirea 
eficacității organizaționale”. 
 La capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” se repartizează 
suma de 5.012,20 mii lei, din care: 
 -Fonduri de rezervă la dispoziția autoritățior locale, suma de 
2.472,00 mii lei; 
 -Transferuri către instituții publice, suma de 2.094,20 mii lei; 
 -Rambursări de credite externe, suma de 446,00 mii lei. 
 Cheltuielile acestui capitol cuprind: fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia autorităţilor locale, în sumă de 2.472,00 mii lei, fondul de 
garantare al împrumutului extern, în sumă de 446,00 mii lei şi transferurile 
către instituţii publice astfel: Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 
Persoanelor, suma de 690,00 mii lei, Serviciul Public Judeţean 
Salvamont, suma de 1.158,20 mii lei și Agenţia de Dezvoltare Economico 
– Socială a Judeţului Hunedoara, suma de 246,00 mii lei.  
 La capitolul 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi” se repartizează suma de 5.585,00 mii lei, din care: 



 -Dobânzi aferente datoriei publice interne, suma de 5.485,00 mii lei; 
-Dobânzi aferente datoriei publice externe, suma de 100,00 mii lei. 

 Dobânzile aferente datoriei publice interne au fost calculate la o rată 
a dobânzii de 7,43% pentru trimestrul I și 11,43% pentru trimestrele 
următoare. Din suma de 4.458,00 mii lei alocată Consiliului Judeţean 
Hunedoara prin Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr.286/2011, suma 
de 100,00 mii lei se repartizează pentru plata dobânzilor aferente datoriei 
publice externe, diferenţa de 4.358,00 mii lei fiind repartizată pentru 
rambursare împrumut extern, la capitolul 70.02 “Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică”. 

La capitolul 60.02 „Apărare” se repartizează suma de 130,50 mii 
lei, reprezentând bunuri şi servicii pentru activitatea Centrului Militar 
Județean Hunedoara. Această sumă se utilizează pentru plata 
cheltuielilor cu energie electrică, termică, apă, salubritate, telefonie, 
internet, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi, şi pentru 
asigurarea altor materiale şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. 

La capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” se 
repartizează suma de 30,00 mii lei pentru asigurarea de bunuri şi servicii 
în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” 
al Județului Hunedoara. 

La capitolul 65.02 „Învăţământ” se repartizează suma de 
17.234,00 mii lei, din care: 

-Cheltuieli de personal, suma de 6.052,00 mii lei 
-Bunuri şi servicii, suma de 11.182,00 mii lei; 

 Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol vizează desfășurarea 
activităţilor instituţiilor de învăţământ special, pentru care se repartizează 
suma de 7.561,00 mii lei astfel: 6.052,00 mii lei pentru cheltuieli de 
personal și suma de 1.509,00 mii lei pentru bunuri și servicii. Pentru 
finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de 
panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, 
precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu 
program normal de 4 ore; pentru finanțarea cheltuielilor privind acordarea 
de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din 
clasele I-IV din învățământul de stat și confesional precum și pentru 
finanțarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care 
frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, se 
repartizează suma de 9.673,00 mii lei. 

La capitolul 66.02 „Sănătate” se repartizează suma de 10.225,45 
mii lei, din care: 

Secțiunea de funcționare: 
 -Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 925,98 

mii lei; 



Secțiunea de dezvoltare: 
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 

1.102,42 mii lei; 
- Alte transferuri, suma de 2.400,00 mii lei; 
-Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare, suma de 3.288,24 mii lei; 
 -Cheltuieli de capital, suma de 2.508,81 mii lei . 
În cadrul acestui capitol se prevede asigurarea resurselor financiare 

pentru Asociaţia Salvital Hunedoara, în sumă de 878,40 mii lei, aferentă 
cotizaţiei anuale şi ratelor aferente achiziţiei în leasing a ambulanţelor 
achiziţionate în anii precedenţi; pentru finanțarea investițiilor la spitale, se 
repartizează suma de 920,00 mii lei astfel: Spitalul Județean de Urgență 
Deva suma de 470,00 mii lei și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 
suma de 450,00 mii lei. Suma de 2.400,00 mii lei pentru proiectul 
“Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgentă Deva - 
modernizarea și echiparea cu aparatură de specialitate”, finanțat prin 
POR Axa 3, în baza contractului de finanțare nr.515/20.08.2009. Suma 
de 245,66 mii lei reprezintă transfer din bugetul local către asociația de 
dezvoltare intercomunitară ADIVEST în vederea derulării proiectului 
comun “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și 
pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor 
calificat în Regiunea Vest”, finanțat prin POR axa 3. 
 Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş estimează 
subvenția de la Autoritatea de Sănătate Publică reprezentând “Subvenţii 
din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico – 
sociale”, în sumă de 230,00 mii lei sumă aferentă plății drepturilor 
salariale a personalului medical angajat în această unitate, şi pentru plata 
unor bunuri şi servicii, conform legii.  

Suma de 2.508,81 mii lei prevăzută la cheltuieli de capital cuprinde: 
- suma de 2.500,00 mii lei pentru “Amenajare și dotare cu 

echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității 
sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat la Centrul 
Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgență”; 

- suma de 8,81 mii lei pentru asistență tehnică aferentă “Proiect 
tehnic, detalii de execuție, PAC, avize și acorduri privind 
Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva 
– Modernizarea și echiparea cu aparatură de specialitate”.  
La capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” se repartizează 

suma de 18.808,40 mii lei, din care: 
Secțiunea de funcționare: 



 -Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 
13.168,40 mii lei; 

-Alte cheltuieli, suma de 5.150,00 mii lei; 
Secțiunea de dezvoltare: 
-Alte transferuri, suma de 73,10 mii lei; 
-Cheltuieli de capital, suma de 416,90 mii lei. 
În baza Anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 

nr.286/2011, numărul maxim de posturi finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult pe anul 2011, aferent judeţului 
Hunedoara, este de 330 posturi. Pentru plata drepturilor salariale a 
personalului neclerical se propune repartizarea sumei de 2.650,00 mii lei, 
în cadrul titlului “Alte cheltuieli”. 
 Transferurile între unităţi ale administraţiei publice sunt destinate 
asigurării bunei funcţionări a următoarelor instituţii publice aflate în 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara: Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Hunedoara – Deva, suma de 3.868,80 mii lei; Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, suma 
de 1.193,00 mii lei, Teatrul Dramatic “I D Sârbu” Petroşani, suma de 
4.327,00 mii lei, Teatrul de Artă Deva, suma de 1.903,00 mii lei şi 
Biblioteca Judeţeană “Ovid Densuşianu”, suma de 1.876,60 mii lei.  
 Pentru acordarea unor finanţări nerambursabile persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul 
Hunedoara. se alocă sume astfel: sport, suma de 300,00 mii lei; 
susţinerea cultelor, suma de 2.000,00 mii lei; pentru activitatea de tineret 
suma de 200,00 mii lei. Din cadrul activității de tineret, suma de 45,00 mii 
lei reprezintă acțiuni cu caracter științific și social-cultural.  
 În vederea finanțării proiectului Centrul Europa Direct al Județului 
Hunedoara, realizat de Asociația pentru Integrarea Dezvoltării Durabile a 
județului Hunedoara, Consiliul Local al Orașului Simeria și Consiliul 
Județean Hunedoara, este necesară cuprinderea în bugetul propriu al 
județului Hunedoara a sumei de 73,10 mii lei reprezentând transferuri 
interne, programe de dezvoltare. 
 Suma de 416,90 mii lei cuprinsă la cheltuieli de capital vizează 
execuția obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare baza sportivă 
Michael Klein Hunedoara”. 

 La capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” se repartizează 
suma de 87.180,69 mii lei, din care: 

Secțiunea de funcționare: 
 -Cheltuieli de personal, suma de 16.126,70 mii lei; 
-Bunuri şi servicii, suma de 7.233,93 mii lei; 
-Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 1.691,00 

mii lei; 



-Asistenţă socială, suma de 59.543,30 mii lei; 
-Alte cheltuieli, suma de 700,00 mii lei; 
Secțiunea de dezvoltare: 
-Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare, suma de 910,69 mii lei; 
 -Cheltuieli de capital, suma de 975,07 mii lei; 

 Transferurile între unităţi ale administraţiei publice reprezintă 
“Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico - sociale”, în sumă de 1.691,00 mii lei 
pentru Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş. Cheltuielile 
de personal, bunuri şi servicii, asistenţă socială, alte cheltuieli şi cheltuieli 
de capital reprezintă sumele alocate pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, din care aceasta va 
efectua plăți în urma deschiderilor de credite efectuate de Consiliul 
Județean Hunedoara, cu dispoziţie bugetară în conformitate cu 
clasificaţia economică, în funcţie de natura cheltuielilor. Suma de 
84.579,00 mii lei alocată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara în cadrul acestui capitol se repartizează 
astfel: pentru “Susţinerea sistemului de protecţie a copilului”, suma de 
14.614,00 mii lei, pentru „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap”, suma de 58.641,00 mii lei şi pentru finanţarea “Centrelor de 
îngrijire şi asistenţă a persoanelor cu handicap”, suma de 11.324,00 mii 
lei.  
 În vederea realizării proiectului “Eficiență, calitate, promptitudine în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara”, proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea 
Capacității Administrative, a fost cuprinsă suma de 910,69 mii lei. 

La capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se 
repartizează suma de 4.358,00 mii lei, pentru rambursare împrumut 
extern. 

La capitolul 74.02 „Protecția mediului”, se repartizează suma de 
149,45 mii lei, “Alte transferuri”, pentru S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A., în 
vederea achitării de către aceasta a cheltuielilor neeligibile aferente 
implementării proiectului Măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/009 – 
extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, 
Județul Hunedoara”. 

La capitolul 80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi 
de muncă” se repartizează suma de 9.081.01 mii lei, pentru secțiunea 
de dezvoltare, astfel: 

-Alte transferuri, suma de 483,58 mii lei; 
-Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare, suma de 8.597,43 mii lei. 



 Pentru plata contribuției Consiliului Județean Hunedoara la 
derularea proiectului „Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 – Reabilitarea 
și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în orașele 
Deva și Hunedoara” implementat de S.C. Apa Prod S.A. Deva este 
necesară alocarea sumei de 483,58 mii lei. 

În vederea efectuării plăților în cadrul programului “Parc de afaceri 
Simeria”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional – Axa 4 – 
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, Domeniul major 
de intervenție 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanță regională și locală, a fost cuprinsă în bugetul 
propriu al județului suma de 8.597,43 mii lei. 

La capitolul 83.02 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și 
vânătoare” se cuprinde suma de 550,00 mii lei pentru finanțarea 
activității Camerei Agricole Județene Hunedoara. 

La capitolul 84.02 „Transporturi” se repartizează suma de 
121.184,82 mii lei, din care:  

Secțiunea de funcționare:  
-Bunuri şi servicii, suma de 9.000,00 mii lei; 
-Rambursări de credite interne, suma de 3.360,00 mii lei. 
 Secțiunea de dezvoltare: 
-Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare, suma de 84.407,80 mii lei; 
-Cheltuieli de capital, suma de 24.417,02 mii lei; 
Pentru reparaţii curente la drumurile judeţene se alocă suma de 

9.000,00 mii lei. 
Pentru derularea în condiții optime a proiectelor finanțate din 

Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, se cuprinde în 
bugetul propriu al județului Hunedoara suma de 84.407,80 mii lei astfel: 

- suma de 7.942,04 mii lei pentru finanțarea proiectului ”Modernizare 
DJ 668: DN 66 – Bucium Orlea – Gânţaga, km1+200 - 9+200”, 
județul Hunedoara” finanțat prin POR Axa 2; 

- suma de 16.938,00 mii lei pentru finanțarea proiectului: 
„Modernizare DJ 708 D: Veţel – Muncelu Mic – Poieniţa Tomii - 
Feregi, km:14+900 - 25+760, Județul Hunedoara”, finanțat prin 
POR - Axa 2; 

- suma de 59.527,76 mii lei pentru „Modernizare DJ 687D: Teliucu 
Inferior – Toplița – Dăbâca – Hăşdău - Lunca Cernii de Sus - Gura 
Bordului - Limită Județ Caraş Severin, km 15+100-45+380, Județul 
Hunedoara”, finanțat prin POR - Axa 2.  
Cheltuielile de capital vizează realizarea următoarelor obiective de 

investiții: 
- suma de 1.000,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 705J: DJ 668A 

(Chitid) – Ocolișu Mic – Ludeștii de Jos”; 



- suma de 1.000,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 687F: Teluicu 
Superior – Govâjdia – Lelese, km. 10+300 – 20+100”; 

- suma de 1.627,07 mii lei pentru “Modernizare DJ 705D: Stănija – 
Buceș, km.34+700 – 41+700, județul Hunedoara”; 

- suma de 348,40 mii lei pentru “Modernizare DJ 706: DJ 706A – 
Vorța – Visca - Țebea – DN 76, km.28+800 – 31+350”; 

- suma de 971,95 mii lei pentru “Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare 
DJ 705F: DJ 705A (Căstău) – Sibișel – Cabana Prislop – lim.județ 
Alba, km.8+656 – 11+800”; 

- suma de 2.000,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 741: Crișcior – 
Bucureșci – Curechiu – Almașu Mic de Munte, km.11+800 – 
23+130”; 

- suma de 4.850,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 706: DJ 706A – 
Vorța – Visca - Țebea – DN 76, km.17+800 – 28+800”; 

- suma de 964,30 mii lei pentru “Deviere DJ 742B: Blăjeni (DN 74) – 
Criș - DJ 762, județul Hunedoara”; 

- suma de 443,93 mii lei pentru “Modernizare DJ 680B: DN 68A – 
Lăpugiu de Jos – Lăpugiu de Sus, km.4+400 – 7+500”, astfel: 

- suma de 2.000,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 687J: Hunedoara 
– Boș - Groș - Cerbăl – Feregi – DJ 688, km.9+650 – 19+550”; 

- suma de 670,84 mii lei pentru “Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe 
DJ 667A: DN 66 (Ohaba de sub Piatră) – Nucșoara – Cabana 
Pietrele, km.12+050 – 13+050”, astfel: 

- suma de 500,00 mii lei pentru “Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe 
DJ 687C: Hațeg (DJ 687A) – General Berthelot – Ciula Mare – 
Ciula Mică – Răchitova, km.17+820 – 19+820”; 

- suma de 471,55 mii lei pentru “Modernizare DJ 705: Geoagiu – 
Balșa – Lim.județ Alba, km.29+712 – 30+950”; 

- suma de 800,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 
705) – Băcâia – Lim.județ Alba, km.3+424 – 7+700”; 

- suma de 7,92 mii lei pentru “Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare pe 
DJ 668C: DN 66 – Bretea Română – Vâlcelele Bune – Vâlcelele 
Rele – Bățălari – Boșorod, km.6+900 – 8+900, km.10+100 – 
10+650”; 

- suma de 500,00 mii lei pentru “Modernizare și reabilitare DJ 763A: 
Șteia (DN 76) – Tomești – Tiulești – limită județ Arad, km.0+000 – 
13+400”; 

- suma de 1.000,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 760: Ribița (DN 
76) – Crișan – Schitu Mănăstirii Crișan, km.4+350 – 13+600”; 

- suma de 500,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 707G: DN 7 – 
Gurasada – Dănulești, km.3+500 – 14+000”; 



- suma de 500,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 706B: Luncoiu de 
Jos – Stejărel – Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), km.2+800 – 
3+800 și km. 7+150 – 19+450”; 

- suma de 500,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 666: DN66 (Merișor) 
– Bealu Babii – Vulcan, km.1+010 – 5+010”; 

- suma de 500,00 mii lei pentru “Modernizare și reabilitare DJ 668A: 
Streisângiorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Alun – 
Târsa – Costești (DJ 705A), km.24+750 – 36+935”; 

- suma de 500,00 mii lei pentru “Modernizare DJ 687E: Hunedoara – 
Teliucu Inferior – Ghelari – Bunila – Vadu Dobrii, km.18+130 – 
29+200, etapa I, km.18+130 – 21+830”; 

- suma de 180,00 pentru „Lucrări de modernizare la trecerea la nivel 
cu calea ferată pe DJ 668: DN 66 – Bucium Orlea – Gânțaga, 
km.1+630 (116 Simeria – Livezeni, interval Subcetate – Băiești, 
km.CF30+161)”; 

- suma de 72,00 mii lei pentru „Reamplasare linie electrică în 
vederea realizării obiectivului “Modernizare DJ 706: DJ 706A – 
Vorța – Visca - Țebea – DN 76, km.17+800 – 28+800”; 

- suma de 500,00 mii lei “Modernizare DJ 664: Pas Vulcan – Vulcan, 
km.38+000 – 41+700”; 

- suma de 2.000,00 mii lei pentru “Covor bituminos DJ 664A: Lupeni 
– Zona de Agrement Straja, km.1+000 – 9+300 și consolidare 
versant km.1+870 – 3+560”; 

- suma de 5,49 mii lei pentru asistență tehnică aferentă “Proiect 
tehnic (faza PT, DE, CS, DTAC) privind Modernizare DJ 687D: 
Teliucu Inferior – Toplița – Dăbâca – Hășdău – Lunca Cernii de Sus 
– Gura Bordului – lim.județ Caraș Severin, km.15+100 – 45+380, 
județul Hunedoara”; 

- suma de 3,57 mii lei aferentă “Proiect tehnic (faza PT, DE, CS, 
DTAC) privind Modernizare DJ 708D: Vețel – Muncelu Mic – 
Poienița Tomii – Feregi, km.14+900 – 25+760”; 
La capitolul 87.02 “Alte acțiuni economice”, se cuprinde suma de 

1.362,05 mii lei astfel: 
Secțiunea de funcționare: bunuri și servicii, suma de 476,65 mii lei; 
Secțiunea de dezvoltare: 
- Alte transferuri, suma de 1.000,00 mii lei; 
- Cheltuieli de capital, suma de 362,05 mii lei. 
În vederea promovării potențialului turistic al Județului Hunedoara, 

pentru anul 2011, este necesară cuprinderea în bugetul propriu al 
județului Hunedoara a sumei de 476,65 mii lei. 

În vederea realizării proiectului “Reabilitarea sitului industrial de pe 
fosta platformă industrială Călan și pregătirea pentru noi activități”, 
Consiliul Județean Hunedoara a încheiat un acord de asociere cu 



Consiliul Local al Orașului Călan. Pentru aisgurarea contribuției 
Consiliului Județean Hunedoara la finanțarea acestui proiect, se propune 
alocarea sumei de 1.000,00 mii lei reprezentând transferuri pentru 
programe de dezvoltare. 

Prin Referatul privind necesitatea și oportunitatea alocării de 
fonduri, Serviciul Administrare drumuri și achiziții publice și Serviciul 
tehnic și proiectare, a solicitat alocarea de fonduri pentru obiectivele de 
investiții demarate din anii precedenți, precum și pentru realizarea unor 
investiții noi, așa cum au fost prezentate la cheltuieli de capital. 

Prin Referatul privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în 
bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2011 a cheltuielilor privind 
derularea de proiecte finanțate/în curs de finanțare din fonduri pre și post 
aderare, Serviciul Dezvoltare regională și integrare europeană a solicitat 
alocarea de fonduri în vederea derulării contractelor de finanțare POR 
2007 – 2013 și PODCA 2007 – 2013, ISPA, pentru proiectele depuse sau 
în elaborare la nivelul Consiliului Județean Hunedoara, așa cum au fost 
prezentate la capitolele de cheltuieli. 

În bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2011 se cuprinde 
diferenţa de alocat pentru contractele încheiate în anul 2007, și cele ce 
urmează a fi încheiate în cursul acestui an, în limita creditului intern 
accesat de Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezenta hotărâre pe care îl 
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea şi aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011. 

Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în buget pe baza clasificaţiei 
bugetare aprobate prin Ordinul 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 pe anul 2011 şi a estimărilor pentru anii 2012-2014, precum şi limita 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale”. 
 Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara se elaborează în 
conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile 
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 și ale Ordinului comun 
nr.7/57/2011 al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Finanțelor 
Publice, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale. 

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli se au în vedere 
prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, politicile fiscale şi 
bugetare naţionale şi locale, prevederile acordurilor de împrumuturi interne 
încheiate şi de garantare a împrumuturilor externe, politicile şi strategiile locale, 
priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, programele de dezvoltare 
economico-socială în concordanţă cu dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
judeţean.  
 Cheltuielile de capital sunt cuprinse la fiecare capitol bugetar, detaliate în 
programul de investiţii, anexă la bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2011. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniela Sălăşan 
 
 
 
 
        Compartiment Buget,  

     Instituții Publice și Agenți Economici 
              Madrea Oana 
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HOTĂRÂREA NR.10/2011 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 

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 2011 nr.286/2011; 
 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 2011 al Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, în sumă de 700,00 
mii lei, conform anexelor nr.1 şi 2 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.3 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii 
Speciale Păclişa, în sumă de 874,00 mii lei, conform anexei nr.4 şi numărul de 
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform 
anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, în sumă de 2.362,00 mii lei, conform 
anexei nr.6 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
Centrului de Pedagogie Curativă Hunedoara, în sumă de 1.660,00 mii lei, 
conform anexei nr.8 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi 
fondul salariilor de bază, conform anexei nr.9 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii 
Generale “I.G.Duca” Petroşani în sumă de 878,00 mii lei, conform anexei nr.10 
şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 
bază, conform anexei nr.11 la prezenta hotărâre. 



 Art.6 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Grupului 
Şcolar de Arte şi Meserii „Ion Mincu” Deva, în sumă de 367,00 mii lei, conform 
anexei nr.12 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.13 la prezenta hotărâre. 
 Art.7 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Grupului 
Şcolar „Ovid Densuşianu” Călan, în sumă de 557,50 mii lei, conform anexei 
nr.14 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor 
de bază, conform anexei nr.15 la prezenta hotărâre. 
 Art.8 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Grupului 
Școlar “Nicolaus Olahus” Orăștie, în sumă de 268,00 mii lei, conform anexei 
nr.16 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 2011 al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, în sumă 
de 954,50 mii lei, conform anexei nr.18 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.19 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.10-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului 
Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, în sumă de 4.434,70 mii lei, conform anexelor 
nr.20 şi 21 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.22 la prezenta hotărâre. 
 Art.11-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului 
de Artă Deva, în sumă de 1.923,0 mii lei, conform anexelor nr. 23 și 24 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 2011 al 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, în sumă de 4.101,80 
mii lei, conform anexelor nr.26 și 27, programul de investiţii publice pe anul 
2011, conform anexelor nr.28 – 46 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.47 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.13-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Hunedoara, în sumă de 1.270,00 mii lei, conform anexelor nr.48 şi 49 şi 
numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 
bază, conform anexei nr.50 la prezenta hotărâre. 
 Art.14-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara - Deva, în sumă de 
1.881,60 mii lei, conform anexelor nr.51 şi 52, programul de investiţii publice pe 
anul 2011, conform anexelor nr.53 – 57 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.58 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.15-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Agenţiei 
de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, în sumă de 246,00 
mii lei, conform anexelor nr. 59 şi 60 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr. 61 la prezenta 
hotărâre. 



 Art.16-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
Serviciului Public Judeţean Salvamont, în sumă de 1.158,20 mii lei, conform 
anexelor nr.62 şi 63 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi 
fondul salariilor de bază, conform anexei nr.64 la prezenta hotărâre. 
 Art.17-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Unităţii 
de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş, în sumă de 2.071,00 mii lei, conform 
anexelor nr.65 şi 66, programul de investiţii publice pe anul 2011, conform 
anexelor nr.67 – 70 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi 
fondul salariilor de bază, conform anexei nr.71 la prezenta hotărâre. 
 Art.18-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, în sumă de 
85.579,00 mii lei, conform anexelor nr.72 – 78, programul de investiţii publice 
pe anul 2011, conform anexelor nr.79 – 87 şi numărul de personal permanent 
şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.88 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.19-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Camerei 
Agricole Judeţene Hunedoara, în sumă de 630,00 mii lei, conform anexelor 
nr.89 și 90 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.91 la prezenta hotărâre. 
 Art.20-Anexele nr.1 - 91 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.21-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 10 februarie 2011 
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PREŞEDINTE 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 Potrivit prevederilor art.19 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Hunedoara are competenţa şi responsabilitatea aprobării 
bugetelor instituţiilor publice aflate în subordonarea sa. 
 Realizarea obiectivelor serviciilor publice care, potrivit legii, au fost 
declarate de interes judeţean şi implicit asigurarea finanţării acestora, 
constituie o prioritate pentru Consiliul Judeţean Hunedoara, ca autoritate 
a administraţiei publice locale organizată la nivel judeţean. 
 Prezenta hotărâre vizează aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2011 ale instituţiilor publice de interes judeţean care 
sunt organizate sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara sau se 
află în finanţarea acestuia. 
 Pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2011 în sumă de 700,00 mii lei, constituit la partea de venituri din 
suma de 10,00 mii lei din venituri din taxe administrative, eliberări de 
permise şi suma de 690,00 mii lei, subvenţii de la bugetul consiliului 
judeţean. La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 549,00 
mii lei, s-a avut în vedere numărul maxim de 31 posturi şi fondul aferent 
salariilor de bază aferent acestora, statul de funcţii aprobat pentru 
această instituţie, prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fonduri publice și a contribuţiilor aferente 
acestora. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii, în sumă de 151,00 mii lei, 
au fost stabilite în funcţie de necesarul determinat conform planului anual 
de achiziţii întocmit la nivelul direcţiei pe baza normativului de dotare cu 
mijloace materiale şi tehnice transmis de Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, de consumul de 
energie electrică şi gaz, materiale consumabile utilizate în activitatea 
curentă. 
 Pentru Şcoala Specială Păclişa, se alocă suma de 874,00 mii lei, 
astfel: suma de 747,00 mii lei pentru a se asigura cheltuielile salariale 
pentru un număr maxim de personal în anul 2011 de 21,50 posturi, fondul 
aferent salariilor de bază, a altor cheltuieli salariale în bani şi a 
contribuţiilor aferente acestora şi suma de 127,00 mii lei pentru o bază 
materială corespunzătoare procesului educaţional, prin alocarea de 



resurse financiare pentru încălzire, iluminat, obiecte de inventar, 
materiale igienico-sanitare pentru curăţenie, asigurarea materialelor 
şcolare pentru elevi şi alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
 Centrului de Pedagogie Curativă Simeria i se repartizează suma de 
2.362,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului, astfel: 1.977,00 mii lei 
cheltuieli de personal şi 385,00 mii lei bunuri şi servicii. La fundamentarea 
cheltuielilor de personal s-a avut în vedere numărul maxim de 85,96 
posturi şi fondul aferent salariilor de bază, statul de funcții, precum şi 
contribuţiile aferente acestora. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost 
stabilite în funcţie de necesarul asigurării plăţii utilităţilor, transportul 
elevilor, hrana pentru elevi unitatea şcolarizând un număr de 116 elevi cu 
cerinţe educaţionale speciale. 
 Centrului de Pedagogie Curativă Hunedoara i se repartizează suma 
de 1.660,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului, astfel: 1.275,00 mii lei 
cheltuieli de personal şi 385,00 mii lei bunuri şi servicii. La fundamentarea 
cheltuielilor de personal s-a avut în vedere numărul maxim de 57,32 
posturi şi fondul aferent salariilor de bază, statul de funcții, precum şi 
contribuţiile aferente acestora. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost 
stabilite în funcţie de necesarul asigurării plăţii utilităţilor, transportul 
elevilor, hrana pentru elevi unitatea şcolarizând un număr de 147 elevi cu 
cerinţe educaţionale speciale. 

Şcolii Generale „I.G. Duca” Petroşani, i se repartizează suma de 
878,00 mii lei. Pentru plata drepturilor salariale aferente unui număr de 
23,50 posturi aprobat conform statului de funcţii, altor drepturi salariale 
stabilite în baza legislaţiei în vigoare, precum şi contribuţiile aferente 
acestora, se repartizează suma de 640,00 mii lei. Pentru cheltuielile 
materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 
învăţământ în cadrul claselor speciale integrate în învăţământul de masă, 
aferente elevilor cu deficienţe cognitive, senzoriale, comportamentale şi 
psihomotorii, se repartizează suma de 238,00 mii lei. 

Pentru Grupul Şcolar de Arte şi Meserii „Ion Mincu” Deva se 
repartizează suma de 367,00 mii lei. Pentru plata drepturilor salariale 
aferente unui număr de 10,63 posturi şi pentru plata contribuţiilor aferente 
acestora se alocă suma de 287,00 mii lei. La stabilirea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile s-a prevăzut suma de 80,00 mii lei. 

Din bugetul propriu al judeţului se repartizează suma de 557,50 mii 
lei Grupului Şcolar “Ovid Densuşianu” Călan, din care: suma de 370,00 
mii lei pentru asigurarea drepturilor salariale pentru un număr maxim de 
13,34 posturi în anul 2011 şi a contribuţiilor aferente şi suma de 187,50 
mii lei pentru încălzire, iluminat, obiecte de inventar, materiale pentru 
curăţenie, asigurarea materialelor şcolare pentru elevi, hrană şi alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii.  
 Grupului Școlar “Nicolaus Olahus” Orăștie i se repartizează suma 
de 268,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului, astfel: 178,00 mii lei 



cheltuieli de personal şi 90,00 mii lei bunuri şi servicii. La fundamentarea 
cheltuielilor de personal s-a avut în vedere numărul maxim de 7 posturi şi 
fondul aferent salariilor de bază, statul de funcții, precum şi contribuţiile 
aferente acestora. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii au fost stabilite în 
funcţie de necesarul de fonduri pentru asigurarea plăţii hranei pentru elevi 
unitatea şcolarizând un număr de 91 elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale. 

Din bugetul propriu al judeţului se repartizează suma de 954,50 mii 
lei Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 
astfel: suma de 578,00 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor salariale 
pentru un număr maxim de 24 posturi în anul 2011 şi suma de 16,50 mii 
lei pentru bunuri şi servicii.  

Pentru Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, se propune 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 în sumă de 
4.434,70 mii lei. Veniturile sunt constituite din suma de 107,70 mii lei, 
previzionată a se încasa în urma manifestărilor culturale şi artistice 
organizate de această instituţie în anul 2011 şi din subvenţii de la bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara, în sumă de 4.327,00 mii lei. Această 
sumă este necesară pentru asigurarea cheltuielilor salariale pentru un 
număr maxim de 74 posturi, în sumă de 1.236,00 mii lei și a cheltuielilor 
cu bunuri şi servicii în sumă de 3.198,70 mii lei. 

Pentru Teatrul de Artă Deva, se propune aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2011 în sumă de 1.923,00 mii lei. Veniturile 
sunt constituite din suma de 20,00 mii lei, previzionată a se încasa în 
urma manifestărilor culturale şi artistice organizate de această instituţie în 
anul 2011 şi din subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara, în 
sumă de 1.903,00 mii lei. Această sumă este necesară pentru asigurarea 
cheltuielilor salariale în sumă de 267,00 mii lei, pentru un număr maxim 
de 12 posturi și contribuțiile aferente acestora şi a cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii, în sumă de 1.656,00 mii lei.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Hunedoara - Deva, se propune aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2011 în sumă de 4.101,20 mii lei. Veniturile curente 
ale instituţiei se estimează la 233,00 mii lei iar subvenţia repartizată 
acestei instituţii este de 3.868,80 mii lei. Pentru asigurarea cheltuielilor cu 
salariile aferente unui număr de maxim de 93 posturi este necesară 
alocarea sumei de 1.428,00 mii lei. Suma de 1.206,00 mii lei repartizată 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii este necesară pentru plata cheltuielilor cu 
energie electrică, termică, apă, salubritate, telefonie, internet, în baza 
contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi, cât şi pentru asigurarea 
materialelor curente necesare activităţii de restaurare şi depozitare a 
exponatelor. Cheltuielile de capital, în sumă de 1.467,00 mii lei, vizează: 

- efectuarea unor reparaţii capitale aferente activelor fixe în 
sumă de 1.312,00 mii lei; 



- dotări independente în sumă de 73,50 mii lei, astfel: 23,00 
mii lei pentru plata ratelor aferente contractelor de leasing 
încheiate în anii anteriori; 4,00 mii lei pentru certificare 
Sistem de management SR EN ISO 9001:2008; 10,00 mii lei 
pentru licențe soft; 4,50 mii lei pentru aparat cu ultrasunete 
art piezo; 16,00 mii lei bazin cu ultrasunete mod 200 digit; 
6,00 mii lei micromotor art 700; 6,00 mii lei pentru aparat 
GPS + soft ARC GIS; 4,00 mii lei boiler centrală. 

- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii în sumă de 82,30 mii lei. 

Pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2011 în sumă de 1.270,00 mii lei, stabilit la partea de 
venituri, din venituri proprii în sumă de 77,00 mii lei şi subvenţii în sumă 
de 1.193,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli astfel: cheltuieli de personal 
563,00 mii lei și bunuri şi servicii 707,00 mii lei. La fundamentarea 
cheltuielilor s-a ţinut seama de cheltuielile de personal aferente unui 
număr de 30 de posturi și cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru plata 
utilităţilor, achiziţionarea de obiecte de inventar, deplasări în ţară şi 
străinătate, organizarea de activităţi cultural – artistice.  

Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara - Deva, se 
propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 în 
sumă de 1.881,60 mii lei, fundamentat la partea de venituri prin încasări 
din prestări servicii şi alte activităţi, în sumă de 5,00 mii lei şi subvenţii de 
la bugetul propriu al judeţului în sumă de 1.876,60 mii lei. La 
fundamentarea cheltuielilor de personal în sumă de 906,00 mii lei s-a 
avut în vedere statul de funcţii aprobat pentru această instituţie, nivelul 
salariilor de bază pentru un număr maxim de 44 posturi, a sporurilor 
acordate potrivit normelor legale în vigoare și a contribuţiilor aferente 
acestora. La fundamentarea cheltuielilor materiale, în sumă de 911,00 mii 
lei, s-a ţinut seama de cheltuielile de întreţinere şi gospodărire şi alte 
cheltuieli necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituţiei. La 
cheltuieli de capital a fost prevăzută suma de 64,60 mii lei astfel: 22,60 
mii lei pentru achiziționarea de software – web opac; 11,90 mii lei pentru 
licențe utilizatori, 30,10 mii lei pentru pachet acces nelimitat cititori. 

Pentru Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului 
Hunedoara, se repartizează din bugetul propriu al judeţului suma de 
246,00 mii lei. La fundamentarea cheltuielilor s-a ţinut seama de 
cheltuielile de personal aferente unui număr maxim de 17 posturi şi 
asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcționare în cadrul titlului 
„Bunuri şi servicii”.  

La Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara, se propune 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 în sumă de 
1.158,20 mii lei. Cheltuielile cuprind suma de 607,20 mii lei la cheltuieli de 



personal având în vedere statul de funcţii aprobat pentru această 
instituţie, nivelul salariilor de bază pentru un număr maxim de 18 posturi, 
a sporurilor acordate potrivit normelor legale în vigoare și a contribuţiilor 
aferente acestora şi suma de 551,00 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii”.  

Autoritatea de Sănătate Publică repartizează “Subvenţii din bugetul 
de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico – sociale” în sumă 
de 230,00 mii lei, care se transferă Unităţii de Asistenţă Medico – Socială 
Baia de Criş pentru plata drepturilor salariale ale personalului medical 
angajat în această unitate, şi pentru plata unor bunuri şi servicii, conform 
actelor normative în vigoare. Din bugetul propriu al judeţului se 
repartizează suma de 1.691,00 mii lei iar contribuţia de întreţinere a 
persoanelor asistate se estimează la 150,00 mii lei. Astfel, se propune 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Unităţii de 
Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş în sumă de 2.071,00 mii lei. La 
fundamentarea cheltuielilor de personal în sumă de 654,00 mii lei s-a 
avut în vedere un număr maxim de 40,00 posturi. La fundamentarea 
cheltuielilor materiale în sumă de 527,00 mii lei s-a ţinut seama de 
asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire, efectuarea de 
reparaţii curente, precum şi alte cheltuieli necesare desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii instituţiei. La cheltuieli de capital a fost cuprinsă suma 
de 890,00 mii lei astfel: 3,00 mii lei pentru documentație tehnică pentru 
obținerea autorizației de gospodărire a apelor și suma de 887,00 mii lei 
pentru “Modernizarea clădirilor existente în folosința Unității de Asistență 
Medico-Socială Baia de Criș”. 

Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara, se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2011 în sumă totală de 85.579,00 mii lei, astfel:  

- suma de 84.579,00 mii lei cuprinsă în capitolul 68.02 “Asigurări şi 
asistenţă socială” din bugetul propriu al judeţului, din care se vor efectua 
plăţi în urma deschiderilor de credite, efectuate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, cu dispoziţie bugetară în conformitate cu clasificaţia 
economică, în funcţie de natura cheltuielilor. Această sumă se 
repartizează pe activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara astfel: pentru “Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului”, suma de 14.614,00 mii lei, pentru „Finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, suma de 58.641,00 mii lei 
şi pentru finanţarea “Centrelor de îngrijire şi asistenţă a persoanelor cu 
handicap”, suma de 11.324,00 mii lei. 

- suma de 1.000,00 mii lei reprezentând contribuţia de întreţinere a 
persoanelor asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă a persoanelor cu 
handicap, în sumă de 988,00 mii lei, alte venituri din prestări de servicii și 
alte activități, în sumă de 12,00 mii lei, se cuprinde în bugetul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara al 
activităţii finanţate din venituri proprii, capitol 68.10 “Asigurări şi asistenţă 



socială”, pentru plata unor bunuri şi servicii reprezentând furnituri de 
birou, materiale pentru curățenie, încălzit şi iluminat, carburanţi, piese de 
schimb, hrană pentru oameni şi pentru animale, medicamente și 
materiale sanitare, bunuri de natura obiectelor de inventar şi alte cheltuieli 
pentru activitatea proprie.  
  Pentru Camera Agricolă Județeană Hunedoara se propune 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 în sumă de 
630,00 mii lei. Conform Anexei nr.3/22/02a la Legea bugetului de stat pe 
anul 2011 nr.286/2010, județului Hunedoara i-a fost alocată suma de 
550,00 mii lei reprezentând “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finanțarea camerelor agricole pe anul 2011”. Veniturile din 
prestări servicii, sunt estimate în sumă de 80,00 mii lei. La partea de 
cheltuieli suma de 630,00 mii lei reprezintă: cheltuieli de personal în sumă 
de 466,00 mii lei, pentru un număr maxim de 13 posturi și contribuțiile 
aferente acestora iar la bunuri și servicii suma de 164,00 mii lei. 

Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezenta hotărâre pe care îl 
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mircea Ioan Moloţ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara 
are competenţa şi responsabilitatea aprobării bugetelor instituţiilor publice 
aflate în finanţarea şi subordonarea sa. 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara sunt organizate şi 
funcţionează instituţii publice, din următoarele domenii: 

-cultură, care include: Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Teatrul Dramatic „I.D.Sârbu” 
Petroşani, Teatrul de Artă Deva şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara; 

-alte instituţii finanţate din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, 
respectiv: Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, 
Serviciul Public Judeţean Salvamont, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de 
Criş, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara și 
Camera Agricolă Județeană Hunedoara. 

În finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara se află instituţiile de 
învăţământ special: Şcoala Specială Păclișa, Centrul de Pedagogie Curativă 
Simeria, Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara, Şcoala Generală „I.G 
Duca” Petroşani, Grupul Școlar de Arte și Meserii „Ion Mincu” Deva, Grupul 
Şcolar “Ovid Densuşianu” Călan, Grupul Școlar “Nicolaus Olahus” Orăștie şi 
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara. 

Pentru aceste instituţii au fost elaborate şi propuse spre aprobare 
Consiliului Judeţean Hunedoara, proiecte ale bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2011, corelate cu sumele cu această destinaţie din bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara. Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în buget pe baza 
clasificaţiei bugetare aprobate prin Ordinul 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 pe anul 2011 şi a estimărilor pentru anii 2012-
2014, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale”.  

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniela Sălăşan 
 
        Compartiment Buget,  

    Instituții Publice și Agenți Economici, 
              Madrea Oana 
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HOTĂRÂREA NR.11/2011 
privind aprobarea bugelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 

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 Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând Decizia nr.306/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. 
Apa Prod S.A. Deva, Decizia nr.1/2011 a Consiliului de Administrație al 
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani privind proiectul progamului de 
activitate, a strategiei S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani precum 
și a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și Decizia 
nr.1/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania Județeană de 
Turism Hunedoara S.A. privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2011; 
 În conformitate cu prevederile art.27-29 din Legea nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea 
cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 
2011 nr.286/2010; 
 În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d şi ale art. 97 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 
al S.C. “APA PROD” S.A. Deva, prevăzut în anexele nr.1 și 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (2) - Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean 
Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “APA PROD” 



S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel 
cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 2. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 
al S.C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, prevăzut în anexele 
nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean 
Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “APA SERV 
VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli 
pe anul 2011, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului 
articol. 
 Art. 3. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 
al S.C. „COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. 
Deva, prevăzut în anexele nr.5 și 6, care fac 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 2011, 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 10 februarie 2011 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
 

Potrivit prevederilor art.91, alin.(1), lit.a) din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile și completările 
ulterioare Consiliul judeţean are atribuţii privind organizarea şi 
funcţionarea societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean. 

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.d) din actul 
normativ menționat anterior, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. a), consiliul judeţean exercită, în numele judeţului, toate drepturile 
şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi 
comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. 

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al societăților 
comerciale Apa Prod S.A. Deva, Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și 
Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A. Deva, se aprobă prin 
Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara, cu aplicarea prevederilor 
cuprinse în Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și 
instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului 
de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional și în Legea bugetului de stat pe anul 2011 
nr.286/2010. 

Societățile comerciale au întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli 
pe anul 2011 și l-au înaintat, împreună cu documentația aferentă, pentru 
analiză și aprobare Consiliului Județean Hunedoara. 

Societatea comercială Apa Prod S.A. Deva, prin adresa 
nr.1050/2010, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2011 stabilit la partea de venituri în sumă de 
35.415,96 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 34.271,81 mii lei și 
profit brut în sumă de 1.144,15 mii lei.  

În vederea finanțării investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în 
curs la finele anului se prevede suma de 1.428,35 mii lei având ca sursă 
de finanțare sursele proprii ale societății. 

Societatea comercială Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani prin 
adresa nr.376/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație 



conform Deciziei nr.1/2011 privind proiectul progamului de activitate, a 
strategiei S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani precum și a 
proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.  

Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 
22.035,00 mii lei și cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 
21.487,00 mii lei Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă 
de 548,00 mii lei, din care impozit pe profit 88,00 mii lei și 460,00 mii lei 
profit net ce va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii 
precedenți. 
 În vederea realizării proiectului “Extindere și reabilitare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” a 
fost cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli suma de 25.013,70 mii lei, 
având următoarele surse de finanțare: Fondul de Coeziune, suma de 
20.438,00 mii lei; Buget de Stat, suma de 3.126,00 mii lei; Buget Local, 
suma de 182,00 mii lei; surse proprii, suma de 1.263,30 mii lei; alte surse 
(fond IID), suma de 4,40 mii lei. 

Societatea comercială Compania de Turism Hunedoara S.A. prin 
adresa nr.679/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație 
conform Deciziei nr.1/2011 privind avizarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2011. Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 
sunt în sumă de 851,02 mii lei, cheltuielile totale pe anul 2011 au fost 
estimate la 554,85 mii lei. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este 
în sumă de 296,17 mii lei, din care impozit pe profit 47,39 mii lei și 
236,34 mii lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți. 

Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezenta hotărâre pe care îl 
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 
mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, 
operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și 
cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în 
subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror 
portofoliu se află.  

În conformitate cu prevederile art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 
2011 nr.286/2010, operatorii economici care au înregistrat profit în anul 
precedent, acordă creșteri salariale, conform prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.78/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.203/2009, dar nu mai mari decât inflația prognozată pentru anul 
2011. Totodată, în anul 2011, operatorii economici nu pot majora numărul 
maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2010. 

În Raportul Legii bugetului de stat pentru anul 2011 și orizontul 2012 – 
2014 se prevede pentru anul 2011 o medie a ratei inflației de 5,3%.  

Societățile comerciale Apa Prod S.A. Deva, Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petroșani și Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A. Deva au 
elaborat şi propus spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara, proiectele 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, avizate de Consiliile de 
Administrație.  
 Veniturile și cheltuielile prevăzute pe anul 2011 au fost elaborate potrivit 
modelului prezentat în anexa nr. 1 la Ordinul comun nr.2121/5521/2001 al 
Ministrului Finanțelor Publice și al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale 
privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la 
regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale, la 
care statul este acţionar majoritar, precum şi la agenţii economici monitorizati 
conform prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind 
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, 
nominalizaţi în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001. 

Societatea comercială Apa Prod S.A. Deva, prin adresa nr.1050/2010, 
înaintează spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara bugetul de venituri 



și cheltuieli pe anul 2011, avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei 
nr.306/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. Deva, a fost 
stabilit la partea de venituri în sumă de 35.415,96 mii lei, la partea de cheltuieli 
în sumă de 34.271,81 mii lei și profit brut în sumă de 1.144,15 mii lei.  

Veniturile estimate a se încasa în anul 2011 sunt formate din producția 
estimată în sumă de 35.399,96 mii lei și dobânzi în sumă de 16,00 mii lei. 

Cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 34.271,81 mii lei, 
astfel: cheltuieli de exploatare în sumă de 33.391,81 mii lei și cheltuieli 
financiare în sumă de 880,00 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate 
din cheltuieli de personal în sumă de 19.925,41 mii lei; cheltuieli materiale în 
sumă de 6.200,00 mii lei; alte cheltuieli externe (energie, apă) în sumă de 
4.900,00 mii lei; amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 
720,00 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.646,40 mii lei. 
Cheltuielile financiare în sumă de 880,00 mii lei reprezintă cheltuieli cu 
dobânzile. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 1.144,15 
mii lei, din care impozit pe profit 173,91 mii lei și 970,24 mii lei profit net ce va 
fi repartizat astfel: 57,21 mii lei pentru rezerve legale și 913,03 mii lei pentru 
constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte finanțate din 
împrumuturi externe și pentru constituirea surselor necesare rambursării 
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente 
împrumuturilor externe. 

Potrivit anexei nr.2 la la Ordinul comun nr.2121/5521/2001 al Ministrului 
Finanțelor Publice și al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale privind modul 
de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la regiile 
autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale, la care 
statul este acţionar majoritar, precum şi la agenţii economici monitorizati 
conform prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind 
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, 
nominalizaţi în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001, S.C. 
Apa Prod S.A. Deva a prezentat anexa nr.2 la bugetul de venituri și cheltuieli 
pe anul 2011, conform căreia în anul 2010 societatea avea un număr maxim 
de 820 angajați propunând pentru anul 2011 același număr de angajați. Având 
în vedere că în anul 2010 societatea a înregistrat profit, a fost prevăzută o 
creștere a cheltuielilor de personal cu 4,70 %. 

În vederea finanțării investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs 
la finele anului se prevede suma de 1.428,35 mii lei având ca sursă de 
finanțare sursele proprii ale societății. 

Societatea comercială Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani prin adresa 
nr.376/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei 
nr.1/2011 privind proiectul progamului de activitate, a strategiei S.C.Apa Serv 
Valea Jiului S.A. Petroșani precum și a proiectului Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2011.  

Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 
22.035,00 mii lei, astfel:  



- venituri din activitatea de bază în sumă de 19.200,00 mii lei 
potrivit estimării producției de apă potabilă și a serviciului de 
canalizare, precum și pe baza ajustării tarifelor pentru serviciile 
de alimentare cu apă potabilă și canalizare începând cu 
trimestrul II al anului 2011 conform strategiei de tarifare avizată 
de ANRSC și cuprinsă în contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice pentru alimentarea cu apă potabilă și de 
canalizare; 

- venituri din alte activități în sumă de 2.785,00 mii lei estimate a 
se încasa în urma efectuării de branșamente, montări, verificări 
și sigilări de apometre, închirieri utilaje, producerea energiai 
electrice, aplicarea de penalități pentru neachitarea la tremen a 
facturilor emise clienților, recuperarea cheltuielilor de judecată și 
cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării 
înregistrate. 

Cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 21.487,00 mii lei, 
astfel: cheltuieli de exploatare în sumă de 21.437,00 mii lei și cheltuieli 
financiare în sumă de 50,00 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate din 
cheltuieli de personal în sumă de 9.817,00 mii lei; cheltuieli materiale în sumă 
de 3.900,00 mii lei; fondul pentru cheltuieli sociale în sumă de 150,00 mii lei; 
cheltuieli privind amortizarea și provizioanele constituite pentru creanțe incerte 
în sumă de 3.700,00 mii lei; protocol, reclamă și publicitate în sumă de 15,00 
mii lei; lucrări și servicii executate de terți 1.450,00 mii lei; impozite și taxe în 
sumă de 500,00 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.900,00 mii 
lei și redevențe din concesionarea bunurilor în sumă de 5,00 mii lei. Profitul 
brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 548,00 mii lei, din care 
impozit pe profit 88,00 mii lei și 460,00 mii lei profit net ce va fi repartizat 
pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți. 

În anexa nr.2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, S.C. Apa 
Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a prevăzut în anul 2011 și a avut aprobat în 
anul 2010 un număr maxim de 545 angajați. Având în vedere că în anul 2010 
societatea a înregistrat profit, a fost prevăzută o creștere a cheltuielilor de 
personal cu 5,00 %. 
 În vederea realizării proiectului “Extindere și reabilitare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” a fost cuprinsă în 
bugetul de venituri și cheltuieli suma de 25.013,70 mii lei, având următoarele 
surse de finanțare: Fondul de Coeziune, suma de 20.438,00 mii lei; Buget de 
Stat, suma de 3.126,00 mii lei; Buget Local, suma de 182,00 mii lei; surse 
proprii, suma de 1.263,30 mii lei; alte surse (fond IID), suma de 4,40 mii lei. 

Societatea comercială Compania de Turism Hunedoara S.A. prin adresa 
nr.679/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei 
nr.1/2011 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.  

Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 851,02 
mii lei, cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 554,85 mii lei și 
reprezintă cheltuieli de exploatare, din care cheltuieli de personal 248,17 mii 



lei. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 296,17 mii lei, din 
care suma de 47,39 mii lei reprezintă impozit pe profit și suma de 236,34 mii 
lei acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți. 

În anexa nr.2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 Societatea 
comercială Compania de Turism Hunedoara S.A. a prevăzut în anul 2011 un 
număr maxim de 9 angajați față de 11 angajați în anul 2010.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Daniela Sălăşan 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Compartiment Buget,  

   Instituții Publice și Agenți Economici, 
        Madrea Oana 
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HOTĂRÂREA NR.12/2011 
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 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.6/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Deva; 

- Hotărârea nr.1/2011 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

- Hotărârea nr.19/2011 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 2011 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 2011 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 10 februarie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

           HOTĂRÂREA NR.13/2011  
privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 

competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2011 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei programe, prognoze, buget - finanţe, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Văzând procesul verbal nr.193/2011 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
În conformitate cu prevederile: 
- Art. 282 alin. (1), art.291, art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului României nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul fiscal 2010; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

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



 Art. 3 – Se aprobă alte taxe şi tarife asimilate impozitelor şi taxelor locale din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta  hotărâre. 

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

serviciile publice de interes judeţean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 6 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Hunedoara şi se 

comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
  
 
 
 
                     

           PREŞEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                          Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 10 februarie 2011  



  
        Anexa nr.1 

                                                                                                         la Hotărârea nr.13/2011 
                                                                                                  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

TAXELE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR, AUTORIZAŢIILOR 
ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR 

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

a) Până la 150 inclusiv                 4,00lei 
b) Între 151 şi 250 inclusiv       5,00 lei 
c) Între 251 şi 500 inclusiv       7,00 lei 
d) Între 501 şi 750 inclusiv       8,00 lei 
e) Între 751 şi 1000 inclusiv               12,00 lei 
f) Peste 1000           12,00 lei + 0,01  lei/m² pentru 

fiecare m² care depăşeşte 1000 m² 
 
     - Pentru mediul rural, taxa pentru Certificatul de urbanism se reduce cu 50 % din taxa 
pentru mediul urban. 
 
 
  2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, 
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor: 

6,00 lei pentru fiecare m² 
de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

 
  3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 
de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:  

6,00 lei pentru fiecare m² 
de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

  4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu este de 9,0 lei pentru fiecare racord. 
 
  5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 
 
 
  6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie, alta 
decât cele prevăzute în alt punct al prezentei anexe este egală cu 1 %, din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 
 



   7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile executate în vederea 
organizării de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată 
cu acestea, este de 3,0 % din valoarea autorizată a lucrărilor. 
 
 
   8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote ori, campinguri este de 2,0 % din valoarea autorizată a 
construcţiei. 
 
   9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală, a construcţiilor şi 
a amenajărilor este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, 
cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării. 
 
  10. Taxa pentru prelungirea certificatelor de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 
construire este de 30,0 % din valoarea taxei iniţiale. 
 
 
  11. Taxa pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la proiectele de certificat de 
urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare este de 11,00 lei. 
 
  12. Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism pentru documentaţii  de urbanism – Planuri urbanistice de detaliu este de 10,0 
lei. 
 
  13. Taxa pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de 
examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă 
mare din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, este de 300,00 lei. 
 
   14. Pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la proiectele de certificat de 
urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările de construcţii ai căror 
beneficiari sunt instituţiile publice nu se percepe taxă. 
 
 
   15. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă 
valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai 
mică decât valoarea impozabilă determinată  în condiţiile art. 251 alin(3) din Codul fiscal, taxa  
se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau redusă cu 50% după caz, asupra valorii 
impozabile, cuprinsă în tabelul de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORILE  IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată 

la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
 

Valoarea impozabilă lei/ m² Nr. 
crt. 

 
Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice şi încălzire 
(condiţii cumulative) 
 

Fără instalaţii de 
apă, 
canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

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

 
806 

 
478 

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

 
 

219 

 
 

137 

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

 
137 

 
123 

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

 
 

82 

 
 

54 

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

75 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

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

50 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 
  16. Taxa pentru verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite conform HGR nr. 
834/1991 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital 
de stat înfiinţate de către Guvernul Romăniei, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale: 
                       - pentru fiecare amplasament                                     330 lei 
 
 
  17. Taxa imprimate: Cerere emitere/prelungire Certificat de urbanism, Autorizaţie de 
construire/desfiinţare; Fişa tehnică este de 1,0 lei. 



Anexa nr. 2 
                                                                                                       la Hotărârea nr.13/2011 
                                                                                                a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

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

Denumirea taxei Taxa Compartimentul 

0 1 2 3 
A. Taxa pentru eliberarea avizelor şi 

acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene 

 Serviciul 
Administrare Drumuri  
şi Achiziţii Publice 

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

  

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

suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene 

euro/mp/lună  

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

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

 
0,32 

 

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

 
0,32 

 

 d) locuri de parcare care deservesc 
obiective economice  

0,35  

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

euro/ml/lună  

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

În ampriză, în afara părţii carosabile 
 

  

    
 
 



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

Sub partea carosabilă   

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

În zona de siguranţă   

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

În ampriză   

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

În zona de siguranţă   

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

În canale tehnice 6,07  

3.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

9,44  

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

euro/ml/lună  

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

În ampriză, în afara părţii carosabile   

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

Sub partea carosabilă   

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

În zona de siguranţă   

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

drumului 
euro/buc./lună  

4.4.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 0,90  

4.4.2
. 

În zona de siguranţă 0,70  

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

În canale tehnice 1,30  

4.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

2,30  

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



închiriere suprafeţe pentru valorificarea 
ierbii 

10 

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

 Biroul Autoritate 
Judeţeană de 
Transport 

    
    
1. Emitere autorizaţie specială,  traseu şi 

condiţii de parcurs 
20 euro/document  

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

  

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

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

 

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

ii pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 

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

 

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

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

 

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

Tarifele 
prevăzu
-te 

 



pentru 
fiecare 
0,1-0,5 

pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,50 

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

 
1,76 

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

 

    
 peste 6,0* 1,76 euro 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

euro pentru fiecare 
0,01-1,0 metri 

 

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

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

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

 



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

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

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

 

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

20,0 euro/operaţie  

6. Cântărire la cerere 100,0 euro/operaţie  
 
 Tarifele prevăzute  la punctele 2 şi 4, precum şi cele de la punctul 3 marcate cu „* ” se 

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

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

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

 
 



Anexa nr. 3 
           la Hotărârea nr.13/2011 

                 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

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

aferente anului 2011 
 
                                                                                                                         -lei -  

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa 
( lei ) 

Direcţie/ 
Compartiment/ 
Instituţie 

A. Alte taxe  Direcţia 
administraţie 
publică locală 

1. Taxa pentru eliberarea unor copii de pe 
documente  

 

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

Serviciul 
administraţie 
publică locală, relaţii 
publice, ATOP  

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

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

Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara 
– Deva 
 

 Biblioteca 
Judeţeană “Ovid 
Densuşianu” 
Hunedoara - Deva 

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

sau proces 
verbal 

 

D. Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor 
arheologice 

 Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane 
Hunedoara - Deva 



1. Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,0 lei – adulţi 
9,0 lei/abonament pentru 4 locaţii 
zona Brad 

2. Complexul de Monumente de la Ţebea 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,0 lei – adulţi 
9,0 lei/abonament pentru 4 locaţii 
zona Brad 

3. Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,0 lei – adulţi 
9,0 lei/abonament pentru 4 locaţii 
zona Brad 

4. Complexul Memorial Aurel Vlaicu 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,0 lei – adulţi 
5,0 lei/abonament pentru 2 locaţii 
zona Orăştie (Orăştie, Aurel Vlaicu 

5. Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
4,0 lei – adulţi 
5,0 lei/abonament pentru 2 locaţii 
zona Orăştie (Orăştie, Aurel Vlaicu 

6. Magna Curia 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
4,0 lei – adulţi 

7. Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 1,0 leu - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
4,0 lei – adulţi 

 

8. Taxa de fotografiere 10 lei -  persoane fizice 
15 lei -  persoane juridice 

 

9. Tarife filmare 30 lei – persoane fizice 
50 lei – persoane juridice 

10
. 

Tarif de urgenţă pentru întocmirea Rapoartelor 
de evaluare teoretică 

100 lei  

11
. 

Tarife fotografiere documente 0,2 lei/pagină  

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

penru 



Conservarea şi 
Promovarea 
Culturii 
Tradiţionale 
Hunedoara 

    
F. Taxă multiplicare document  

   
 

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

  
 Taxă executare foto (pentru cărţile de 

identitate provizorii); 
   
 

10,0 lei  

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

4,0 lei  

 Taxă soluţionare dosar schimbare nume pe 
cale administrativă în regim de urgenţă (până 
la 7 zile lucrătoare); 
   
 

150,0 lei  

  
 Taxă soluţionare dosar transcriere a 

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

70,0 lei  

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

80,0 lei  

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

50,0 lei  

 Taxă soluţionare dosar pentru încheierea 
căsătoriei, în cazul unor impedimente rezultate 
din condiţiile de rudenie firească sau adopţie 
în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare); 

50,0 lei  

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

50,0 lei  

    



G.  
      

 Camera Agricolă 
Judeţeană 
Hunedoara 

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

pilot; 
- popularizarea şi promovarea de produse şi 

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

- culegere de date, completarea şi 
transmiterea chestionarelor RICA; 

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

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

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

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

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

 
 
 
500 lei/proiect 
1% din valoarea 
proiectului 
2% din valoarea 
proiectului 

 

       3. Cursuri calificare producători agricoli 400 lei  

 Notă: 
Pentru Camera Agricolă Judeţeană 
Hunedoara, tarifele se încasează 100% la 
deschiderea cursului 

  

    

 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.14/2011 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2011  

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.301/2011a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  In 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; 
 

HOTARASTE: 
 
  Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru evaluarea în lei a 
arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 

 
          
         PRESEDINTE,                                SECRETAR AL JUDETULUI, 

              Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan 
 
 
 

Deva, la 10 februarie 2011  
 



ANEXA 
                                                                                                                  la Hotărârea nr.14/2011 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 

 

 

 

 

 PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2011  

 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu 

 Grâu Lei/kg. 0,70 
1. Orz Lei/kg. 0,70 
 

 
Cereale 

Porumb boabe Lei/kg. 0,80 
2. Cartof Lei/kg. 2,00 
3. Fasole boabe Lei/kg. 5,00 
4. Varză Lei/kg. 1,75 
 Ceapă Lei/kg. 2,50 
 Morcov Lei/kg. 2,25 
 Tomate Lei/kg. 6,00 
 Ardei gras Lei/kg. 6,00 
 

 
 
Legume  

Castraveţi Lei/kg. 6,00 
5. Fructe Mere Lei/kg. 3,00 
  Pere Lei/kg. 4,00 
  Struguri Lei/kg. 6,00 
  Piersici Lei/kg. 5,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.15/2011  
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 interinstituțională, mass-media, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
  În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.9/2011 privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011; 
  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 10 februarie 2011 
 
 
 



 
 

         ANEXA 
                                  la Hotărârea nr.15/2011 a 
       Consiliului Judeţean Hunedoara 
        
 
 
 
 

 

Nr. 
crt. 

                     
Structura 

Cuantumul cotizaţiei 
anuale (Lei) 

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 
 

77.000 

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  821.000 
9. Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului” 

 
10.000 

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

 
19.000 

11. Programul Polis 
 

16.000 

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

40.000 

 
 
             TOTAL: 1.109.900 LEI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.16/2011  
privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean 

Hunedoara pe anul 2011” 
 
         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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă “Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe anul 2011”, 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 
2011. 
 
 Art.3. Componenţa delegaţiilor participante la realizarea programului, precum şi modificarea 
acestuia, vor fi aprobate prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, în urma 
obţinerii acordului Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi dezvoltare regională. 
 
 Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul relaţii externe, comunicare 
interinstituţională şi mass-media şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                                                                                                     
                             
                 PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
              Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan                                                        

                                                                                                   
 

 
 
 
Deva, la 10 februarie 2011 
 

 
 



                         ANEXA 
                                                                                             la Hotărârea nr.16/2011 

                                                                                             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 2011 
 
 

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), Provincia Olbia Tempio (I), Departamentul Haute-Saône (F), Regiunea Franche-
Comté (F), Regiunea Sardinia (I), Regiunea Akershus (NO), Regiunea Picardie (F), Regiunea 
Bourgogne (F), Regiunea Limousin (F), Regiunea Veneto (I), Yancheng (CN), Regiunea Autonomă 
Ningxia Hui (CN). 
 
Participarea la 14 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea 
organizaţiilor partenere, precum şi a organizaţiilor, organismelor sau instituţiilor internaţionale interesate în 
colaborări cu judeţul Hunedoara (incluzând 4 participări la reuniunile Comitetului de Conducere a Forumului 
Eurodyssée) cu încadrarea în bugetul stabilit. 
 
Participarea la 2 acţiuni  privind Taberele Şcolare Internaţionale, organizate în colaborare cu Adunarea 
Generală a Judeţului Vas, Ungaria. 
 
 
 
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI : 38 DE ACŢIUNI EXTERNE 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.17/2011  
privind  aprobarea Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii   

drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2011 
 
 
 

    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 Programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi 
poduri judeţene pe anul 2011, în valoare totală de 6.850 mii lei, 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 10 februarie 2011 
 

 
 



                                                                                                                                      
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.18/2011 

privind aprobarea Programului de activităti în domeniul promovării potentialului turistic al 
Judetului Hunedoara, pentru anul 2011 

 
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 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 activității în domeniul promovării potențialului turistic al 
Judetului Hunedoara, pentru anul 2011, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente realizării programului mentionat la art.1 din prezenta vor fi suportate 
din bugetul propriu al judetului Hunedoara pe anul 2011, Capitolul 87.02 – alte acțiuni economice; 
subcapitol: turism; titlul II: bunuri si servicii; articolul: 20.30 – alte cheltuieli; aliniat 20.30.01 – reclamă 
și publicitate. 
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort si 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 10 februarie 2011 
 



 
                                                                    ANEXA 

                                                                     la Hotărârea Nr.18/2011 
                                                                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
PROGRAMUL 

activităţilor în domeniul promovării potenţialului turistic al Judeţului Hunedoara, pentru anul 
2011  

 

Nr.crt. Acţiunea/activitatea Perioda Suma 

1. PROIECTUL “HUNEDOARA – O EXPERIENŢĂ 
UNICĂ” 

februarie-decembrie 2011 58.240 lei 

2. ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE CU OFERTA 
TURISTICĂ A JUDEŢULUI ŞI ELABORAREA 

CALENDARULUI ANUAL AL 
EVENIMENTELOR  CARE AU LOC ÎN 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
 

februarie 2011 

 
 
 

47.030 lei 

3. AMENAJAREA PUNCTULUI DE INFORMARE 
TURISTICĂ ORĂŞTIE 

martie 2011 
 

27.000 lei  
 

4. TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI– EDIŢIA A 
XXV-A 

aprilie 2011 
 

44.800 lei 

5. TÂRGUL NAŢIONAL AL APELOR MINERALE– 
EDIŢIA I 

iunie 2011 
 

62.250 lei 

6. FESTIVALUL VIRŞLILOR – EDIŢIA A II-A august sau septembrie 
2011 

 

46.400 lei 

7. BURSA DE TURISM “HUNEDOARA - NATURĂ, 
CULTURĂ, AVENTURĂ” – EDIŢIA A II-A 

septembrie 2011 
 

62.750 lei 

8. FESTIVALUL FILMULUI TURISTIC – EDIŢIA A 
II-a 

septembrie 2011 
 

16.150 lei 

9. TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI– EDIŢIA A 
XXVI-A 

noiembrie 2011 43.800 lei 

10. CARAVANA TURISTICĂ “AŞTEPTÂNDU-L PE 
MOŞ CRĂCIUN ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA” 

decembrie 2011 
 

62.600 lei 

TOTAL 471.020 lei 
 

 
 Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul Program. 

 



 
Anexa nr.1 

                                                                                                              la Program 
 

F I Ş A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 

PROIECTUL “HUNEDOARA – O EXPERIENŢĂ UNICĂ” 

Perioada: februarie-decembrie 2011.  
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, operatorii de turism şi asociaţiile de interes turistic din 

judeţ. 
Scopul: Atragerea turiştilor din ţară şi din străinătate în scopul descoperirii obiectivelor turistice, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor, a locurilor ancestrale şi a oamenilor din judeţul Hunedoara.  
 Programul se adresează turiştilor din toate colţurile ţării, organizaţi în grupuri de 20 sau 40 

de personae cărora li se propune un program  flexibil în cadrul căruia vor vizita obiectivele semnificative ale 
judeţului Hunedoara. Se vor concepe şi realiza mai multe variante de trasee tematice:  

 Hunedoara – natura şi aventură; 
 Hunedoara – tărâm de legendă; 
 Hunedoara – inima dacilor, inima românilor; 
 Hunedoara – pelerinaj la vechi biserici. 
Se va asigura activitatea de ghid turistic pentru grupurile de turişti în toate zonele judeţului; de 

asemenea, se vor pune la dispoziţia acestora materiale informative cu privire la obiectivele turistice, istorice, 
culturale şi naturale vizitate. 

Promovarea proiectului “Hunedoara – o experienţă unică” se va realiza prin mass-media locală şi 
naţională, broşuri, pliante şi organizarea unui infotrip cu reprezentanţii agenţiilor de turism din ţară. 

 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

Cheltuieli publicitate program Mape program: 
500 buc. x 3 lei/buc. = 1.500 lei 

 
Broşuri prezentare program: 

1.000 buc. x 12 lei/buc. = 12.000 lei 
 

Casete publicitare în două cotidiene naţionale: 
2 cotidiene x 5 apariţii x 800 lei/apriţie = 8.000 lei 

 
Revista „Hunedoara.Turism – Natură, cultură, 

aventură cultura”: 
200 buc. x 10 lei/buc. = 2.000 lei 

 
Insigne: 

500 buc. x 4 lei/buc. = 2.000 lei 
 
 

25.500 lei

Cheltuieli cu ghizii locali 5 ghizi x 4 zile/lună  x 11 luni x 67 lei/zi = 14.740 lei 14.740 lei

Cheltuieli infotrip (reprezentanţi 
agenţii de turism) 

20 persoane x 3 zile x 300 lei/zi = 18.000 lei 18.000 lei

TOTAL 25.500 + 14.740 + 18.000 = 58.240 lei 



 
 

                                                                                                              Anexa nr.2 
                                                                                                              la Program 

 
F I Ş A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE CU OFERTA TURISTICĂ A JUDEŢULUI ŞI 

ELABORAREA CALENDARULUI ANUAL AL EVENIMENTELOR  CARE AU LOC ÎN 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
Perioada: februarie 2011. 
Pateneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Consilii locale, 

operatorii şi asociaţile de turism din judeţ, Camera de Comert şi Industrie a judeţului Hunedoara. 
Scopul: Realizarea obictivelor prevăzute de “Strategia de dezvoltare turistică a judeţului 

Hunedoara”, aprobată de CJH prin HCJ nr. 122/2008.  
Se vor actualiza fişele tehnice ale structurilor de primire turistică din judeţ şi se vor întocmi fişe 

tehnice pentru structurile de primire turistică noi. Baza de date va fi completată cu date precise despre:  
a. obiectivele turistice, istorice şi culturale ale judeţului; 
b. tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri locale; 
c. informaţii cu privire la evenimentele de interes turistic, recreativ, cultural şi sportiv care au 

loc în judeţ pe parcursul anului 2011 (manifestări ştiinţifice, turistice, culturale şi artistice, târguri şi 
festivaluri, serbări câmpeneşti, zilele municipilor, oraşelor şi comunelor); 

d. structuri de primire turistică. 
Datele culese, ierarhizate şi centralizate se vor posta pe site-urile cu profil turistic. Baza de date 

constituită se va stoca în format electronic şi tipărit şi va fi distribuită/afişată în structurile de primire 
turistică din judeţ, primării, instituţii judeţene şi locale, dar şi în locurile de interes public. Distribuirea 
acestora se va face gratuit.  

 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

Cheltuieli culegere de date 6 operatori x 30 zile x 100 lei/zi = 18.000 lei 18.000 lei

Cheltuieli prelucrare date 9 operatori x 10 zile x 67 lei/ zi = 6.030 lei 6.030 lei 

 
 
 
 
 

Cheltuieli suport 

CD-uri: 
500 CD-uri x 10 lei/CD = 5.000 lei 

Afişe Calendar: 
500 buc. x 15 lei/buc. = 7.500 lei 

Calendare cu evenimentele anului 2011: 
500 buc. x 15 lei/buc. = 7.500 lei 

Actualizarea şi adminstrarea site-ului 
www.hunedoaraturism.ro: 

1 an x 3.000 lei/an = 3.000 lei 

 
 
 
 
 

23.000 lei

TOTAL 18.000 + 6.030 + 23.000 = 47.030 lei

 
           
 
 

http://www.hunedoaraturism.ro/


 
 

                                                                                                              Anexa nr.3 
                                                                                                              la Program 

 
F I Ş A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
AMENAJAREA PUNCTULUI DE INFORMARE TURISTICĂ ORĂŞTIE 

 
Perioada: martie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. 
Scopul: Promovarea obiectivelor turistice din zona Geoagiu-Orăştie. 
 

Cheltuieli: 
Tipul cheltuielii Descriere Suma 

 
 
 

Cheltuieli amenajare spaţiu 

Lucrări amenajare spaţiu = 10.000 lei 
 

Bannere interioare: 
3 buc. x 800 lei/buc. = 2.400 lei 

 
Indicatoare de orientare: 

5 buc. x 400 lei/buc. = 2.000 lei 

 
 

14.400 lei 

 
 
 
 
 
 

Birotică 

Birou: 
1 buc. x 500 lei/buc. = 500 lei 

Dulap cu etajere: 
2 buc. x 800 lei/buc = 1.600 lei 

Scaun birou:  
1 buc. x 300 lei/buc. = 300 lei 

Scaune:  
4 buc. x 100 lei/buc. = 400 lei  

Multifuncţională: 
1 buc. x 800 lei/buc. = 800 lei  

Set rechizite: 
1 buc. x 400 lei/buc. = 400 lei 

 
 
 
 
 
 

4.000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale promoţionale 

Firmă PIT: 
1 buc. x 1.000 lei/buc. = 1.000 lei 

Revista “Hunedoara. Turism – Natură, 
cultură, aventură”: 

500 buc. x 10 lei/buc. = 5.000 lei 
Pliante jud. Hunedoara: 

500 buc. x 2 lei/buc. = 1.000 lei 
Mape prezentare: 

200 buc. x 3 lei/buc. = 600 lei 
Hărţi turistice: 

500 buc. x 2 lei/buc. = 1.000 lei 
 

 
 

 
 
 

8.600 lei 

TOTAL 14.400 + 4.000 + 8.600 =  27.000 lei 

 



 
                                                                           Anexa nr.4 

                                                                                                              la Program 
F I Ş A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI– EDIŢIA A XXV-A 

 
Perioada: aprilie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, operatorii şi asociaţiile de turism din judeţ. 
Scopul: Participarea la Târgul de Turism al României vizează promovarea obiectivelor istorice, 

culturale, recreative, sportive şi turistice ale judeţului Hunedoara. Prin participarea la târg, se doreşte o 
implementare de acţiuni culturale, recreative şi sportive, având ca unic scop animarea atmosferei din cadrul 
târgului şi atragerea a cât mai mulţi vizitatori, care vor cunoaşte în detaliu ofertele obiectivelor culturale şi 
istorice. 

Proiectarea şi realizarea standului va avea în vedere asigurarea unui ambient care să garanteze 
promovarea obiectivelor culturale, isorice, recreative şi turistice ale judeţului într-o prezentare modernă, 
asigurând condiţii optime de prezentare a exponatelor, creându-se cadrul adecvat pentru activitatea de 
ofertare/promovare specifice fiecărei firme.  

Pentru obţinerea feedback-ului în raport cu prezentarea judeţului Hunedoara la Târgul de Turism al 
României se vor distribui taloane pentru tombola la care premiile vor consta în weekenduri şi sejururi la 
structurile de primire turistică din judeţ. 

 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

 
Taxă de înscriere şi închiriere 

stand 

Taxă de înscriere: 
1 x 500 lei = 500 lei 

Închiriere stand: 
30 mp x 300 lei/mp = 9.000 lei 

 
 

9.500 lei 

Cheltuieli amenajare stand Prestări servicii amenajare stand: 
8 persoane x 125 lei/zi x 2 zile =2.000 lei 

2.000 lei 

Cheltuieli prezentare şi 
promovare stand 

Prestări servicii pentru prezentarea şi promovarea 
standului: 

4 persoane x 125 lei/zi x 4 zile =2.000 lei 

2.000 lei 

Revista „Hunedoara - Turism” 
(număr special) 

1.000 exemplare x 10 lei/exemplar = 10.000 lei 10.000 lei

Căţui dacice 1.000 căţui x 4 lei/căţuie = 4.000 lei 4.000 lei 

Cheltuieli cu materialele de 
amenajare stand 

 

Bannere interior jud. Hunedoara: 
5 buc. x 800 lei/buc. = 4.000 lei 

LCD prezentare + sistem de redare: 
1 buc. x 5.000 lei/buc. = 5.000 lei 

Taloane tombolă: 
2.000 buc. x 1 leu/buc. = 2.000 lei 

Pliante jud. Hunedoara: 
2.000 buc. x 2 lei/buc. = 4.000 lei 

Insigne: 
500 buc. x 4 lei/buc. = 2.000 lei 

Mape prezentare: 
100 buc. x 3 lei/buc. = 300 lei 

 
 
 

17.300 lei

TOTAL 9.500 + 2.000 + 2.000 + 10.000 + 4.000 + 17.300 = 44.800 lei



 
                                            Anexa nr.5 

                                                                                                              la Program 
 

F I Ş A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 

TÂRGUL NAŢIONAL AL APELOR MINERALE – EDIŢIA I 

 
Perioada: iunie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Primăria 

orașului Geoagiu, Asociaţia de Promovare şi Dezvoltare Geoagiu-Băi, SNAM. 
Scopul: Târgul Naţional al Apelor Minerale îşi propune promovarea şi valorificarea bogăţiilor de 

acest tip din judeţul Hunedoara (Staţiunea Geoagiu-Băi, Vaţa de Jos, Călan-Băi, Bolholt, Băcâia). Având 
caracter naţional, manifestarea va da posibilitatea tuturor agenţilor economici care valorifică potenţialul 
apelor minerale să îşi prezinte ofertele.  

Proiectarea şi realizarea standurilor se va face astfel încât să garanteze o prezentare modernă a 
exponatelor şi produselor, creându-se cadrul optim pentru activităţile de ofertare/promovare specifice 
fiecărui agent economic. La construirea standurilor se vor utiliza structuri modulare, asigurându-se şi 
dotările specifice necesare. 

Pe parcursul desfăşurării Târgului, se vor organiza activităţi distractive şi spectacole folclorice.  
Se va asigura promovarea şi publicitatea evenimentului prin mass-media locală şi naţionala 

(producerea şi difuzarea de spoturi video, bannere de prezentare şi publicaţii cu caracter turistic). 
 

Cheltuieli: 

 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

Cheltuieli închiriere spaţiu 
(ecterior) 

1.500 mp x 5 lei/mp = 7.500 lei 7.500 lei 

Cheltuieli amenajare standuri 25 standuri x 800 lei/stand = 20.000 lei 20.000 lei 
 
 
 
 

Cheltuieli publicitate 

Casete publicitare în două cotidiene locale: 
2 cotidiene x 5 apariţii x 500 lei/apariţie = 5.000 lei 

Casete publicitare în două cotidiene naţionale: 
2 cotidiene x 3 apariţii x 800 lei/apariţie = 4.800 lei 

Producţie şi difuzare spoturi video: 
1 spot x 3 difuzări/zi x 5 zile x 150 lei/difuzare = 

2.250 lei 
Bannere exterioare de prezentare: 
8 buc. x 850 lei/buc. = 6.800 lei 

 
 
 
 

18.850 lei 

 
 

Cheltuieli organizare evenimente 
artistice 

Spectacol folcloric: 
 3 solişti x 500 lei/oră x 1 oră = 1.500 lei 

 12 dansatori x 100 lei/oră x 2 ore = 2.400 lei 
 10 instrumentişti x 100 lei/oră x 5 ore = 

5.000 lei 

 
 

8.900 lei 

 
 

Cheltuieli materiale promoţionale 

Revista „Hunedoara – Turism” (număr special): 
500 exemplare x 10 lei/exemplar = 5.000 lei 

Căţui dacice: 
500 buc. x 4 lei/buc. = 2.000 lei 

 
 

7.000 lei 

TOTAL 7.500 + 20.000 + 18.850 + 8.900 + 7.000 = 62.250 lei 

           



   Anexa nr.6 
                                                                                                              la Program 

 
F I Ş A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
FESTIVALUL VIRŞLILOR – EDIŢIA A II-A 

 
Perioada: august sau septembrie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, SC Toc Jit International Serv SRL. 
 
Scopul: Festivalul Virşlilor urmăreşte stabilirea brandului judeţului Hunedoara şi promovarea 

tradiţiilor culturale şi meşteşugăreşti ale judeţului. Presupune, de asemenea, organizarea unor activităţi 
culturale şi distractive, constituindu-se şi într-un mod de sprijinire a dezvoltării turismului rural prin 
promovarea valorilor tradiţionale ale zonelor rurale (gastronomie, meşteşuguri, tradiții locale). La Festivalul 
Virşlilor vor fi invitaţi toţi producătorii de virşli din judeţ şi se vor promova şi alte produse tradiţionale 
hunedorene. 

Spaţiul de desfăşurare a festivalului va avea o suprafaţă de 2000 mp şi va fi pus, în mod gratuit, la 
dispoziţia producătorilor.  

Se vor organiza spectacole folclorice susţinute de formaţii şi interpreţi din judeţ. 
Se va asigura promovarea festivalului prin presa locală, bannere, publicaţii cu caracter turistic şi 

cultural etc. 
 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

Cheltuieli închiriere spaţiu 2.000 mp x 5 lei/mp = 10.000 lei 10.000 lei 

Cheltuieli  amenajare spaţiu 2.000 mp x 3 lei/mp = 6.000 lei 6.000 lei 

 
 

Cheltuieli publicitate 

Casete publicitare în două cotidiene locale: 
2 cotidiene x 5 apariţii x 300 lei/apariţie = 

3.000 lei 
Bannere exterioare de prezentare: 

6 bannere x 850 lei/banner = 5.100 lei 

 
 

8.100 lei 

 
 
 
 

Cheltuieli desfăşurare festival  
 

Spectacol folcloric: 
 3 solişti x 500 lei/oră x 1 oră = 1.500 lei 
 12 dansatori x 100 lei/ oră x 2 ore = 2.400 

lei 
 10 instrumentişti x 100 lei/oră x 4 ore = 

4.000 lei 
 

Organizare: 
8 operatori x 100 lei/zi x 3 zile = 2.400 lei 

 
 
 
 

10.300 lei 

 
Cheltuieli materiale promoţionale 

 

Pliante: 
1.000 pliante x 2 lei/pliant = 2.000 lei 

 
Revista „Hunedoara – Turism” 

1.000 exemplare x 10 lei/exemplar = 10.000 lei 

 
12.000 lei 

TOTAL 10.000 + 6.000 + 8.100 + 10.3000 + 12.000  =  46.400 lei 

 



Anexa nr.7 
                                                                                                              la Program 

 
F I Ş A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
BURSA DE TURISM “HUNEDOARA - NATURĂ, CULTURĂ, AVENTURĂ” – EDIŢIA A II-A 

Perioada: septembrie 2011. 
Parteneri: Consiliu Judeţean Hunedoara, Primăria comunei Baia de Criş. 
Scopul: Promovarea ofertei turistice, cultural-istorice, recreative şi sportive a judeţului Hunedoara. 
La Bursă vor fi invitate agenţiile de turism din ţară şi din regiunile europene înfrăţite cu judeţul 

Hunedoara.  
Proiectarea şi realizarea standurilor va avea în vedere asigurarea unui ambient care să garanteze o 

prezentare modernă a exponatelor, creându-se cadrul adecvat pentru activităţile de ofertare/promovare 
specifice fiecărei firme.  La construirea standurilor se vor utiliza structuri modulare, asigurându-se o 
funcţionalitate optimă şi dotările specifice necesare. Standurile se vor amenaja pe o suprafaţă de 600 mp, 
rezervându-se un stand central cu suprafaţa de 10 mp pentru Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Se va asigura promovarea şi publicitatea pentru Bursa de Turism prin presa locală şi naţională, prin 
producţia şi difuzarea de spoturi video, bannere de prezentare şi prin publicaţii cu caracter turistic, cultural 
şi sportiv. Se va organiza un spectacol folcloric într-o locaţie care să asigure participarea unui număr cât mai 
mare de vizitatori.  

Pentru obţinerea feedback-ului în raport cu modul de desfăşurare al Bursei de Turism se vor distribui 
taloane pentru tombola Bursei la care premiile vor consta în weekenduri şi sejururi la structurile de primire 
turistică din judeţ. 

 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

Cheltuieli închiriere spaţiu 
(interior) 

600 mp x 20 lei/mp = 12.000 lei 12.000 lei

Cheltuieli amenajare standuri 20 standuri x 800 lei/stand = 16.000 lei 16.000 lei

Cheltuieli publicitate Casete publicitare în două cotidiene locale: 
2 cotidiene x 5 apariţii x 500 lei/apariţie = 5.000 lei 

Casete publicitare în două cotidiene naţionale: 
2 cotidiene x 3 apariţii x 800 lei/apariţie = 4.800 lei 

Producţie şi difuzare spoturi video: 
1 spot x 3 difuzări/zi x 5 zile x 150 lei/difuzare = 2.250 lei 

Bannere exterioare de prezentare: 
8 buc. x 850 lei/buc. = 6.800 lei 

 
 
 
 

18.850 lei

Cheltuieli organizare 
evenimente artistice 

Spectacol folcloric: 
 3 solişti x 500 lei/oră x 1 oră = 1.500 lei 

 12 dansatori x 100 lei/oră x 2 ore = 2.400 lei 
 8 instrumentişti x 100 lei/oră x 5 ore = 4.000 lei 

7.900 lei 

Cheltuieli materiale 
promoţionale 

Pliante jud. Hunedoara: 
1.000 buc. x 2 lei/buc = 2.000 lei 

Taloane tombolă: 
1.000 buc. x 1 leu/buc = 1.000 lei 
Revista “Hunedoara - Turism”: 

500 exemplare x 10 lei/exemplar = 5.000 lei 

8.000 lei 

TOTAL 12.000 + 16.000 + 18.850 + 7.900 + 8.000 =  62.750 lei



                                                                                                              Anexa nr.8 
                                                                                                              la Program 

 
F I Ş A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
FESTIVALUL FILMULUI TURISTIC – EDIŢIA A II-A 

 
Perioada: septembrie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, Asociaţia Pro Straja, Asociaţia Râuşor, Asociaţia Mândra, 

Asociaţia de Dezvoltare şi Promovarea Turismului Geoagiu-Băi, Parcul Naţional Retezat, Asociaţia de 
Ecologie „Petro Aqua”. 

Scopul: Festivalul Filmului Turistic urmăreşte promovarea obiectivelor istorice, culturale, recreative, 
sportive şi turistice ale judeţului Hunedoara. Punerea în valoare a potenţialului judeţului, în condiţii optime 
de promovare, devine extrem de importantă, putând conduce la atingerea nivelului "Hunedoara – o 
experienţă unică", stabilit de "Strategia de Dezvoltare Turistică", aprobată de Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Festivalul Filmului Turistic se organizează cu scopul prezentării şi promovării obiectivelor turistice 
şi ale tradiţiilor populare, servicii de recreere, culturale şi sportive ale judeţului Hunedoara. 

La festival vor participa realizatori de filme tematice, împărţiţi pe trei categorii de vârstă: elevi, 
studenţi, adulţi. 

Compania Judeţeană de Turism Hunedoara asigură promovarea şi publicitatea pentru festival prin 
presa locală, producţia şi difuzarea spoturilor video, pliante şi publicaţii cu caracter turistic. De asemenea, 
asigură spaţiile pentru proiecţie şi jurizarea festivalului în parteneriat cu instituţiile de specialitate.  

 
 

Cheltuieli: 
Tipul cheltuielii Descriere Suma 

 
Cheltuieli închiriere spaţiu 

proiecţie 
1 spaţiu proiecţie x 2 zile x 1.000 lei/zi = 

2.000 lei 
2.000 lei 

Cheltuieli aparatură proiecţie 1 videoproiector + ecran: 
1 buc. x 5.000 lei = 5.000 lei 

5.000 lei 

 
 

Cheltuieli publicitate 

Casete publicitare în două cotidiene locale: 
2 cotidiene x 3 apariţii x 300 lei/apariţie = 

1.800 lei 
 

Bannere exterioare de prezentare: 
6 bannere x 850 lei/banner = 5.100 lei 

 
 

6.900 lei 

Cheltuieli cu materialele 
promoţionale 

 

Pliante program: 
1.000 pliante x 2 lei/pliant = 2.000 lei 

 
Diplome: 

50 buc. x 5 lei/buc. = 250 lei 

2.250 lei 

TOTAL 2.000 + 5.000 + 6.900 + 2.250 = 16.150 lei 

 

 

 
 
 



                                                                                                              Anexa nr.9 
                                                                                                              la Program 

F I Ş A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 

TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI– EDIŢIA A XXVI-A 

 
Perioada: noiembrie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, operatorii şi asociaţiile de turism din judeţ. 
Scopul: Participarea la "Târgul de Turism" vizează promovarea obiectivelor istorice, culturale, 

recreative, sportive şi turistice ale judeţului Hunedoara.  
Proiectarea şi realizarea standului va avea în vedere asigurarea unui ambient care să garanteze 

promovarea obiectivelor culturale, isorice, recreative şi turistice ale judeţului într-o prezentare modernă, 
asigurând condiţii optime de prezentare a exponatelor, creându-se cadrul adecvat pentru activitatea de 
ofertare/promovare specifice fiecărei firme. Funcţie de configuraţia spaţiului, structura standului va asigura 
o funcţionalitate optimă, o imagine particularizată, originală şi atrăgătoare.  

Pentru obţinerea feedback-ului în raport cu prezentarea judeţului Hunedoara la Târgul de Turism al 
României se vor distribui taloane pentru tombola la care premiile vor consta în weekenduri şi sejururi la 
structurile de primire turistică din judeţ. 

 
 

Cheltuieli: 
Tipul cheltuielii Descriere Suma 

 
 

Taxă de înscriere şi închiriere 
stand 

Taxă de înscriere: 
1 x 500 lei = 500 lei 

Închiriere stand: 
30 mp x 300 lei/mp = 9.000 lei 

 
9.500 lei 

Cheltuieli amenajare stand Prestări servicii amenajare stand: 
8 persoane x 125 lei/zi x 2 zile =2.000 lei 

2.000 lei 

Cheltuieli prezentare şi 
promovare stand 

Prestări servicii pentru prezentarea şi promovarea 
standului: 

4 persoane x 125 lei/zi x 4 zile = 2.000 lei 

 
2.000 lei 

Revista „Hunedoara - Turism” 
(număr special) 

1.000 exemplare x 10 lei/exemplar = 10.000 lei 10.000 lei

Căţui dacice 1.000 căţui x 4 lei/căţuie = 4.000 lei 4.000 lei 

Cheltuieli cu materialele de 
amenajare stand 

 

Bannere interior jud. Hunedoara: 
5 buc. x 800 lei/buc. = 4.000 lei 
Hărţi turistice jud. Hunedoara: 

2.000 buc. x 2 lei/buc. = 4.000 lei 
Taloane tombolă: 

2.000 buc. x 1 leu/buc = 2.000 lei 
Insigne jud. Hunedoara: 

500 buc. x 4 lei/buc. = 2.000 lei 
Mape prezentare: 

100 buc. x 3 lei/buc. = 300 lei 
Sacoşe hârtie personalizate jud. Hunedoara: 

1.000 buc. x 4 lei/buc. = 4.000 lei 

 
 
 

16.300 lei

TOTAL 9.500 + 2.000 + 2.000 + 10.000 + 4.000 + 16.300 = 43.800 lei

           
 



  Anexa nr.10 
                                                                                                              la Program 

 
F I ŞA   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACŢUNII/ACTIVITĂŢII 
CARAVANA TURISTICĂ “AŞTEPTÂNDU-L PE MOŞ CRĂCIUN ÎN JUDEŢUL 

HUNEDOARA” 

 
Perioada: decembrie 2011. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale, Consilii locale şi hypermarketuri. 
 
Scopul: Promovarea ofertei turistice, a datinilor şi obiceiurilor de Crăciun. 
Acţiunea constă în realizarea unor evenimente după un program bine definit în principalele oraşe ale 

judeţului, la care: 
 operatorii de turism din judeţ îşi vor prezenta ofertele turistice în standurile pe care le vom 

pune la dispoziţie în mod gratuit; 
 se vor organiza spectacole de datini şi obiceiuri de Crăciun susţinute de ansamblurile 

folclorice din judeţ (Ansamblul Cerbul din Sălaşul de Sus, Ansamblul de obiceiuri de iarnă Răduleşti-com. 
Dobra, Grupul folcloric Irozii Hărţăgani-com.Băiţa, Ansamblurile de obiceiuri Căluşerul din Romos şi 
Bosorod, Ansamblul folcloric Dubaşii Almaş – com.Zam); 

 se vor atribui premii constând în weekenduri şi sejururi la structurile de primire turistică din 
judeţ prin tombole organizate în fiecare oraş; 

 se vor distribui materiale promoţionale, suveniruri personalizate şi cadouri de Crăciun pentru 
copiii participanţi la evenimente; 

Locaţiile vor fi alese astfel încât să se asigure antrenarea unui număr cât mai mare de locuitori ai 
oraşelor prin care trece Caravana. 

 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
 

Cheltuieli închiriere spaţiu 10 spaţii x 50 mp x 2 lei/mp = 10.000 lei 10.000 lei 

Cheltuieli amenajare standuri 10 acţiuni x 5 standuri x 220 lei/stand = 11.000 
lei 

11.000 lei 

Cheltuieli prezentare stand 10 operatori x 10 zile x 100 lei/zi  = 10.000 lei  10.000 lei 

Cheltuieli organizare evenimente 
artistice 

Formaţii: 
10 acţiuni x 2 formaţii x 1.000 lei/formaţie = 

20.000 lei 

20.000 lei 

 
 

Cheltuieli materiale promoţionale 

Suveniruri personalizate: 
1.000 buc. x 5 lei/buc = 5.000 lei 

Insigne jud. Hunedoara: 
400 buc. x 4 lei/buc. = 1.600 lei 

Tichete tombolă: 
10 acţiuni x 500 buc. x 1 leu/buc. = 5.000 lei 

 
 

11.600 lei  

TOTAL 10.000 + 11.000 + 10.000 + 20.000 + 11.600 = 62.600 lei 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.19/2011 
privind asocierea Județului Hunedoara  prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Comuna 

Baia de Criș prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș 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 Hotărârea nr.5/2011 a Consiliului Local al Comunei Baia de Criș; 
 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 Consiliului Județean 
Hunedoara, cu Comuna Baia de Criș prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș, în 
vederea realizării in 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. 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 10 februarie 2011 



 
               Anexa 
         La Hotărârea nr.19/2011 
        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. Comuna Baia de Criș prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș, cu sediul în 

Baia de Criș, str. Tribunului nr. 4, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Fărcaș 

Romeo Horia – 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: ”Modernizarea clădirilor existente  în  administrarea  Unității  de 

Asistenţă Medico-Socială, Baia de Criş”. 

 
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 finanțeze obiectivul de investiții prin bugetul Unității de Asistență Medico-

Socială, Baia de Criș. 

Art. 3.2. Consiliul Local al Comunei Baia de Criș are următoarele obligaţii: 



a) să pună la dispoziţie, în vederea realizării proiectului, clădirile cuprinse în 

documentația tehnico – economică a obiectivului de investiții ”Modernizarea 

clădirilor existente  în  administrarea  Unității  de Asistenţă Medico-Socială, Baia 

de Criş”; 

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 realizat, se include în inventarul 

domeniului public al Comunei Baia de Criș, aflat în administrarea consiliului local, urmând 

a fi dat în gestiune/administrare directă, Unității de Asistență Medico-Socială, Baia de Criș. 

 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_______/2011, în 2 (două) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

Județul Hunedoara 
prin 

Consiliul Judeţean Hunedoara 
Reprezentat de 

Preşedinte, 
 

Mircea Ioan Moloţ 
 
 
 
 
 

Comuna Baia de Criș 
prin 

      Consiliul Local al Comunei Baia de Criș   
      Reprezentat de 

Primar, 
 

Fărcaș Romeo Horia 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.20/2011 
privind aprobarea suplimentării numărului  de paturi şi stabilirea contribuției 
lunare a beneficiarilor serviciilor acordate de Unitatea de Asistenţă Medico 

Socială Baia de Criş, Judeţul 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 avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Văzând adresele nr.8/2011, respectiv nr.9/2011 ale Unităţii de Asistenţă 
Medico-Socială Baia de Criş;  

În conformitate dispozițiile: 
- art.8 lit.b din Normele privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de 

asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr.412/2003,  

- art. 10 alin. 4 lit. b din Instrucţiunile nr. 507/2003 de aplicare a Normelor privind 
organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.412/2003,  

- Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de 
asistenţă socială datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai 
acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.532/1999; 

- art. 5 alin.3 lit.b din Ordonanța Guvernului României nr.70/2002 privind 
administrarea  unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.5 lit. a pct.2, precum 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 Ș T E: 

 
Art. 1 Se aprobă suplimentarea numărului de locuri din cadrul Unității de 

Asistență Medico-Socială  Baia  de Criș de la 35 la 50. 
Art. 2 (1) Se stabilește cuantumul maxim al contribuţiei de întreţinere lunară 

datorată de beneficiarii serviciilor acordate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială 



Baia de Criş și/sau susținătorii legali ai acestora la valoarea de 500 
lei/lună/beneficiar.  

(2) Detalierea contribuţiei de întreţinere lunară datorată de beneficiarii 
serviciilor acordate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş și/sau 
susținătorii legali ai acestora, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3 Obligația de plată a contribuției de întreţinere lunară în cuantumurile 
prevăzute la art.2, în sarcina beneficiarilor de servicii precum și/sau a susținătorilor 
legali ai acestora, se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de beneficiar, 
de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal.  

Art.4  Prezenta intră în vigoare începând cu data de 15 februarie 2011, dată 
la care Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.26/2005 se abrogă. 

Art.5 Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6 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 Moloț                       Dana Dan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deva, la 10 februarie 2011 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ANEXA 
      la Hotărârea nr.20/2011 

a Consiliului Județean Hunedoara 
 

DETALIEREA  CONTRIBUȚIEI DE ÎNTREȚINERE LUNARĂ 
datorată de beneficiarii serviciilor acordate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială 

Baia de Criş și/sau susținătorii legali ai acestora 
 

  1. Persoanelor ale căror venituri nete proprii lunare sunt egale sau depășesc 
valoarea de 625 lei/lună vor achita un procent de 80% din venitul personal, dar nu 
mai mult de 500 lei. 

2. Persoanele ale căror venituri nete proprii lunare nu acoperă cuantumul 
maxim de 500 lei/lună/beneficiar și nu au susținători legali vor achita un procent de 
80% din veniturile nete proprii lunare. 

3. Persoanele ale căror venituri nete proprii lunare nu acoperă cuantumul 
maxim de 500 lei/lună/beneficiar și au susținători legali vor achita un procent de 80% 
din veniturile nete proprii lunare, iar diferența până la cuantumul maxim va fi achitată 
de susținătorul legal. 

In cazul în care obligația de plată ar reveni mai multor persoane, aceasta va fi 
plătită de acea persoană care își asumă obligația de întreținere prin semnarea 
angajamentului de plată la internarea în instituție. Angajamentul de plată constituie 
titlu executoriu. 

4. Dacă susţinătorul legal nu are mijloace materiale sau acestea sunt 
insuficiente pentru acoperirea integrală a cuantumului maxim de 500 
lei/lună/persoană se procedează după cum urmează: 

- din veniturile nete medii lunare  ale acestor persoane  se scad eventualele 
obligaţii  legale de întreţinere, aflate în executare; 

- suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care 
susținătorii legali îi au efectiv în întreţinere, inclusiv asistatul ; 

- în raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediul net lunar 
pe o persoană, se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de susţinătorul 
legal al beneficiarului folosindu-se următoarele intervale de venituri : 

 
Venitul mediu net lunar        Contribuţia lunară pe o persoana (%din cuantumul 
   pe o persoana (lei)                    contribuţiei de întreţinere) 
       0  -  350                                                              scutit  
  351   -  450                                                                20 
  451   -  500                                                                40 
  501   -  550                                                                60 
  551   -  650                                                                80 
  Peste 651                                                                 100 

 
5. Dacă atât beneficiarul de servicii cât şi susţinătorul legal al acestuia nu au 

venituri, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere vor fi suportate 
integral din bugetul instituţiei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.21/2011 
pentru aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului și protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap  
(2011 – 2013) 

 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției administrație publică locală, precum și raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea nr.1/2011 a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.47/2006 privind sistemul 
național de asistență socială și ale art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată; 
 In temeiul dispozițiilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată; 
 

H O T A R A S T E : 
 
   Art.1 Se aprobă Strategia județenă privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului și protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap  (2011 – 2013), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și se va comunica 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 10 februarie 2011 
 



           ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.22/2011 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat 
al Județului Hunedoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora 

 
 

 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.19762/26.11.2010 a Spitalului Județean de Urgență Deva și adresa 
nr.A462/20.01.2011 a Centrului Militar Județean Hunedoara; 
 În baza prevederilor art. 10  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României 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 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 trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat 
al Judeţului Hunedoara, a unor bunuri având datele  de identificare prevăzute anexa  care face 
parte integrantă din prezenta. 

(2)- Trecerea bunurilor precizate la alin (1) din domeniul public al Judeţului Hunedoara în 
domeniul privat al Judeţului Hunedoara se face în vederea  scoatererii din funcțiune, casării și 
valorificării  acestora. 

Art.2. - Sumele rezultate din valorificarea materialelor recuperate în urma demolării sau 
dezmembrării  acestor bunuri, se fac venit la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara. 
 Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Județean de Urgență Deva şi 
respectiv de Centrul Militar Județean Hunedoara și va fi comunicată celor interesaţi prin grija 
Serviciului administrație 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 10 februarie 2011 



                         Anexa  
                            la Hotărârea nr. 22/2011 
                                   a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale bunurilor care trec din domeniul public al  judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara,  
în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora 

 
Nr 
crt 

Nr.ordine  
în Anexa 1 

la HGR 
nr.354/2007 

Nr. de 
inventar în 

contabilitatea 
CJH 

Denumirea  
bunului 

(mijlocului 
fix) 

Elemente  
de identificare 

Data 
dării în 

folosință 

Durata 
normală de 
funcționare 

[ani] 

Valoare 
de 

inventar 
[lei] 

Regimul juridic 
actual 

1 72 10182 „Cișmea 
publică cu 
țâșnitoare 

(TBC)” 

Construcție situată in incinta Sectiei 
medicale TBC Baritiu, din Municipiul 
Deva, str. Ghe. Barițiu, nr.17, Județul 

Hunedoara 

1959 40 4.980 

2 79 10189 Puț săpat 
(fântînă) 

Construcție situată in incinta 
imobilului Spitalului Județean din 

Municipiul Deva, str. 22 Decembrie 
nr.58 

1966 40 8.500 

Domeniul public 
al Județului 
Hunedoara 

În administrarea 
Spitalului 

Județean de 
Urgență Deva 

3 - 12649 Pavilion 
administrativ 

lit. N 

Construcție (nefinalizată) având :  
suprafața construită = 311,5 mp, 
suprafața desfășurată = 623 mp. 

Este amplasată  in incinta imobilului 
Centrului Militar Județean 

Hunedoara, Municipiul Deva, Piața 
Unirii nr.6 

 

1995 40 57.559 Domeniul public 
al Județului 
Hunedoara 

În administrarea 
Centrului Militar 

Județean 
Hunedoara 



 



 
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.23/2011 
privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public                      

al  Judeţului Hunedoara  
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Analizând adresa nr. 11/24.01.2011 a Seviciului Public Judeţean Salvamont 
Hunedoara și procesele verbale de recepţie la terminarea lucrarilor înregistrate sub nr. 
479/19.01.2010, nr. 480/19.01.2010, nr. 396/15.01.2010, nr. 575/22.01.2010 și nr. 
576/22.01.2010; 

Ţinând cont de prevederile  art. 7, lit. b) şi precum și ale art. 12 din Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 123 alin. (1) 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 completarile ulterioare; 

       
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Hunedoara cu bunurile având datele de identificare cuprinse în  
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă darea în  administrare a bunurilor precizate la art. 1 Serviciului 
Public Judeţean Salvamont Hunedoara, pe bază de contract de administrare, încheiat 
în termen de 30 de zile de la data prezentei. 

Art. 3. Hotărârea nr. 60/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Hunedoara, cu modificarea şi completările ulterioare,  se 
modifică în mod corespunzător. 

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. 

 
 
PREȘEDINTE,     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

       Mircea Ioan Moloț          Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 10 februarie 2011 



 
                                                                                                                                              



                                                                                                                    ANEXA   la  
        Hotărârea CJH nr. 23/2011 

                                               
 

Datele de identificare  
ale construcțiilor cu destinația de „baze/refugii salvamont”  care  completează  

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara 
                                           

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasifica 

re 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau după 

caz al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

 

Denumire act proprietate 
sau alte acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
1 1.6.8 Baza Salvamont – 

Poiana Pelegii 
Situat în comuna Rîu de Mori, satul Rîu de 
Mori – zona Poiana Pelegii, construcţie 
formată din parter si etaj, cu fundație  din 
beton armat, zidărie din piatra brută la nivelul 
parterului, închideri și structură mansardă din 
lemn, planşeu peste parter şi şarpantă din 
lemn şi învelitoare din șindrilă bituminoasă. 
Construcţia are suprafaţa constuită de 78,76 
mp, suprafaţa totală desfaşurată de 143,72 
mp, după cum urmează: 
-parter cu o suprafaţa utilă de 45,59 mp 
format din : o sală de mese, cabinet medical 
şi un depozit; 
-etaj cu suprafaţa utilă totală de 34,98 mp 
format din 2 camere si hol + debara; 

2010 282.869,82 Proces-verbal de recepţie 
nr. 575/22.01.2010 ;  
Pentru folosința terenului 
aferent a fost încheiat 
Contractul de  
concesiune  nr. 
53/26.04.2007 încheiat 
între Asociaţia 
Composesorală Magura-
Ohaba de sub Piatra  și 
Serviciul Public Județean 
Salvamont Hunedoara 



2 1.6.8 Baza Salvamont - 
Râuşor 

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de 
Mori – zona Râuşor, construcţie cu fundaţie şi 
elevaţii demisol din beton armat, structură 
parter şi etaj din cadre de beton armat, 
mansardă şi şarpantă din lemn, învelitoare 
din şindrilă bituminoasă. 
Construcţia are suprafaţa construită totală de  
319,50 mp, suprafaţa desfăşurată 651,76 mp, 
după cum urmează : 
-demisol cu suprafaţa utilă de 64,15 mp 
format din 4 încăperi + hol şi casa scării ; 
-parter cu suprafaţa utilă de 142,37 mp 
format din 8 încăperi, hol + casa scării, baie, 
dependinte şi garaj ; 
-etaj cu suprafaţa utilă totală de 96,68 mp, 
format din 6 camere, hol şi casa scării ; 
-mansadă cu suprafaţa utilă de 112,08 mp, 
formată din 3 camere, baie, hol + casa scării 

2010 1.057.959,98 Proces-verbal de recepţie 
nr. 576/22.01.2010 ;  
Teren în suprafaţă de 
100 mp dat în folosinţă 
gratuită  potrivit Hotărârii 
nr. 51/2009 a Consiliului 
Local al Comunei Râu de 
Mori 

3 1.6.8 Refugiu Salvamont – 
Stâna de Râu 

Situat în comuna Bretea Română, construcţie 
formată din parter şi mansardă, cu fundaţie 
din beton, zidărie de piatră brută, şarpantă şi 
planşeu din lemn, învelitoare din şindrilă 
bituminoasă. Construcţia are suprafaţa 
construită de 21, 60 mp, suprafata totală 
desfasurata de 43,20 mp, după cum 
urmează: 
-la parter : 1 cameră cu suprafaţa utilă de 
15,20 mp ; 
-la mansarda : 1 cameră cu suprafaţa utilă de 
12,34 mp 

2010 61.568,22 Proces-verbal de recepţie 
nr. 479/09.01.2010 ;  
Teren în suprafaţă de 
100 mp dat în folosinţă 
gratuită  potrivit Hotărârii 
nr. 30/2009 a Consiliului 
Local al Comunei  Bretea 
Română. 



4 1.6.8 Refugiu Salvamont - 
Paltina 

Situat în Orașul Uricani, construcţie formată 
din parter şi mansardă, cu fundaţie din beton, 
zidărie de piatră brută, şarpantă şi planşeu 
din lemn, învelitoare din sindrilă bituminoasă. 
Construcţia are suprafaţa construită de 21,60 
mp, suprafaţa totală desfaşurată de 43,20 
mp, după cum urmează: 
-la parter: 1 cameră cu suprafaţa utilă de 
15,20 mp; 
-la mansardă: 1 cameră cu suprafaţa utilă de 
12,34 mp 

2010 77.900,97 Proces-verbal de recepţie 
nr. 396/15.01.2010 ;  
Teren în suprafaţă de 
100 mp dat în folosinţă 
gratuită  potrivit Hotărârii 
nr. 106/2009 a Consiliului 
Local al Orașului Uricani 

5 1.6.8 Refugiu Salvamont – 
Baleia  

Situat în comuna Pui, satul Pui – zona Baleia, 
construcţie formată din parter şi mansardă, cu 
fundaţie din beton, zidărie de piatră brută, 
şarpantă şi planşeu din lemn, învelitoare din 
sindrilă bituminoasă. 
Construcţia are suprafaţa construită de 21,60 
mp, suprafaţa totală desfaşurată de 43,20 
mp, după cum urmează: 
-la parter: 1 cameră cu suprafaţa utilă de 
15,20 mp; 
-la mansardă: 1 cameră cu suprafaţa utilă de 
12,34 mp 

2010 54.551,98 Proces-verbal de recepţie 
nr. 480/19.01.2010 ;  
Teren în suprafaţă de 
100 mp dat în folosinţă 
gratuită  potrivit Hotărârii 
nr. 19/2009 a Consiliului 
local Pui 

  



 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.24/2011 
privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din 

județul Hunedoara 
 

 

 CONSILIUL JUDETEAN 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 Hotărârea nr.2/2011 a Consiliului Local al Comunei Balșa, transmisă 
prin adresa nr.117/31.01.2011, Hotărârea nr.5/2011 a Consiliului Local al Comunei 
Vălișoara,  precum și Hotărârea nr. 6/2011 a Consiliului Local al Comunei Luncoiu 
de Jos transmisă prin adresa nr. 261/08.02.2011; 
 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.12 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. Aproba modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri 
publice din județul Hunedoara, potrivit 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 10 februarie 2011 
 



 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                        Anexa  
                             la Hotărârea nr.24 /2011 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           

 
 

1) Modificarea încadrării drumului comunal DJ 705L: DJ 705-DC 28(limita adm. 
oraș Geoagiu) în lungime totală de 7,000 km și a lungimii drumului județean DJ 
705L: DJ 705-DC 28(limita adm. oraș Geoagiu) după cum urmează: 

 
 
 DC 28: Mada(DJ 705L)-Stăuini 

 Lungime :   2,500 km         
Origine :      km 0+000       Mada(DJ 705L la km 6+500)  

   Destinaţie : km 2+500 Stăuini 
   Drumul este pietruit  
   Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al comunei Balșa 
     

DJ 705L: DJ 705-Mada 
 Lungime :   6,500 km         

Origine :      km 0+000       DJ 705(la km 9+120)  
   Destinaţie : km 6+500 Mada (DC 28 km 0+000) 
   Drumul este pietruit  
   Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al orașului Geoagiu  
   între km 0+000 și 2+000, iar pe teritoriul administrativ al comunei Balșa între 
   km 2+000 și 6+500     
  
 
 

2) Modificarea încadrării drumurilor comunale DC 166E, DC 166F și DC 166G în 
drumul județean DJ 763B: DN 76(Vălișoara)-Dealu Mare-DN 76(Podele) 
 

 Lungime :   10,044 km         
Origine :      km 0+000       DN 76(Vălișoara)  

   Destinaţie : km 10+044 DN 76(Podele) 
   Drumul este de pământ 

  Drumul  își  desfășoară  traseul   între  km 0+000 – 6+088  pe  teritoriul  
  administrativ al comunei Vălișoara iar între km 6+088-10+044 pe teritoriul 
  administrativ al comunei Luncoiu de Jos. 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.25/2011    
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.1-12, 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 10 februarie 2011 
 
 



 
 
 

 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.26/2011    
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;  
 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.1-10, 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 10 februarie 2011 
 
 



         ROMÂNIA  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  

 
 

HOTĂRÂREA NR.27/2011 
privind  acordul pentru transferul  managementului asistenţei medicale  al unităţii sanitare Centrul de 

Sănătate Călan,  de la Consiliul Local al Oraşului Călan la Consiliul 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; 
 Având în vedere adresa nr. 452/28.01.2011 a Primăriei Oraşului Călan; 

Analizând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călan nr.21/2011 privind exprimarea acordului de 
principiu referitor la transferul managementului asistenţei medicale acordate de Centrul de Sănătate Călan de la 
Consiliul Local al Oraşului Călan la Consiliul Judeţean Hunedoara;  

În conformitate cu prevederile 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 art. 221 din Ordonanţa 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; 

Potrivit prevederilor 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; 
   In baza dispoziţiilor art.91 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.-  Exprimă acordul pentru transferul  managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare 

Centrul de Sănătate Călan,  de la Consiliul Local al Oraşului Călan la Consiliul Judeţean Hunedoara. 
Art. 2.(1)- Prezenta va fi înaintată Guvernului României pentru ca prin hotărâre să se aprobe transferul  

managementului asistenţei medicale pentru unitatea sanitară precizată  la art. 1, de la Consiliul Local al Oraşului 
Călan la Consiliul Judeţean Hunedoara. 

(2).- Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol de predare primire, încheiat între autorităţile 
administraţiei publice implicate, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de Guvern indicate la alin. 
(1). 

(3).- Imputerniceşte preşedentele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze protocolul de predare-
preluare între Consiliul Local al Oraşului Călan şi Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea transferului 
managementului asistenţei medicale pentru unitatea sanitară indicată  la art.1. 

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 10 februarie 2011 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.28/2011 
privind evaluarea anuală a managementului  pentru unele instituții 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. 693/01.02.2011 a Bibliotecii Județene  ” Vaslui, nr.744/02.02.2011 a 
Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, nr.750/03.02.2011 a Centrului de Pregătire 
Profesională în Cultură București, nr.805/07.02.2011 a Bibliotecii Județene Mureș, 
nr.825/07.02.2011 a Asociației Centrul Multimedia Teatrul-74 Tîrgu-Mureș, nr.826/07.02.2011 a 
Teatrului ”Andrei Mureșan” Sfântu Gheorghe și nr.852/2011 a Teatrului German de Stat Timișoara;   

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 și art.38 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.189/2008 privind  managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009; 
 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 
anual pentru Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva, conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta.  
 Art.2 – Numește pe doamna Dan Dana Maria, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului și pe doamna Sălășan Daniela, ca 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara-
Deva.  

Art.3 – Componența comisiilor de evaluare anuală și de soluționare a contestațiilor pentru 
evaluarea managementului anual la Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva 
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 Teatrul de Artă Deva, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta .  
 Art.5 – Numește pe domnul Martin Horia Dorin, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului și pe doamna Conț Amelia, ca 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Teatrul de Artă Deva. 

 
 



 
Art.6 – Componența comisiilor de evaluare anuală și de soluționare a contestațiilor pentru 

evaluarea managementului la Teatrul de Artă Deva 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 anuală 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 10 februarie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.29/2011 
privind aprobarea  Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Hunedoara 
 
 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ; 
 Văzând adresa nr.1/367/2010 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor 
Hunedoara ; 
 Conform prevederilor art.64 alin.2 art.65 alin 1 şi ale 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 Ş T E: 
 
 

Art.1 Aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidentă a Persoanelor 
Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu data prezentei,  se abrogă anexa nr.2 la  Hotărârea nr.99/2010 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi 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 10 februarie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                                                                                                                          
 

HOTĂRÂREA NR.30/2011 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 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, rapoartele de  specialitate 
ale compartimentelor de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.11581/2010 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest, 
precum şi adresa nr.12264/2010 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; 
 In conformitate cu  prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 In baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In 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 ; 

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 modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.121/2010 privind aprobarea parteneriatului 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, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.121/2010 rămân 
neschimbate. 

Art. 3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate ale 
Consiliului 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 10 februarie 2011 
 
 



 
                                                                     

 Anexa  
                                la Hotărârea nr.30/2011                   

a  Consiliului Județean Hunedoara 
                                                               

  
ACORD DE PARTENERIAT 

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 )  
 
si 
 
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 

(1) 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”.  

(2) 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 

Lider de proiect (Partener 1) Implementarea activităţilor şi subactivităţilor proiectului în 
strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul 
cererii de finanţare: 
Consolidarea echipei de management, 
Achiziţia publică de execuţie lucrări, 
Urmărire şi verificarea execuţiei lucrărilor,  
Recepţie la terminarea lucrărilor, 
Monitorizarea tehnică şi financiară a proiectului, 
Publicitate şi promovare, 
Elaborare raportări tehnice, financiare, de progres, cereri 
de rambursare, etc., 
Orice alte activităţi necesare care apar pe parcursul 
implementării proiectului. 
 

Partener 2 Implementarea activităţilor şi subactivităţilor proiectului în 



strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul 
cererii de finanţare: 
Consolidarea echipei de management, 
Achiziţia publică de audit financiar, 
Achiziţia publică servicii de publicitate şi promovare, 
Urmărire şi verificarea execuţiei lucrărilor,  
Recepţie la terminarea lucrărilor, 
Monitorizarea tehnică şi financiară a proiectului, 
Publicitate şi promovare, 
Elaborare raportări tehnice, financiare, de progres, cereri 
de rambursare, etc., 
Orice alte activităţi necesare care apar pe parcursul 
implementării proiectului. 
 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

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 cheltuieli eligibile. 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
 (17,27 %)  
 
 

CONSILIUL LOCAL AL 
ORAŞULUI SIMERIA 
Partener 2 

Valoarea contribuţiei : 8.228.502,28 lei, din care: 
3.966.291,98 lei (cheltuieli eligibile) şi 4.262.210,30 lei 
(cheltuielilor  neeligibile, inclusiv TVA aferent cheltuielilor 
eligibile şi neeligibile). 
 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
 (35,84 %)  
 
Cuprinderea în bugetul Oraşului Simeria a oricăror 
cheltuielilor conexe ce pot apărea pe parcursul 
implementării proiectului. 

(3) Plăţi 

1) Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către partenerii proiectului, conform  prezentului 
acord de parteneriat. 
2) Partenerul 1 va efectua plata către antreprenor  a tuturor cheltuielilor aferente contractului de 
execuție de lucrări, contract  considerat ”la cheie” conform cererii de finațare, inclusiv taxe ISC, 
CS, dotări consumabile (birotică, obiecte de inventar), cuprinse în bugetul proiectului ca și 
cheltuieli neeligibile.  
3) Partenerul 1 va efectua toate plățile aferente cheltuielilor eligibile inclusiv TVA-ul aferent 
acestora, reprezentănd partea de cofinanțare a Partenerului 1 și  Partenerului 2. 
4) Partenerul 1 va încasa și plăti către furnizori suma de de 7.932.583,97 lei reprezentând 
finanțarea nerambursabila conform art. 3 din contractul de finantare nr. 870/12.10.2010. 
5)  Partenerul 2 va efectua : 
-   plata furnizorilor din contractele de servicii și produse încheiate în cadrul proiectului,  
-   plata  oricăror cheltuieli conexe apărute pe parcursul derulării proiectului. 
6) Partenerul 2 va vira partea sa de contributie la cheltuielile eligibile si TVA pentru toate 
cheltuielile eligibile Partenerului 1.  
7) Partenerul 2 va vira partea sa de contribuție la cheltuielile neeligibile, aferente contractului de 
execuție Partenerului 1.  



Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 12/10/2010 (data semnării contractului de 
finanţare)  şi 31 decembrie 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 Partenerului 2 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 implementare a proiectului şi 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 partenerii 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) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat prejudiciul.  

(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) Întocmește rapoartele de progres, alte rapoarte tehnice şi financiare aferente proiectului. 
 
(9) Promovează proiectul în mass-media locală. 
 
(10) Numește echipa de implementare a proiectului. 
 
(11) Asigură împreună cu partenerul nr. 2 managementul proiectului şi desfăşoară orice alte 
activități necesare care pot apărea pe parcursul implementării proiectului. 
 

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 recupereze suma reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile 

din contribuţia acestuia la proiect, conform procedurilor în vigoare. 



(4) 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 transmită 3 copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(2) 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.  

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

 
(4) Participă la monitorizarea proiectului, evaluarea internă a acestuia şi alte activităţi de 

management de proiect stabilite de comun acord cu partenerul nr. 1 (liderul de proiect) pe 
parcursul implementării proiectului. 

 
(5) Promovează proiectul în mass-media locală. 

 
(6) Participă cu personal în echipa de implementare a proiectului. 

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 
cu liderul de proiect.    

(8) Partener 2 va consulta liderul de proiect (partenerul nr. 1) cu regularitate, îl va informa 
despre progresul în implementare a proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 
şi financiare. 

 
 (10)Partenerul 2 se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare. 
 

(11) Întocmeşte rapoartele de progres, alte rapoarte tehnice şi financiare aferente proiectului. 
 
(12) Asigură împreună cu partenerul nr. 1 managementul proiectului şi desfăşoară orice alte 

activităţi necesare care pot apărea pe parcursul implementării proiectului. 

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 sa se asigure ca 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 sa se asigure ca 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.9 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 acord de parteneriat. 
  
Întocmit în număr de 4 exemplare, în limba română.  
 
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 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.31/2011 
privind trasmiterea fără plată către alte instituţii publice, a unor bunuri 

 
 
               CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
               Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului administrativ, precum şi avizul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean;  
               Având în vedere referatul întocmit de către şeful Serviciului 
administrativ şi înregistrat sub nr.8415/2010, adresa Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara nr. 480130/2010, precum şi adresa Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara nr. 
1639153/2010; 
               În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 
841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 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 transmiterea fără plată către alte instituţii publice, a 
bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta. 
                Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara 
să semneze procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la art.1 
din prezenta. 
                Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul 
contabilitate şi Serviciul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara.  
                Art.4 Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.17/2005 şi nr.201/2005 se abrogă. 
                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 10 februarie 2011 



                                                                                         A N E X A  
                                                                                  la Hotărârea nr.31/2011 a  

                                                                            Consiliului Județean Hunedoara  
 

TA B E L 
privind bunurile  care se transmit fără plată şi instituţiile publice către care se transmit 

 
Nr. 
crt. 

Tip auto An 
fabricaţie 

Număr 
înmatriculare 

Data intrării 
în folosinţă 

Durata 
de 

folosinţă 
- ani - 

Valoarea de 
inventar 

- lei -  

Instituţia 
publică către 

care se 
transmite bunul 

1. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-
GDP 

21.03.2005 5 16.726,45 

2. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-
GDT 

21.03.2005 5 16.726,45 

3. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-
GDR 

21.03.2005 5 16.726,45 

4. Dacia 
solenza 

2005 HD-08-
GDS 

21.03.2005 5 16.726,45 

5. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-FTZ 21.03.2005 5 16.726,45 

6. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-
GDL 

21.03.2005 5 16.726,45 

7. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-DZF 21.03.2005 5 16.726,45 

8. Dacia 
Solenza 

2005 HD-08-
WGM 

21.03.2005 5 16.726,45 

9. Dacia Logan 2006 HD-09-CZX 03.04.2006 4 21.949,20 

10. Dacia Logan 2006 HD-09-CZY 03.04.2006 4 21.949,20 

11. Dacia Logan 2006 HD-09-CZZ 03.04.2006 4 21.949,20 

12. Dacia Logan 2006 HD-09-CZV 03.04.2006 4 21.949,20 

13. Dacia Logan 2006 HD-09-
CZW 

03.04.2006 4 21.949,20 

14. Dacia Logan 2006 HD-09-
CZU 

03.04.2006 4 21.949,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectoratul 
de Poliţie 
Judeţean 

Hunedoara 
 
 
 

15. Autocisterna 2001 HD-06-
PCH 

01.10.2001 9 258.812,62 

16. Autoturism 
Aro 

1998 HD-98-
PCH 

01.11.2001 12 11.898,15 

17. Autoturism 
Dacia Break 

2000 HD-20-
PCH 

01.11.2000 10 23.584,50 

18. Remorcă 
utilitară 

2003 HD-80-
GDF 

14.04.2003 7 5718,55 

Inspectoratul 
pentru 

Situaţii de 
Urgenţă 

”Iancu de 
Hunedoara” 
al Judeţului 
Hunedoara. 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.32/2011 
pentru menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 

2/2011  
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean; 

Văzând Plângerea Prealabilă formulată de către Orasul Hațeg, prin Primăria 
Orașului Hațeg, cu nr. 503 /2011; 

În baza prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 2 alin. (1) lit. h. din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor 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 Se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 2/2011 
privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată și a sumelor din cota de 21% din impozitul pe venit, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2011, adoptată în ședința 
acestuia din data de 14. 01.2011. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Hațeg, Consiliului 
local al Orașului Hațeg și 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 10 februarie  2011 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.33/2011 
privind aprobarea Protocolului de colaborare  

dintre Consiliul Județean Hunedoara și Partida Romilor “ Pro-Europa” 
 

               CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
               Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
               Văzând adresa înaintată de Partida Romilor “ Pro-Europa” şi înregistrată la 
Consiliul Județean Hunedoara sub nr.11/2011; 
               În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 430/2001 privind 
aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
               În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.1 lit.e şi alin.6 lit.a din Legea 
administrației 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 Protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean 
Hunedoara și Partida Romilor “ Pro-Europa”, 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 din 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 10 februarie 2011 

 



 
 
 
 

 
 
 

    PROTOCOL   DE   COLABORARE     
 
Asociaţia Partida Romilor,,Pro - Europa”, cu sediul în Bucureşti Str. 
Victor Eftimiu, 1-3, etaj 5, sector 1,  reprezentată de domnul Nicolae 
Păun în calitate de preşedinte,  
şi 
Consiliul Judetean Hunedoara cu sediul în municipiul Deva, 
str.1Decembrie 1918,Nr.28, reprezentată de domnul Mircea  Ioan  Molot 
, în calitate de presedinte, au convenit să încheie prezentul: 
 

P R O T O C O L 
privind 

colaborarea în scopul pregătirii  şi elaborării unor planuri de  dezvoltare 
comunitară şi proiecte cu impact asupra populaţiei rome din judeţul  

Hunedoara  
 
Principii de bază: 

1. Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de 
parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de 
armonizare a intereselor lor specifice; 

2. În procesul conlucrării, părţile vor folosi, atât mecanismele existente, 
cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a colaborării; 

3. Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii protocolului se 
stabilesc de comun acord; 

4. Hotărârile rezultate din protocol se adoptă prin consens, în condiţii 
de transparenţă. 

 
 
Scopul Protocolului: 

Scopul acestui protocol este de a stabili cadrul şi modul de colaborare 
dintre Asociaţia ,,Pro- Europa”,  şi  Consiliul Judetean Hunedoara , în 
vederea dezvoltării de acţiuni comune pentru îmbunătăţirea situaţiei 
romilor din judeţul Hunedoara. 

 
Obiectivele Protocolului: 

Prin semnarea acestui Protocol se urmăreşte realizarea următoarelor 
obiective: 



1. Dezvoltarea de planuri de acţiune în vederea îmbunătăţirii 
condiţiilor de trai din comunităţile de romi din judeţul Hunedoara.  

2. Sprijinirea liderilor din comunităţile de romi din judeţul Hunedoara 
în vederea dezvoltării abilităţilor şi competenţelor privind 
modalităţile de accesare şi implementare a fondurilor europene; 

3. Sprijinirea romilor din judeţul Hunedoara în vederea participării 
active la viaţa economică, socială educaţională şi culturală. 

 
 
În vederea realizării obiectivelor acestui Protocol, părţile vor avea în 

vedere:    
 desemnarea unor specialişti din cadrul organizaţiilor care să 

elaboreze împreună planuri şi proiecte cu impact asupra 
populaţiei rome din judeţul  Hunedoara; 

 organizarea  în parteneriat a unor întâlniri de lucru cu factorii 
interesaţi de îmbunătăţirea situaţiei romilor din judeţul  
Hunedoara; 

 elaborarea şi trasmiterea în parteneriat a unor cereri de 
finanţare pentru îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor de romi 
din judeţul  Hunedoara; 

 acordarea de consultanţă în vederea creşterii performanţelor 
în accesarea proiectelor pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 
din judeţul  Hunedoara ; 

 organizarea în parteneriat a unor sesiuni de informare şi 
formare  pentru liderii comunităţilor de romi ; 

 organizarea în parteneriat a unor evenimente culturale şi 
sportive adresate romilor din judeţul  Hunedoara.  

 
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către 
reprezentanţii legali ai celor două părti şi este valabil doi ani, cu 
posibilitatea de revizuire anuală, prin acordul scris al părţilor sau ori de 
câte ori acestea convin asupra unor noi amendamente. 
 
Prezentul protocol a fost încheiat azi, _______________________,  în 
două  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR ”PRO-EUROPA”            CONSILIUL JUDEȚEAN  
                                                           HUNEDOARA 
            PREȘEDINTE,                PREȘEDINTE, 
                       Nicolae Păun                                 Mircea Ioan Moloț
          
 
 



 ROMÂNIA  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.34/2011 

privind  desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţii sanitare publice cu paturi din 
Judeţul Hunedoara 

 
 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei administraţie publică locală; 

Având în vedere Hotărârea Consiliul Judeţean Hunedoara  nr. 27/2011 privind 
acordul pentru transferul  managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare Centrul 
de Sănătate Călan,  de la Consiliul Local al Oraşului Călan la Consiliul Judeţean 
Hunedoara; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
   În baza dispoziţiilor art.91 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  Exprimă acordul pentru desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, unitate 
sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşului Călan, str. 
Policlinicii nr.1, judeţul Hunedoara, al cărui management va fi preluat de către Consiliul 
Judeţean Hunedoara şi reorganizarea ca structură fără personalitate juridică în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. 

 



Art. 2  Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, rezultată 
în urma reorganizării prevăzute la art.1, se aprobă prin act administrativ al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara, cu avizul Ministerului Sănătăţii. 

`  
Art. 3. (1)- Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se preia  de către 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva. 

            (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se preia de către 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, cu respectarea normativelor de personal sau, după 
caz,  se redistribuie la alte unităţi sanitare din reţeaua sanitară a Consiliul Judeţean 
Hunedoara. 
 
 Art.4  Prezenta hotărâre va intra în vigoare după aprobarea de către Guvernul 
României a proiectului de hotărâre privind transferul managementului asistenței medicale 
a Centrului de Sănătate Călan de la Consiliul Local  al Orașului Călan la Consiliul 
Județean Hunedoara. 
              

Art.5 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija 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 10 martie 2011 
  
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 

NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE 
 

În anul 2010, Guvernul României a adoptat cadrul juridic pentru transmiterea managementului 
asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice către consiliile locale sau cele judeţene, respectiv: 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi 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. 
           Astfel, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 către Consiliul 
Judeţean Hunedoara a fost transferat managementul asistenţei medicale al următoarelor unităţi 
sanitare: Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad şi Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, iar către Consiliul Local al Oraşului Călan a fost transferat  managementul 
asistenţei medicale pentru Centrul de Sănătate Călan. 

Potrivit prevederilor art. 221 din Ordonanţa 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, după finalizarea fazelor de 
descentralizare a unităţilor sanitare, managementul asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu 
paturi se poate transfera de la o autoritate publică locală la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre 
a Guvernului, cu acordul ambelor părţi. 

Situaţia financiară a Centrului de Sănătate Călan, imposibilitatea de îndeplinire a condiţiilor 
pentru încheierea unui nou contract de finanţare cu casa judeţeană de asigurări de sănătate, precum şi 
lipsa resurselor financiare ale oraşului Călan care să permită finanţarea unităţii sanitare din bugetul 
local, au determinat  Consiliul Local al Oraşului Călan să adopte Hotărârea nr. 21/2011 privind acordul 
de transfer al managementului asistenţei medicale a Centrului de Sănătate Călan de la Consiliul Local 
Călan la Consiliul Judeţean Hunedoara. Prin Hotărârea nr. 27/2011 Consiliul Judeţean Hunedoara  şi-a 
exprimat acordul pentru transferul  managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare Centrul de 
Sănătate Călan,  de la Consiliul Local al Oraşului Călan la Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării şi a Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţiii, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în conducerea şi coordonarea 
spitalelor publice, presupune exercitarea în principal, a următoarelor atribuţii: 

a) asigurarea managementului asistenţei medicale din unităţile medicale preluate; 
b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 

restructurarea spitalelor publice preluate, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii; 
c) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. 
 În vederea asigurării unor servicii  medicale complete pentru locuitorii judeţului Hunedoara și 

orașului Călan şi în scopul  realizării unui spital cu o structură complexă de specialităţi medicale este 
necesară desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate 



juridică, cu sediul în oraşului Călan, str. Policlinicii nr.1, judeţul Hunedoara, al cărui management va fi 
preluat de către Consiliul Judeţean Hunedoara şi reorganizarea ca structură fără personalitate juridică 
în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.  
               Prin desfiinţarea ca unitate cu personalitate juridică a Centrului de Sănătate Călan şi 
reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva, se va utiliza mai eficient personalul acestor unităţi sanitare cu paturi şi se va optimiza activitatea 
medicală în condiţii de eficienţă economică, realizându-se un management unitar, capabil să utilizeze 
optim resursele financiare existente, în funcţie de priorităţile politicii de sănătate a judeţului şi de nevoile 
obiective evidenţiate prin cererea de servicii medicale. Totodată, se asigură utilizarea în comun a 
platoului tehnic existent în vederea realizării investigaţiilor paraclinice complete şi la standarde de 
calitate corespunzătoare momentului actual. 
                Consiliul Judeţean Hunedoara este interesat în realizarea unui spital performant, cu o 
structură complexă de specialităţi medico-chirurgicale, în măsură să asigure asistenţă medicală pentru  
bolnavii din judeţ, vizând totodată identificarea unor soluţii pentru reducerea cheltuielilor de întreţinere, 
funcţionare şi eficientizarea utilizării bazei tehnice în unităţile sanitare cu paturi.  
              Faţă de considerentele expuse mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre privind 
privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţii sanitare publice cu paturi din Judeţul Hunedoara, pe 
care îl propunem spre analiza şi aprobarea consiliului judeţean.  

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Ioan Moloţ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 

În anul 2010, Guvernul României a adoptat cadrul juridic pentru transmiterea 
managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice către consiliile locale 
sau cele judeţene, respectiv: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării şi 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. 

Potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, către Consiliul 
Judeţean Hunedoara a fost transferat managementul asistenţei medicale al următoarelor 
unităţi medicale :  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva,  
 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad şi  
 Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu,  

iar către Consiliul Local al Oraşului Călan a fost transferat  managementul asistenţei 
sanitare pentru : 

 Centrul de Sănătate Călan. 
Prevederile art. 221 din Ordonanţa 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 stabilesc 
că după finalizarea fazelor de descentralizare a unităţilor sanitare, managementul 
asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se poate transfera de la o 
autoritate publică locală la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu 
acordul ambelor părţi. 

Situaţia financiară a Centrului de Sănătate Călan, imposibilitatea de îndeplinire a 
condiţiilor pentru încheierea unui nou contract de finanţare cu casa judeţeană de 
asigurări de sănătate, precum şi lipsa resurselor financiare ale Oraşului Călan care să 
permită finanţarea unităţii sanitare din bugetul local, au determinat  Consiliul Local al 
Oraşului Călan să adopte Hotărârea nr.21/2011 privind acordul de transfer al 



managementului asistenţei medicale a Centrului de Sănătate Călan de la Consiliul Local 
Călan la Consiliul Judeţean Hunedoara.  

 Consiliul Judeţean Hunedoara, prin Hotărârea nr.27/2011 a acestuia, şi-a 
exprimat acordul pentru transferul  managementului asistenţei medicale al unităţii 
sanitare Centrul de Sănătate Călan,  de la Consiliul Local al Oraşului Călan la Consiliul 
Judeţean Hunedoara. 
             Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile 
administraţiei publice implicate, conform modelului aprobat prin Ordinul 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, adaptat la condiţiile 
specifice de realizare a transferului. 

Pentru asigurarea unor servicii  medicale complete pentru locuitorii judeţului 
Hunedoara și ai orașului Călan, precum şi în scopul  realizării unui spital cu o structură 
complexă de specialităţi medicale este necesară desfiinţarea Centrului de Sănătate 
Călan, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşului 
Călan, str. Policlinicii nr.1, judeţul Hunedoara, al cărui management va fi preluat de către 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi reorganizarea ca structură fără personalitate juridică în 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.  

Prin urmare, se solicită acordul pentru desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, 
unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, al cărui management va fi 
preluat de către Consiliul Judeţean Hunedoara şi reorganizarea ca structură fără 
personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. 

In conformitate cu prevederile art.174 alin.5 din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, rezultată în urma reorganizării, se va aproba prin 
act administrativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, cu avizul Ministerului 
Sănătăţii, iar personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Centrului de Sănătate Călan, se preia  de către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Deva.  

De asemenea, personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Centrului de Sănătate Călan, se preia de către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Deva, cu respectarea normativelor de personal sau, după caz,  se 
redistribuie la alte unităţi sanitare din reţeaua sanitară a Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Faţă de considerentele expuse mai sus, se impune elaborarea unui proiect de 
hotărâre a consiliului judeţean privind privind privind desfiinţarea şi reorganizarea unei 
unităţi sanitare publice cu paturi din Judeţul Hunedoara. 
 

DIRECTOR   EXECUTIV, 
Tarnu   Ovidiu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.35/2011 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerilor unor 

instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, 
 pentru activitatea desfăşurată în anul 2010 

 

 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.28/2011 
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. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

         Art.1. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a directorului – 
manager la Teatrul de Artă Deva, domnul Ardelean Nelu, pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2010, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a directorului – 
manager la Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara-Deva, domnul 
Bara Ioan Sebastian, pentru activitatea desfăşurată în anul 2010, 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 25 martie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.36/2011 
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Hunedoara și  Crucea 
Roșie Română, filiala Hunedoara în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări și 

servicii de interes public județean  
 
 
 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al Compartimentului culte, sport, turism și activități culturale și Serviciului tehnic si 
proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa Crucii Roșii Române filiala Hunedoara, nr. 152/2011; 
 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 Crucea Roșie Română, 
filiala Hunedoara în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări și servicii de 
interes public județean. 
 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 25 martie 2011 
                                        



ROMÂNIA                                                                     CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                       FILIALA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     HUNEDOARA                
 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. Crucea Roșie Română filiala Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str. Aleea 

Viitorului nr. 4, având cont bancar nr. RO 97RNCB0160018384080001 deschis la BCR 
Deva și cod de înregistrare fiscală 11589581, reprezentată prin doamna Elisabeta 
Ciorobea – director.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la asigurarea  realizării si 

funcționării unor servicii de interes public județean. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun 
a unor acțiuni, lucrări și servicii de interes public județean. 

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

  
Art.4 Obiectivul acordului îl reprezintă asigurarea cadrului necesar pentru desfășurarea 
activității ATOP și a altor servicii de interes public județean. 

 
 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara:  
a) execută reabilitarea spațiului (D+P+E+M), din municipiul Deva, strada Aleea 

Viitorului,  nr. 4, carte funciară nr. 3089N, în suprafață de 597 mp, pus la dispoziție 
de Crucea Roșie Română filiala Hunedoara, 

 

    2. Crucea Roșie Română filiala Hunedoara: 
  a) pune la dispoziție spre folosință gratuita, spațiul (D+P+E+M) din municipiul Deva, 
strada Aleea Viitorului,  nr. 4, carte funciară nr. 3089N în suprafață de 597 mp, prin 
contract de comodat încheiat între părți, pentru desfășurarea activității ATOP și a altor 
servicii de interes public județean. 
 

 Art.6  Modificarea 



  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, mai ales în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 

 Art.7  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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un 
exemplar pentru Crucea Roșie Română filiala Hunedoara. 

 
 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                               CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ  
           HUNEDOARA                                                          FILIALA HUNEDOARA        
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   DIRECTOR, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                           Elisabeta Ciorobea 

 
 

 
      ȘEF SERVICIU TEHNIC ȘI PROIECTARE                              CONTABIL  
             Viorel Rotar                                                                       Mihai Bulgaru  
 
                 
                               
 
    COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
    TURISM ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE 
              Carmen Josan  
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
             Mariana Bârsoan 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.37/2011 
privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii ale Unităţii de 

Asistenţă Medico - Socială Baia de Criş 
 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
  Văzând adresa nr.210/2011 a Unităţii de Asistenţă Medico - 
Socială Baia de Criş; 
  În baza art.3 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi  
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr.412/2003  şi ale art.10 alin.2 şi alin.3 din 
Instrucţiunile nr.507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;  
  În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c precum şi ale 
art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii  ale  Unităţii de 
Asistenţă  Medico - Socială Baia de Criş, judeţul Hunedoara, conform 
anexelor nr.1 – 2 care fac parte integrantă din prezenta. 
  Art.2 Cu data prezentei, anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărârea 
nr.164/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara îşi pierd valabilitatea. 
  Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 
contabilitate, resurse umane din cadrul Unităţii de Asistenţă  Medico - Socială 
Baia de Criş şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                                                                        
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 25 martie 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.38/2011   
privind aprobarea organigramei, numărului de personal, a statului de funcţii  şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare 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.6947 /2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi ţinând cont de Hotărârile nr. 5/2011 și nr.6/2011 ale Colegiului Director al 
Direcţiei; 
 Ţinând cont de Avizul nr. 1871/D.G.P.P.H./02.03.2011 al  Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale; 
 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 Regulamentul-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, numărul de personal 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 01.04.2011.  

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta. 

Art.3. Cu data de 01.04.2011, Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 69/2010 și 
nr. 170/2010 se abrogă. 

Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara și 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 25 martie 2011 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARÂREA NR.39/2011 
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 adresa  nr.6252/2011 a directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
 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 Lazăr Ionela-Lăcrămioara 
se înlocuieşte cu domnul Sav Florin, în calitate de asistent social. 
 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 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 25 martie 2010 



         R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.40/2011 
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului din competența de aprobare a Consiliului 
Județean 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 Hunedoara; 
 Văzând avizul nr.15/16.03.2011 al Comisiei  tehnice de amenajare a teritoriului și 
urbanism;  
 În conformitate cu prevederile art.59, art.60 și art.61 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.2 
din Ordinul nr.2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea 
Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; 
 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 Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului din competența de aprobare a Consiliului 
Județean Hunedoara,  conform anexei la prezenta. 

Art.2 Împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să desemneze prin 
dispoziție, persoanele responsabile din structurile aparatului de specialitate ale Consiliului 
Județean Hunedoara,  prevăzute în prezentul regulament. 
 Art.3. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.    
 
 
                                       
            PREŞEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,          
         Mircea Ioan Moloţ                                                           Dana Dan 

  
 
 
 
 
 
    Deva, la 25 martie 2011 

 



                          ANEXA  
                                                                                   la Hotărârea nr.40/2011 

                                                                                    a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

REGULAMENT LOCAL 
DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA  PLANURILOR DE AMENAJARE A 

TERITORIULUI DIN COMPETENȚA DE APROBARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 

 
LEGISLAȚIE 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările și ulterioare; 
- Ordinul nr.2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de 
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și 
de urbanism; 
- Hotărârea Guvernului României  nr.1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri și programe; 
- Ordinul  Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului  nr. 13N din 10.03.1999; 176 /N/16.08.2000; Ordin 
indicativ GM 009-2000; 
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările 
ulterioare; 
 
CAPITOLUL I. 
DOMENIUL DE APLICARE, RESPONSABILITĂȚI, COMPETENȚE 
 

Prezenta metodologie stabilește componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se 
aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului în conformitate cu 
art.61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările și 
ulterioare.  
 
 1.Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de amenajare a 
teritoriului (PAT) revine Consiliului Județean Hunedoara,  pentru planurile de amenajare a teritoriului care intră în 
competența sa de aprobare, astfel:  

-PATZ regional sau interjudețean, interorășenesc sau intercomunal, metropolitan, periurban al 
principalelor municipii și orașe;  
- PATZ pentru localitățile care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor 
istorice;  
- PAT județean. 

 
2.Prezentul regulament stabilește metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului din competența de aprobare a Consiliului Județean 
Hunedoara. 

 
3.Prezentul regulament se aplică tuturor etapelor din cadrul procesului de  elaborare sau revizuire a 

planurilor de amenajare a teritoriului: 
  a) etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare;  

 b) etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;  
   c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;  

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de 
transparență decizională.  

 



  4.Pentru îndeplinirea responsabilităților privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de  
amenajare a teritoriului din competența sa de aprobare, Consiliul Județean Hunedoara asigură desfășurarea 
acestor activități prin structurile proprii din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, respectiv: 

- Compartimentul Arhitect șef, 
- Centrul de informare a cetățeanului, 
- Serviciului relații externe, comunicare interinstituțională și mass-media, 
- Compartimentul informatizare, 
- Serviciul prestări servicii și administrativ.  
 

5. Structura responsabilă - Compartimentul Arhitect șef are următoarele atribuții: 
- gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării planului de amenajare a 

teritoriului, până la aprobare; 
- coordonează redactarea Documentului de planificare a procesului de participare a publicului;  
- răspunde de redactarea cerințelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare și desemnare a 

elaboratorului pentru documentațiile de amenajare a teritoriului inițiate de Consiliul Județean Hunedoara;  
- răspunde de redactarea propunerilor de cerințe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de 

oportunitate pentru documentațiile de urbanism inițiate de investitori privați, persoane fizice sau juridice; 
- asigură relaţia cu proiectantul în vederea furnizării la timp a elementelor grafice din documentaţii în format 

electronic şi tipărit, în vederea postării pe site, respectiv afişării lor în cadrul expoziţiei de consultare publică; 
- asigură răspunsurile la solicitările publicului, împreună cu celelalte structuri; 
- este compartimentul de contact din partea Consiliului Județean Hunedoara pentru activitățile de informare și 

consultare a publicului în privința proiectului respectiv; 
- va asigura îndrumarea și colaborarea și cu administrațiile publice locale care nu au organizate structuri de 

specialitate, pe bază de convenție. 
 
6.Structura responsabilă - Centrul de informare a cetățeanului are următoarele atribuții: 

- colaborează la activităţile de informare şi consultare a publicului pe parcursul documentaţiei, până la 
aprobare; 

- răspunde de informarea şi redactarea invitaţiilor către reprezentanţii instituţiilor publice locale şi centrale, 
reprezentanţii grupului de lucru consultativ, ale ong-urilor şi altor reprezentanţi ai grupurilor-ţintă precum şi cei 
ai grupului de lucru, în vederea participării la dezbateri; 

- întocmește procesul verbal al ședințelor, dezbaterilor publice; 
- informează publicul cu privire la rezultatele  consultării; 
- primește sesizărie publicului și asigură răspunsurile, împreună cu celelalte structuri; 
- întocmeşte și redactează împreună cu Compartimentul Arhitect șef Raportul informării şi consultării publicului; 
- este compartimentul de contact din partea Consiliului Județean Hunedoara pentru activităţile de informare şi 

consultare. 
 

7.Structura responsabilă- Serviciul relații externe, comunicare interinstituțională și mass-media are 
următoarele atribuții: 

- colaborează la activităţile de informare şi consultare a publicului pe parcursul documentaţiei, până la 
aprobare; 

- face publice anunţurile întocmite de persoana responsabilă cu informarea publică din cadru Compartimentului 
arhitect șef; 

- răspunde de publicarea în presă, pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara şi de afişarea la spațiul special 
amenajat a anunţurilor privind informarea şi consultarea publicului, precum și de asigurarea finanţării acestei 
acțiuni; 

- întocmeşte și redactează împreună cu Compartimentul Arhitect șef Raportul informării şi consultării publicului. 
 

8.Structura responsabilă - Compartimentul informatizare are următoarele atribuții: 
- colaborează la activităţile de informare şi consultare a publicului pe parcursul documentaţiei, până la 

aprobare; 
- asigură echiparea tehnică corespunzătoare a spaţiului în care se desfăşoară dezbaterile publice şi 

funcţionarea în bune condiţii a prezentării documentaţiei  în format electronic; 
- organizează spațiul necesar pe site-ul propriu  al Consiliului Judeţean Hunedoara unde vor fi puse anunțurile, 

piesele scrise și desenate, în toate fazele informării şi consultării publice; 



- răspunde de postarea la timp pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara a anunțurilor, planurilor de  
amenajare a teritoriului supuse informării şi consultării publice, în toate fazele prevăzute de lege. 
 

9. Structura responsabilă - Serviciul prestări servicii și administrativ are următoarele atribuții: 
- răspunde de asigurarea unui spaţiului permanent dedicat schimbului de informații cu privire la activitatea de 

amenajare a teritoriului, adecvat expunerii documentaţiei în vederea consultării publice și  afișării anunțurilor ; 
- asigură echiparea tehnică corespunzătoare a spaţiului în care se desfăşoară dezbaterile publice şi 

funcţionarea în bune condiţii a înregistrării audio a dezbaterilor. 
 
10. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se 

desfăşoară procesul de participare cuprinde: 
    a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de 
prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului; 
    b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de 
elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse; 
    c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi 
proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din 
planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente; 
    d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului; 
    e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabilului cu informarea şi consultarea publicului. 

 
11. În funcție de complexitatea planului de amenajare a teritoriului,  persoana responsabilă cu informarea și 

consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuțiilor sale de un Grup de lucru permanent, format din 
reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile, precum și din 
reprezentanți ai cetățenilor. 

 
12. Grupul de lucru permanent va fi numit prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
 
13. Identificarea grupurilor țintă se va face în funcție de tipul de plan, structura populației, activităților 

economice, stategia de dezvoltare.  
 
14. Consiliul Județean Hunedoara prevede în bugetul propriu, fonduri  pentru informarea și consultarea 

publicului, pentru documentațiile inițiate și aprobate de el. 
 
15. Evaluarea procesului de participare a publicului va fi concretizată prin Raportul informării și consultării 

publicului și un punct de vedere, care fundamentează decizia Consiliului Județean Hunedoara de adoptare sau 
neadoptare a Planului de amenajare a teritoriului. 

 
16. Raportul informării şi consultării publicului va cuprinde  următoarele informaţii: 

    a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv: 
1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului; 
2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, 
buletine informative şi alte publicaţii; 
3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte 
materiale scrise; 
4. numărul persoanelor care au participat la acest proces; 
    b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de 
informare şi consultare, inclusiv: 
1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve    sau se va ocupa de problemele, observaţiile şi 
rezervele exprimate de public; 
2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate 
sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru; 
3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor. 

 
   17. Acest regulament, poate fi modificat, în funcție de evaluarea proceselor de participare a publicului, ori de 
câte ori este necesar pentru îmbunătățirea activității. 



 
 
 
 
CAPITOLUL II.  
ETAPELE PROCEDURALE PENTRU PLANURILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI - PAT  
 

1. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGĂTITOARE  
 

Consiliul Județean Hunedoara, prin Compartimentul Arhitectului șef, va aduce la cunoștința publicului și 
autorității competente de protecția mediului, intenția de elaborare sau reactualizare a planurilor de amenajare a 
teritoriului și obiectivele acestuia, înainte de elaborarea documentelor necesare inițierii procedurii de licitație 
publică, în vederea atribuirii serviciilor de elaborare a planului, tema program și caietul de sarcini.  
 
Informarea cu privire la intenția de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului se va face simultan, prin 
urmatoarele metode:  
 Afișarea anunțului la sediul propriu, în spațiile special amenajate, deschise cetățenilor;  
 Publicarea anunțului pe pagina proprie de internet http://www.cjhunedoara.ro;  
 Publicarea anunțului în presa locală, cel puțin două anunțuri la interval de 3 zile calendaristice;  
 În funcție de importanța și implicațiile asupra teritoriului județean,  anunțul se va publica pe posturile de radio 

și televiziune, afișe, prin organizarea de conferințe, interviuri, evenimente și/sau expoziții cu harți, planuri, 
schițe, tabele, grafice, orice alte materiale.  

     
Continuțul anunțurilor:  
- prezentarea succintă a argumentarii intenției de elaborare sau reactualizare a PAT și a obiectivelor în 

corelare cu programele naționale și politicile de guvernare sectoriale;  
- numele și datele de contact ale persoanei responsabile din cadrul  Consiliului Județean Hunedoara cu 

informarea și consultarea publicului, care va prelua observațiile, recomandările și propunerile transmise;  
- perioada, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi,  maxim 25 de zile 

de la data publicării anunțului;  
- modul în care va fi pus la dispoziția publicului raspunsul la observațiile transmise în această perioadă.  
Anunțurile vor fi menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri. 
 
REZULTATELE INFORMĂRII  
Observațiile, sugestiile sau propunerile sintetizate, cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a PAT și 
argumentația preluării sau nepreluării propunerilor se pun la dispoziția publicului, în maximum 15 zile de la data 
limita stabilită pentru primirea lor prin urmatoarele metode:  
 Afișarea la sediul propriu, în spațiile special amenajate, deschise cetățenilor;  
 Publicarea pe pagina proprie de internet http://www.cjhunedoara.ro  
 
Propunerile și nevoile populației identificate în urma procesului de informare și consultare, vor fi examinate și 
sintetizate și vor fi prezentate ca anexă la documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PAT.  
 
Elementele de temă incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PAT 
privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate, procedurile specifice 
de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PAT și obligațiile ce derivă din 
derularea activităților de informare și consultare a publicului se redactează de către structura de specialitate din 
cadrul Compartimentului Arhitect șef, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ. 
 
Grupul de lucru cu rol consultativ se va constitui prin dispoziția președintelui Consiliului Județean în funcție de 
solicitări, din care fac parte:  
- în cazul PAT zonal, regional sau interjudețean, interorășenesc sau intercomunal, frontalier, metropolitan, 

periurban al principalelor municipii și orașe - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea și 
consultarea publicului, reprezentanți ai administrațiilor publice din zona de studiu, reprezentanți ai direcțiilor 
relevante din Ministerul Dezvoltării Regionale Și Locuinței, reprezentanți ai altor instituții/organisme interesate 
de la nivel central, regional, județean sau local;  

http://www.cjhunedoara.ro/
http://www.cjhunedoara.ro/


- în cazul PAT județean - responsabilul de proiect, reprezentanți ai administrațiilor publice locale din zona de 
studiu și din județele limitrofe, reprezentanți ai direcțiilor relevante din Ministerul Dezvoltării Regionale Și 
Locuinței, reprezentanți ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, regional, județean sau local.  

 
2. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA DE DOCUMENTARE SI ELABORARE A STUDIILOR DE 

FUNDAMENTARE  
 
- In etapa elaborării studiilor de fundamentare,  a propunerilor, cerințele și opțiunile publicului legate de 

dezvoltarea teritorială vor fi obținute de elaboratorul documentației de amenajarea teritoriului, prin metode de 
cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.  

 
- Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea și analizarea 

rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privința elaborării documentațiilor de 
urbanism și amenajare a teritoriului.  

- In cazul în care sunt identificate analize ale opțiunilor publicului deja realizate și care răspund cerințelor și 
obiectivelor enunțate prin procedurile specifice de informare și consultare a publicului, acestea sunt 
menționate și luate în considerare.  

 
3. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR 

 
Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesați concomitent asupra evoluției 
propunerilor și asupra evaluării de mediu, a alternativelor și determinării opțiunii preferate, astfel încat să fie 
preîntampinate eventuale dezacorduri sau contestări.  
 
Informarea și consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislatia de 
mediu, prin colaborarea cu autoritatea competentă de protecția mediului.  
 
Informarea publicului de către Consiliul Județean Hunedoara, inițiatorul PAT, cu privire la propunerile elaborate se 
va face simultan, prin urmatoarele metode:  
 Publicarea în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice și pe propria pagina de internet a 

anunțul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum și posibilitatea, modul și perioada, locul și 
orarul în care se pot consulta documentele și transmite observații în termen de maximum 30 de zile 
calendaristice de la data ultimului anunț;  

 Afișarea pe toata perioada consultarilor, pe pagina proprie de internet http://www.cjhunedoara.ro, la sediul 
Consiliului Județean Hunedoara în spațiile special amenajate și deschise cetățenilor, a datelor și 
reprezentărilor grafice succinte ale propunerilor preliminare și ale anunțului publicat în massmedia;  

 Transmiterea în scris a anunțului publicat în massmedia, cu cel putin 15 zile inainte de data dezbaterii publice 
către autoritățile administratiei publice locale afectate de propunerile PAT, organismele regionale și 
autoritățile de la nivel central direct interesate, precum și către alți factori interesați, identificați. 

 
Consultarea publicului de catre Consiliul Județean Hunedoara, inițiatorul PAT, asupra propunerilor preliminare 
prin urmatoarele activități:  
 Punerea la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum și explicații și reprezentări 

grafice succinte, ale propunerilor preliminare pe durata a cel putin 20 de zile;  
 Expunerea materialelor grafice, cu explicații, pe durata a cel putin 20 de zile, în spațiul  dedicat schimbului de 

informatii pentru activitatatea de urbanism și amenajare a teritoriului din cadrul Instituției Arhitectului șef și 
asigurarea preluării observațiilor de la cetățeni. 

 Pregătirea, organizarea și conducerea unei dezbateri publice cu privire la propunerile preliminare, inclusiv în 
privința evaluarii impactului acestora asupra mediului. 

 
REZULTATELE INFORMARII ȘI CONSULTĂRII 
- Consiliul Județean Hunedoara  inițiatorul PAT,  prin Compartimentul Arhitectului șef informeaza publicul cu 

privire la rezultatele consultării prin publicarea pe pagina proprie de internet http://www.cjhunedoara.ro și la 
sediul propriu în spațiile special amenajate, deschise cetățenilor, a observațiilor și sugestiilor publicului 
asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data 
dezbaterii publice.  



 
4. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBARII PLANULUI  

 
Structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Hunedoara asigură elaborarea Raportului informării și 

consultării publicului, referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor. 
Raportul informării și consultării publicului fundamentează decizia Consiliului Județean Hunedoara de 

adoptare sau nu a PAT. 
Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparență 

decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  
 

1. IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PAT  
    

Anual, Consiliul Județean Hunedoara va face publice modalitățile privind aplicarea prevederilor Planurilor 
de amenajare a teritoriului. 

Planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se postează pe site-ul propriu, în termen de o lună de la 
aprobare, pentru a putea fi consultate de publicul interesat. 

http://www.legestart.ro/Legea-52-2003-transparenta-decizionala-administratia-publica-(MTc0MzI-).htm
http://www.legestart.ro/Legea-544-2001-liberul-acces-informatiile-interes-public-(MTU0MTc-).htm


 
 

       R O M Â N I A                                     
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA             

  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                        
      A TERITORIULUI ŞI URBANISM 
                Nr.       /           .03.2011          
                

 
 

AVIZ Nr.15/16.03. 2011 
privind 

 
REGULAMENTUL  LOCAL 

DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA  PLANURILOR DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI DIN COMPETENȚA DE APROBARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 98/2008 a 

Consiliului Judeţean Hunedoara, 
  Analizând prezentul regulament, întocmit în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul nr.2701/2010 al Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, 

 
Avizează favorabil  

 
REGULAMENTUL  LOCAL 

DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA  PLANURILOR DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI DIN COMPETENȚA DE APROBARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 

Prezentul regulament se va aproba prin hotărârea Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
 
                   PREŞEDINTE COMISIE,                              SECRETAR COMISIE, 

                 Costel Avram                                              Amelia Conț 
 
 
 
 
 

ÎNTOCMIT,  
Dana Moțea 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.41/2011 
privind constituirea  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

                                                              
 
 
     
 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 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism,  în 
componența prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism,  conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr.98/2008 a Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 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 25 martie 2011 

 
 
 



 
 
 
 
       R O M Â N I A                            Anexa nr.1 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     nr.41/2011 
 
 
 
 
 

COMPONENŢA 
COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 
______________________________________________________________ 
 
 
Preşedinte:           Costel Avram             - Vicepreşedinte al Consiliului   
            Judeţean Hunedoara 
Secretar:  Moțea Dana              - consilier în cadrul aparatului de 
          specialitate al Consiliului Judeţean 
           Hunedoara 
Membrii:  Armăşescu Dumitru           - Arhitect, înscris în Registrul  
        Urbaniştilor din România 
   Barna Nicolae Cristian - Arhitect, înscris în Registrul 
       Urbaniştilor din România 
   Conţ Amelia            - Inginer, înscris în Registrul   
                  Urbaniştilor din România 

                          Cornea Călin                       -  specialist în monumente istorice 
                                     Direcția județeană pentru  

                               cultură și patrimoniu național    
    Hunedoara   

   Enyedi Ioan Dan  - Arhitect, înscris în Registrul 
       Urbaniştilor din România 
   Ilişiu Eugen            - arhitect, înscris în Registrul 
       Urbaniştilor din România 
   Popa Ilie Ilisie             - Arhitect, înscris în Registrul 
       Urbaniştilor din România 

Rugescu Alexandru            - Arhitect, înscris în Registrul 
       Urbaniştilor din România 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
        R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                      Anexa nr.2 
                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                 nr.41/2011 
 

      R E G U L A M E N T  

DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE 
DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul 
Consiliului Judeţean Hunedoara în temeiul art.37 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, este organ consultativ cu 
atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a 
avizului arhitectului șef. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de 
vedere tehnic şi avizele pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile. 

 
II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este alcătuită din specialişti din 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, monumentelor istorice. 

Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Consiliului Judeţean 
Hunedoara, la convocarea preşedintelui comisiei. 

Comisia are ca preşedinte pe vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, care 
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism iar secretariatul este 
asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef. 

Comisia funcţionează în şedinţe în plen. Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef 
sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Şedinţa este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor comisiei. Deciziile sunt legal 
adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi; în caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei 
este decisiv. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 
vedere tehnic emiterea Avizului Arhitectului şef, pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 
competente.  

Avizul Arhitectului şef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de vedere 
ale instituțiilor avizatoare competente, menționate în Certificatul de urbanism.  Acest aviz se 
emite pe baza Notei de fundamentare întocmită în conformitate cu concluziile Comisiei tehnice 
de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Perioada de valabilitate a Avizului Arhitectului șef va fi cea prevăzută în hotărârile 
consiliilor locale de aprobare a documentației. 

Nota de fundamentare va fi întocmită de structura de specialitate din subordinea 
Arhitectului șef și va fi semnată de Președintele și Secretarul Comisiei. 



Avizul arhitectului șef nu se supune deliberării Consiliului Județean Hunedoara, potrivit 
art.37 alin. (13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
completările și modificările ulterioare. 

La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu 
pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, 
supuse avizării. 

În situaţia în care Comisia emite o Notă de fundamentare prin care propune respingerea 
documentației, Comisia  va menţiona motivele respingerii acesteia. 

La ședințele comisiei pot participa în calitate de invitați, persoane interesate în 
promovarea acestor documentații iar prezența coordonatorului înscris în Registrul Urbaniștilor din 
România  este obligatorie. 

Potrivit art.56 alin. (3) din Legea nr. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, avizarea documentațiilor de urbanism-PUD 
se face cu perceperea unei taxe. 

 Această taxă este de 13 lei.  
Toate documentațiile de urbanism care se vor supune avizării, se vor realiza în format 

digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic 
realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza 
ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea și integrarea limitelor 
imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 
 

III. ATRIBUŢII 
 

 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 
vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef, pentru  documentaţiile de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism, inclusiv pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în 
conformitate cu competenţele de avizare ale Consiliului Judeţean Hunedoara, stabilite prin Anexa 
nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 

1. Documentații de amenajare a teritoriului: 
- PATZ: regional, interjudețean, interorășenesc, intercomunal, metropolitan, periurban al 

principalelor municipii și orașe, zonal pentru localitățile care cuprind monumente, ansambluri 
sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  
Aceste documentații se supun aprobării Consiliului Județean Hunedoara;    

- PATZ pentru localitățile care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mondial; 
 Aceste documentații se supun aprobării Guvernului; 

- PATJudețean; 
Această deocumentație se supune aprobării Consiliului Județean Hunedoara. 
2. Documentații de urbanism: 

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, comune; 
- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune ce includ 

stațiuni balneare/turistice declarate; 
- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune care cuprind 

monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor de protecție; 
Aceste documentații se supun aprobării Consiliului local; 

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru localități care cuprind monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial; 



Aceste documentații  se supun aprobării Guvernului; 
- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a municipiului; 
- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a orașului, satului, 

precum și alte zone funcționale de interes; 
-  PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate ori asupra cărora s-a 

instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, precum și cele 
care depășesc limita unei unități administrativ teritoriale; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite protejate ori zone care 
cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice și zonele 
lor de protecție; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate în extravilanul 
municipiilor, orașelor, comunelor; 
Aceste documentații se supun aprobării Consiliului local; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate care cuprind 
monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone turistice de interes național, 
respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în vederea 
asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale, inițiate de 
Guvern; 
Aceste documentații  se supun aprobării Guvernului. 

- PUD pentru imobile clasate în Lista monumentelor istorice și cele care se amplasează în 
zone protejate;  

- PUD pentru alte imobile; 
Aceste documentații se supun aprobării consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale 
pe teritoriul cărora se realizează obiectivele propuse. 

3.Studii de fundamentare sau cercetări prealabile 
 

   
IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 

 Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de aparatul de specialitate din 
subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: 
 - verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu 
conţinutul – cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru categoriile 
prevăzute în Anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- întocmește nota de plată aferentă taxei prevăzută pentru avizarea documentației PUD; 
 - redactează ordinea de zi a şedinţei; 
 - organizează şedinţele de lucru ale comisiei; 
 -asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei, a Notei de 
fundamentare   şi urmăreşte semnarea acestora de către toţi membrii; 
 - redactează Avizul  Arhitectului șef; 
 - ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le 
arhivează pe cele ce au depăşit termenul de 2 ani de la emitere. 

 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.42/2011 
privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Muzeului 

Civilizației Dacice și Romane Deva 
 

 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.639/2011 a  managerului Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Art.14 alin.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.136/2010 se modifică și va avea următorul conținut: 
 ”Art.14 (2) Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 

- preşedinte – Manager; 
- membri – Directorul cu atribuții științifice, șeful serviciului - Secția de istorie și 
artă Deva, contabilul şef şi reprezentantul  Consiliului Judeţean; 
- secretar – prin rotaţie, unul din membrii Consiliului de Administraţie, numit de 
către preşedinte.” 

  Art.2 Numește pe doamna Conț Amelia, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul de Administrație al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. 
 Art.3 Componența nominală a Consiliului de Administrație al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta. 



 Art.4 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.179/2006 
se abrogă. 

Art.5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane 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 25 martie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 

La Hotărârea nr.42/2011 a  
Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

 
 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL 

MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE DEVA 
 
 
 
 

1. Tolaș Liliana Manager Președinte 
 

2. Ardeu Adriana Director cu atribuții științifice Membru 
 

3. Herban Adela Maria Sef serviciu – Secția de istorie și 
artă Deva 
 

Membru 

4. Mura Adina Elena Contabil șef Membru 
 

5. Conț Amelia Reprezentant al Consiliului 
Județean Hunedoara 

Membru  

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.43/2011  
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2011 
 
 
    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 2011, aprobat 
prin Hotărârea nr.17/2011 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 25 martie 2011 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.44/2011    
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 25 martie 2011 
 



 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.45/2011    
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;  
 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.1-3, 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 25 martie 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.46/2011 
privind asocierea Județului Hunedoara,  prin Consiliul Județean Hunedoara cu Comuna 
Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori 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. 372/15.03.2011 a Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori; 
 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 Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, în 
vederea realizării in 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. 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 25 martie 2011 



               Anexa 
         La Hotărârea nr.46/2011 
        A Consiliului Județean Hunedoara 
 

ROMÂNIA        ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                      JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN          COMUNA RÎU DE MORI 
  Nr……………………….          Nr……………………… 

                   
 

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. Comuna Rîu de Mori prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, cu sediul în Rîu 
de Mori, str. Principală, nr. 1, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Niculiță Mang – 
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: ” Pod peste Rîu Mare, Zona Roff ”. 

 
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 învestiții  

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 2011, la nivelul devizului aprobat; 



c) Să organizeze procedura de achiziție publică pentru execuția lucrării; 

d) Să încheie contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții; 

e) Să finanțeze obiectivul de investiții în anul 2011 cu suma de 550.000 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 Comunei Rîu de Mori obiectivul 

după recepționarea acestuia. 

Art. 3.2. Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori are următoarele obligaţii: 

a) să pună la dispoziţie, documentația tehnico-economică faza S.F+ P.T., caietul 

de sarcini, procesul verbal de recepție al lucrărilor executate până în prezent și 

amplasamentul obiectivului de investiții, în vederea realizării proiectului; 

b) să asigure dirigenția de șantier; 

c) să obţină certificatul de urbanism, autorizația de construire împreună cu avizele 

şi acordurile aferente. 

Cap. 4. Dispoziţii finale 

Art. 4.1.  După finalizare, obiectivul de investiţie realizat, se include în inventarul 

domeniului public al Comunei Rîu de Mori, aflat 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_______/2011, în 2 (două) exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
       Județul Hunedoara                                                       Comuna Rîu de Mori 
                  prin                                                                                   prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara                        Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori 
 
         Reprezentat de                                                                 Reprezentat de 
             Preşedinte,                                                                         Primar, 
 
         Mircea Ioan Moloţ                                                               Niculiță Mang 
    
 

 
 

       Secretar al județului,                                                              Secretar, 
 
    Dana Dan              Micu Șerban 
 
 
 



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.47/2011 
privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi valorificării unor bunuri 

aparţinând domeniul privat al Judeţului Hunedoara, aflate în administrarea  
SC APA PROD SA DEVA 

 
 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; 

Analizând Decizia nr. 312 /19.01.2011 a Consiliului de Administraţie al S.C. APA PROD S.A. 
Deva, precum şi Memoriul tehnic justificativ pentru scoaterea din funcţiune, casare şi valorificarea unor 
mijloace fixe, întocmit de S.C. APA PROD S.A. Deva, înaintat cu adresa nr.3038 /01.03.2011; 
 În conformitate cu prevederile cap. V din Legea nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor pct. 21- 23 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 909/ 1997 
pentru aprobarea Normelor Metedologice de aplicare a Legii nr.15/1994 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 scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe 
aparţinând domeniului privat al Judeţului Hunedoara şi aflate în administrarea  S.C. APA PROD S.A., 
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin 
dipoziţie, comisia de casare şi valorificare a  mijloacelor fixe prevazute la art. 1, comisie din care vor 
face parte reprezentanţi ai operatorului regional de apă S.C. APA PROD S.A. Deva, precum şi ai 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Art. 3. –  Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se fac venit la 
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara. 

Art. 4. – După finalizarea procedurilor de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a 
mijloacelor fixe prevazute în prezenta hotărâre, lista bunurilor aparţinând domeniului public şi  privat al 
Judeţului Hunedoara, aflate în concesiunea S.C. APA PROD S.A. Deva se modifică in mod 
corespunzător. 

Art. 5. – 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 25 martie 2011 
 



                                                                                             ANEXA       
                                                                                                          la Hotarârea nr. 47/2011 a 

                                                                                                  Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE  
ale bunurilor aparținând domeniul privat al Judeţului Hunedoara,  

aflate în administrarea SC APA PROD SA DEVA 
care se  scot  din funcţiune în vederea casării şi valorificării  

 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
mijloc fix 

Nr. 
inv. 

Val. inv An 
P.F. 

Prezentarea starii tehnice 

1 Electrocompresor 
BC-10 

2054 402,93 1985 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură. 

2 Elecrocompresor BC-
10 

2055 402,93 1985 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

3 Dulap vestiar 60001 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

4 Dulap vestiar 60002 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

5 Dulap vestiar 60003 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

6 Dulap vestiar 60004 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

7 Dulap vestiar 60005 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

8 Dulap vestiar 60006 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

9 Dulap vestiar 60007 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

10 Dulap vestiar 60008 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

11 Dulap vestiar 60009 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

12 Dulap vestiar 60010 5,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

13 Port cuve 40mm 3019 122,31 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

14 Port cuve 80mm 3020 122,31 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

15 Cuve sticla 40mm 3021 44,47 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

16 Cuve sticla 80mm 3023 48,12 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

17 Balanta analitica 3027 1,83 1975 Durata normală de utilizare. Nu 
mai este funcţională. 



18 Remorca trailer 4002 77448,77 1986 Durata normală de utilizare 
expirată. Costurile cu reparatia 
sunt foarte mari. 

19 Excavator S 1202 4003 59041,85 1985 Durata normală de utilizare 
expirată. Costurile cu reparatia 
sunt foarte mari 

20 Autospeciala LEA 4012 2670,64 1994 Stare avansata de uzura din cauza 
careia nu se mai poate face 
ITP(inspectia tehnica periodica) 

21 Masa cu schelet 
metalic 

2015 9,87 1994 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

22 Masa cu schelet 
metalic 

2016 9,87 1980 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

23 Electrocompresor 2050 198,57 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

24 Cuve sticla 40mm 3021 44,47 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

25 Cuve sticla 80mm 3023 48,12 1995 Durata normală de utilizare 
expirată. Spartă cuva 

26 Cleste universal 10151 104,38 1991 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

27 Dulap metalic 
A2BM94 

60011 13,31 1988 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

28 Fiset metalic 
A2BM102 

60012 12,24 1988 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

29 Dulap metalic 
A2BM102 

60013 12,24 1988 Durata normală de utilizare 
expirată. Stare avansată de uzură 

30 Autocamion ptr.clor 4011 35508,29 1991 Nu a mai fost autorizat ptr. 
transporturi speciale  deoarece nu 
indeplineste condiţiile ADR 

31 Multicar IFA M25 4014 217,191 1988 Stare avansata de uzura, nu se mai 
găsesc piese de schimb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.48/2011  
privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 

la închiderea exerciţiului financiar al anului precedent, 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzută în bugetul propriu al 

judeţului Hunedoara pe anul 2011  
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.a și alin.(1^2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 34.646,02 mii lei din excedentul anului precedent 
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare prevăzută în bugetul propriu al judeţului pe anul 2011, 
astfel: 

 - suma de1.500,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “Palat Administrativ al judeţului 
Hunedoara (amenajare sediu Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu în corpul B)”; 

- suma de 192,35 mii lei pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii în 
zona montană înaltă – construcţii baze Salvamont şi refugii montane în masivul Retezat – 
Râuşor, Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia”; 

- suma de 3.321,70 mii lei pentru obiectivul de investiții “Reparaţii capitale la Teatrul 
Judeţean Hunedoara”; 

- suma de 146,79 mii lei pentru obiectivul de investiții “Reparaţii faţade la sediul 
Consiliului Judeţean Hunedoara”; 

- suma de 1.328,07 mii lei pentru obiectivul de investiții “Amenajarea şi dotare cu 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat la Centrul Judeţean pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă”; 



- suma de 416,90 mii lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare baza 
sportivă “Michael Klein” Hunedoara”; 

- suma de 843,38 mii lei pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 668: DN 66 – 
Bucium Orlea – Gânţaga, km 1+200 – 9+200, judeţul Hunedoara”; 

- suma de 4.605,91 mii lei pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 708 D: Veţel – 
Muncelu Mic – Poieniţa Tomii – Feregi, km 14+900 - 25+760, judeţul Hunedoara”; 

- suma de 22.290,92 mii lei pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 687 D: 
Teliucu Inferior – Topliţa – Dăbâca – Hăşdău – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului - limita 
judeţ Caraş Severin, km 15+100-45+380, judeţul Hunedoara”. 

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe, Serviciul Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice şi 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. 

 
 
 
        
    PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

            Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 martie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.49/2011 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 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 999,65 mii lei din disponibilitățile fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2011, pentru 
finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, conform 
anexelor nr.1 - 23, 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 25 martie 2011 
  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.50/2011 
privind menținerea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Hunedoara nr. 12/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2011 ale spitalelor publice de interes județean  

 
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean; 

Văzând Plângerea Prealabilă formulată de către Sindicatul Sanitas – Spitalul 
Județean de Urgență, prin avocat ales, înregistrată sub nr. 1520/ 07.03.2011; 

În baza prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 2 alin. (1) lit. h. din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor 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 Se mențin prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 
12/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale spitalelor 
publice de interes județean, adoptată în ședința Consiliului Județean Hunedoara din data 
de 10.02.2011. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată  Sindicatului Sanitas – Spitalul Județean 
de Urgență și 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 25 martie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.51/2011 
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. 1320/2011 transmisă de Consiliul Local al Oraşului Călan; 
Ţinând cont de adresa nr. 2722/2011 a Agenţiei Pentru Dezvoltare Regională Regiunea 

Vest –România privind scrisoarea de solicitare revizuire a Cererii de Finanţare „Reabilitarea sitului 
industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi”; 

 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 4.2 – 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 Consiliul 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  939 154,04 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean 
Hunedoara la cheltuielile eligibile ale fazei A a proiectului şi suma de 7 832 356,45 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 14 392 277,74 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean  
Hunedoara la cheltuielile neeligibile ale fazei A a proiectului, din care suma de 12 204 080,58 lei 
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent fazei A a proiectului şi 
sumei de 4 688 806,65 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la 
cheltuielile neeligibile ale fazei B, din care suma de 3 951 887,66 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 din 
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  
  
Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze parteneriatul 
invocat la art. 1. din prezenta, toate documentele ce decurg din acesta, 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. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara  nr.180/2010 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 25 martie 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



                                                      Anexa nr. 1 
                                                                                                          la Hotărârea nr. 51/2011 
                                                                                                      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 
939 154,04 lei  
 din valoarea eligibilă a Fazei A   

Valoarea contribuţiei  
7 832 356,45 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  283 000 
lei, din valoarea neeligibilă a 
Fazei B. Din această 
contribuţie 233 000 lei 
reprezintă contribuţia Oraşului 
Călan pentru TVA aferent 
fazei B. 
 
 
 

Consiliul Judeţean Hunedoara  
(Partener 2) 

Valoarea contribuţiei   
14 392 277,74 lei, 

Valoarea contribuţiei   
4 688 806,65 lei, din valoarea 



din valoarea neeligibilă a Fazei A. 
Din această contribuţie  
12 204 080,58  lei reprezintă 
contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru TVA-ul aferent 
fazei A. 

neeligibilă a Fazei  B. Din 
această contribuţie  
3 951 887,66  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 25.11.2010 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. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul. 
(10) Participă cu un expert tehnic şi  un  expert economic, în echipa de implementare a 

proiectului. 
(11) 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 doua persoane 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.51/2011 
                                                                                                      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 41.516.276,41 9.963.906,34 

2.2. Demolarea clădirilor, planarea 
terenului, ambalarea şi transportul 
deşeurilor 

0,00 5.358.815,35 1.286.115,68 

Total Capitol 2 0,00 46.875.091,76 11.250.022,02 

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 

2.238.197,16 0,00 382.232,16 

Total Capitol 4 2.238.197,16 0,00 382.232,16 

TOTAL Faza A - val tot a pr faza A (cu TVA)   2.238.197,16 51.957.701,76 12.852.080,58 

TOTAL GENERAL  Faza A    67.047.979,50  



    

 
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 2.984.000,00 716.160,00 

Total Capitol 2 0,00 2.984.000,00 716.160,00 

3 Cap. 3 – Cheltuieli pentru investiţii 

3.1. 

Construcţii şi instalaţii 

0,00 11.974.102,00 2.873.784,48 

3.2. 
Dotarea cu echipamente 

0,00 850.500,00 204.120,00 

Total Capitol 3 0,00 12.824.602,00 3.077.904,48 

4 Cap. 4 Cheltuieli pentru organizarea de şantier 

4.1. Organizarea de şantier 0,00 290.000,00 69.600,00 

Total Capitol 4 0,00 290.000,00 69.600,00 

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 

786.918,99 0,00 137.356,56 

Total Capitol 6 786.918,99 0,00 137.356,56 

TOTAL Faza B - val tot a pr faza B (cu TVA) 786.918,99 16.864.712,90 4.184.887,66 

TOTAL GENERAL Faza B 21.836.519,55 



 

Valoare 
Nr. crt. Surse de finanţare (RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 88.884.499,05 

I.a. Valoarea eligibilă a proiectului 68.822.414,66 

I.a.1. Valoarea eligibilă aferentă fazei A 51.957.701,76 

I.a.2. Valoarea eligibilă aferentă fazei B 16.864.712,90 

I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului 20.062.084,39 

I.b.1. Valoarea neeligibilă aferentă fazei A 15.090.277,74 

I.b.2. Valoarea neeligibilă aferentă fazei B 4.971.806,65 

II. Contribuţia proprie în proiect, din 
care: 

29.533.594,88 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
eligibile 

9.471.510,49 

II.a.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
eligibile efectuate în faza A 

1.039.154,04 

II.a.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
eligibile efectuate în faza B 

8.432.356,45 

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile 

20.062.084,39 

II.b.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile efectuate în faza A 

15.090.277,74 

II.b.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile efectuate în faza B 

4.971.806,65 

III. Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată 

59.350.904,17 

III.1. Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată pentru faza A 

50.918.547,72 

III.2. Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată pentru faza B 

8.432.356,45 

 
 



          
 
                                                      Anexa nr. 3 
                                                                                                          la Hotărârea nr. ______/2011 
                                                                                                      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 
 1. Lucrări de demolare 
 2. Managementul deşeurilor 
 3. Lucrări de decontaminare 
 4. 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 
  
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.52/2011 
privind modificarea Bugetului proiectului „ Modernizare DJ 668 :  DN 66 – 

Bucium Orlea – Gânţaga, km1+200 - 9+200 ” , aprobat prin Hotararea 
Consiliului Judetean Hunedora nr.154/2008 

 
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 Agenţiei pentru Dezvoltare Regională nr. 3113/2011,  cu privire 
la notificarea privind modificarea  bugetului  proiectului  „Modernizare DJ 668 :  DN 66 
– Bucium Orlea – Gânţaga, km1+200 - 9+200 ”; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regional şi local”, Domeniul de intervenţie 2.1.-“Reabilitarea şi  modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor 
de centură”; 
 În conformitate cu prevederile art.3, alin.2 din Ordonanţa Guvernului României 
nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în 
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. Se modifică Bugetul proiectului „ Modernizare DJ 668 :  DN 66 – Bucium Orlea 
– Gânţaga, km1+200 - 9+200 ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Hunedora 
nr.154/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
Art. 2.   Cu data prezentei, Anexa la  Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.154/2008 se înlocuieşte cu Anexa la prezenta. 
Art. 3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
  
             PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                     
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 25 martie 2011 

 



 
 

                                                                                               Anexa  
 la Hotărârea nr. 52/2011                    

a  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

Anexa V la Contractul de  finanţare 
 

    BUGETUL PROIECTULUI 
„ Modernizare DJ 668 :  DN 66 – Bucium Orlea – Gânţaga, km1+200 -- 9+200 ” 

     
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor  Cheltuieli 

neeligibile 
TOTAL 

cheltuieli 
TVA** 

1 2 3 5 6

1 CAPITOL 1        

  Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului       
1 , 1 Obtinerea terenului   0,00 0,00
1 , 2 Amenajarea terenului    29682,04 5639,59
1 , 3 Amenajarea pt protectia mediului   79596,07 15123,25

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 109278,11 20762,84

CAPITOL 2       
2 

      
  

Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului       

  Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie 
electrică, telefonie, radio-tv,etc  

  
    

  Drumuri de acces       
  

 TOTAL CAPITOL 2 
0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3                          
    

  
3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică 

    

  
3 , 1 Studii de teren (geologice, topografice, 

hidrologice) 

  

14000,00 2660,00
3 , 2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie   1500,00 285,00
3 , 3 

Proiectare si engineering 
  

280000,00 53200,00
3 , 4 

Consultanţa şi expertiză 
  

    
3 , 5 

Asistenta tehnica 
  

    
  

 TOTAL CAPITOL 3 
0,00 295500,00 56145,00

CAPITOLUL 4 
    

  
4 

Cheltuieli pentru investiţii       
4 , 1 Drum   7666584,66 1383818,54
4 , 2 

Podete 
  

443281,06       84223,40 
4 ,4 

Pod peste Raul Strei 
  

1332926,88     326088,66 
  TOTAL CAPITOL 4 0,00 9442792,60 1794130,60

CAPITOLUL 5      
    

  
5 

 Alte cheltuieli       
5 ,1 Organizare de santier   300000,00 57000,00



5,1,1 5.1.1. Lucrari de constructii    300000,00 57000,00
5,1,2 5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier   

    
5 ,2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 

finantare  
  

152411,53 0,00
5 ,3 Cheltuieli diverse si neprevazute    563743,00 107111,17
5 ,4 Alte imobilizări necorporale (programe 

informatice) 
  

    
  

TOTAL CAPITOL 5 
0,00 1016154,53 164111,17

6 CAPITOLUL 6                          
  Cheltuieli aferente implementarii proiectului       
  Cheltuieli de publicitate  10000,00 1900,00
  Cheltuieli de audit  100000,00 19000,00
  TOTAL CAPITOL 6 0,00 11000,000 20900,00

I TOTAL cheltuieli 0,00 10973725,24 2056049,61

II Alte cheltuieli neeligibile 0,00     
III 

TOTAL GENERAL  (I+II) 
0,00 10973725,24 2056049,61 

     
     

  

     

Nr. 
crt. 

Surse de finanţare Valoare 

  

I 
Valoarea totală a proiectului,din care : 13029774,85

  

a. 
Valoarea neeligibilă a proiectului  

0,00   

b 
Valoarea eligibilă a proiectului 

10973725,24   

c. 
TVA 

2056049,61   

II 
Contribuţia proprie in proiect,din care : 

219475,00   

a. 

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile  
219475,00   

b. 

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile  
0,00   

III 
TVA* 

2056049,61   

IV 

ASISTENTA FINANCIARA 
NERAMBURSABILA SOLICITATA 10754250,24

  

     
     

 

 
 

PRESEDINTE, 
MIRCEA IOAN MOLOT 
 
 
 
Manager proiect, 
Rotar Viorel 



 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.53/2011 
privind modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Hunedoara nr.126/2009 pentru  aprobarea 

remuneraţiei  administratorului special  la  S.C. DRUMURI ŞI  PODURI  SA  Deva - în 
insolvenţă 

 
 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 județean şi 
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României 
nr.79/2008 privind unele măsuri economico- financiare la nivelul operatorilor economici, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.285/2011 privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art.91 alin.(2) lit. “d”  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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. Art.5 alin.1 lit.a și alin.3 din Contractul de mandat încheiat între Consiliul 
Județean Hunedoara și domnul Crai Pompiliu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.126/2009 se modifică și va avea următorul conținut : 
”Art.5.- Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Alin. (1)- Administratorul special are următoarele drepturi: 
a) să primească, o remuneraţie lunară brută în sumă de 4.744 lei,  care se asigură din fondurile 
Consiliului Judeţean Hunedoara, respectiv din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara. 
Alin.3 Consiliul Județean Hunedoara va reţine şi va vira în termenul legal, impozitul şi toate 
contribuţiile obligatorii ale administratorului special, respectiv contribuţiile la sistemul public 
de pensii şi asigurări sociale, fond de şomaj, asigurări de sănătate, etc. Plăţile vor fi efectuate 
în numele şi pe seama mandatarului – administratorul special, iar sumele vor fi asigurate din 
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.” 
Art.2  Aprobă alocarea sumelor necesare pentru plata remuneraţiei lunare a administratorului 
special al SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva, precum şi a contribuţiilor datorate de 
angajator bugetului de stat, aferente acestei remuneraţii din bugetul propriu al Judeţului 
Hunedoara, Capitolul 51.02, Titlul 1 Cheltuieli de personal. 
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru semnarea actului 
adițional la contractul de mandat, care va cuprinde modificările prevăzute la art.1. 
 Art. 4  Prezenta va fi dusă la indeplinire de către  Serviciul buget-contabilitate, 
Serviciul administrarea domeniului public și privat și  va fi comunicată celor interesați prin 
grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
      
        PREŞEDINTE,          SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
    Mircea  Ioan  Moloţ                                    Dana   Dan 



 
 
Deva, la 25 martie 2011 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARAREA NR.54/2011 
privind  aprobarea repartizării pe unități administrativ –teritoriale a sumei alocate 
pentru Programul de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare  drumuri de interes 

județean și de interes local, pe anul 2011 
 

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 adresele înaintate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu 
nr. 20586/EC/10.03.2011 și 20657/DGLP/11.03.2011; 
 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 alocate 

pentru Programul de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare  drumuri de interes județean și 
de interes local, pe anul 2011, 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 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 25 martie 2011 
 



ANEXA nr.2 
la Hotărârea nr.54/ 2011 

 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

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

CONVENŢIE 
 

1.Părţile convenţiei 
 
Între 

            CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, cont nr. RO60TREZ3662142020901xxx deschis la Trezoreria municipiului 
Deva,   reprezentat prin Moloţ Mircea Ioan- Preşedinte  

şi 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ....................., cu sediul în localitatea 

......................., judeţul Hunedoara, cont virament nr……………………….., deschis la 
Trezoreria ............................, reprezentat prin ......................................, 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 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, a intervenit 
prezenta convenţie. 
 

2.Obiectul convenţiei : 
 

2.1.Finanţarea în anul 2011 a  proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru obiectivul  
………………………….                                                             cu suma de …………… 
lei, în conformitate cu repartizarea făcută de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului şi comunicată cu adresa nr. 20657/11.03.2011. Virarea sumei alocate  prin 
Program către consiliile locale se va face în baza situaţiilor de lucrări lunare, întocmite 
de executanţi în vederea decontării, situaţii ce vor fi verificate şi însuşite de diriginții de 
șantier și primari. 

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 31.12.2011. 
 



 
 

  4. Atribuții și obligații ale consiliilor județene : 
 
4.1.Consiliile județene, ai căror președinți sunt, în sensul prezentelor norme 

metodologice, ordonatori secundari de credite, au toate drepturile și obligațiile prevăzute 
de Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 
și de Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare ; 

4.2.Consiliile județene, în baza atribuțiilor lor, sprijină și coordonează activitatea 
consiliilor locale în fundamentarea propunerilor de obiective ce pot fi incluse în Program, 
asigură asistență juridică și tehnică de specialitate necesară la cererea acestuia și 
monitorizează execuția lucrărilor în calitatea lor de ordonator secundar de credite, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
și ale Legii nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare ; 

4.3.Obiectivele de investiții aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului se nominalizează în listele anuale de investiții ale unităților administrativ-
teritoriele anexate la bugetele locale și se aprobă odată cu acestea  prin hotărâri ale 
consiliilor locale , respectiv ale consiliilor județene ; 

4.4.Consiliile județene  răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse  în listele aferente Programului, aprobate în acest 
scop ; 

4.5.Consiliile județene au obligația de a înregistra în  contabilitatea proprie 
operațiunile  legate de primirea și utilizarea fondurilor  alocate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului ; 

4.6.La terminarea lucrărilor, consiliile județene  vor transmite, în copie, 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului procese verbale de recepție, iar după 
expirarea  duratei garanției de bună execuție, procesele verbale de recepție finală. 

 
 
5.Atribuții și obligații ale  autoritățiilor publice locale :  
Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții și obligații cu 

privire la derularea investițiilor finanțate prin program : 
a)să organizeze și să conducă toate procedurile de achiziții publice, conform 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea 
normelor referitoare  la atribuirea contractelor de achiziție  publică din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea  contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor  de concesiune de servicii, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

b)să pună la dispoziția antreprenorului general selectat, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
Hotărârii Guvernului nr.925/2006, cu modificările  și completările ulterioare, 
documentația tehnică necesară execuției ; 

c)să asigure asistență tehnică pe timpul execuției lucrărilor ; 
d)să raporteze lunar la consiliul județean, până la data de  30 ale lunii, modul de 

cheltuire a sumelor alocate și să solicite fonduri pentru luna următoare, dar numai pentru 
lucrări bine justificate și confirmate de dirigintele de șantier angajat în acest scop, acesta 
fiind direct răspunzător de corectitudinea situațiilor  de lucrări ; 



e)sunt direct răspunzătoare de modul în care au fost consumate sumele alocate, 
de calitatea și cantitatea lucrărilor executate ; 

f)sumele rămase ca rezervă pentru lucrările încheiate sunt obligatoriu restituite, în 
timpul anului, după finalizarea lucrărilor ; 

g)sumele primite de la consiliul județean și neutilizate se restituie în contul 
acestuia până la data de 5decembrie ale anului în curs ; 

h)până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul local va prezenta consiliului 
județean un raport sintetic despre modul în care s-au desfășurat activitățile programate 
în cursul anului, stadiile fizice ale obiectivelor care au beneficiat de finanțare, precum și 
restul de executat ; 

i)să organizeze recepția la  terminarea lucrărilor și/sau finale și să solicite 
reprezentanți în comisiile de recepție de la consiliul județean și de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului. 

 
6 . Dispoziţii finale : 
 
6.1.În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 

României nr.330/2010, nu este permisă dubla finanțare  a aceleiași investiții din alte 
fonduri comunitare sau naționale asigurate prin alte programe. 

 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. 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
  

PREȘEDINTE, PRIMAR,  
Mircea Ioan Moloț 

 
 

  
  

ȘEF SERVICIU A.D.A.P.,  
Cornel Pricăjan 

 
 

  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV , 

 
 

 

  
CONTENCIOS  JURIDIC,  

  
  

  
                                                                                                                              

 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.55/2011  
privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din județul 

Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
 Văzând adresa  nr. 497/18.03.2011 a Consiliului Local al Comunei Brănișca, precum și 
adresa nr. 2.658/17.03.2011 a Consiliului Local al Orașului Simeria; 
 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 caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din județul 
Hunedoara, potrivit 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  25 martie 2011 
 



 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                          Anexa  
                             la Hotărârea nr.55/2011 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           

 
 

1) Modificarea încadrării drumului comunal DC 146A:Brănișca – Rovina, din categoria 
drumurilor de interes local în drum de interes județean, numindu-se DJ 706C:DJ 
706A(Brănișca)-Rovina, după cum urmează: 

 
 
 DJ 706C:DJ 706A(Brănișca)-Rovina 

 Lungime :   1,420 km         
Origine :      km 0+000       Brănișca(DJ 706A)  

   Destinaţie : km 1+420 Rovina 
   Drumul este modernizat între km 0+000-1+280, restul fiind pietruit  
   Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al comunei Brănișca 
     
 
 

2) Modificarea încadrării și caracteristicilor drumului comunal DC 123B: DN 7-
Balastiera Șăulești după cum urmează: 
 

a) DJ 700C:DN7-DJ 700(Șăulești) 

 Lungime :   1,925 km         
Origine :      km 0+000       DN 7  

   Destinaţie : km 1+925 DJ 700(Șăulești) 
   Drumul este din beton de ciment 

  Drumul  își  desfășoară  traseul   pe  teritoriul  administrativ al orașului  
  Simeria 
 
b) DC 123B: DC 123B: DJ 700 - Balastiera Șăulești 

 Lungime :   0,552 km         
Origine :      km 0+000       DJ 700(Șăulești) 
Destinaţie : km 0+552 Balastiera Săulești 

   Drumul este pietruit 
  Drumul  își  desfășoară  traseul   pe  teritoriul administrativ al orașului  
  Simeria  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.56/2011 
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul constatator nr. 
2686/2011, precum și avizul comisiilor de specialitate; 
  Văzând demisia înaintată de domnul Vitan Dorel Petrică, înregistrată la Consiliul Județean 
Hunedoara cu nr.2603/2011; 
 Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune  încetarea de 
drept a unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a și alin.3, art.10, precum și ale art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă 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 domnului Vitan Dorel Petrică, ales pe lista Partidului Social Democrat 
– Filiala Județului Hunedoara și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de acesta. 
 Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
     
 
              
                                                                                              
               
 PREȘEDINTE,                SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț       Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 21 aprilie 2011  
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.57/2011 
privind validarea unui mandat de consilier județean 

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul comisiei de 
specialitate, precum și raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
   Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.56/2011 privind 
constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și de adresa Partidului Social 
Democrat – Filiala Judeţului Hunedoara nr.74/2011; 
  Văzând Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune validarea 
unui mandat de consilier 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 
Atanasescu Cristian, aflat ca supleant pe listele Partidului Social Democrat – Filiala Judeţului 
Hunedoara. 
   Art.2 Se completează Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecție socială, ale familiei și copilului, precum și de 
legătură cu O.N.G.- urile și Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești, cu 
domnul Atanasescu Cristian. 
  Art.3 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.4 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 21 aprilie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.58/2011 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale aparatului 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara ;  

Văzând cerinţele stipulate în Anexa 3 la Ghidul solicitantului pentru Axa 
Prioritară 2 – POS Mediu ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor istorice contaminate", precum şi Minuta întâlnirii,  înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 2696/2011. 

În baza solicitării Asistenţei Tehnice a Proiectului– EPEM-ISPE din adresa nr. 
154/AA/28.03.2011 referitoare la ”Formarea Unităţii de Implementare a Proiectului”. 

  Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autoritaţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În baza dispoziţiilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliul 
Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 - Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr.98/2010 şi Hotărârea 
nr.162/2010 ale Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă.  
 Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare şi resurse 
umane 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 21 aprilie 2011 
 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR.59/2011 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale  Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Deva 
 

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

compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

Văzând adresa nr.5060/01.04.2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva înregistrată la 
Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr.2177/01.04.2011; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.232/2011 pentru aprobarea 
condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din 
cadrul unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a 
fost preluat de acestea în alte unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.212/2011 pentru aprobarea 
Programului de interes naţional ,,Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele 
vârstnice”; 
 Conform prevederilor Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, 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 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 şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta. 

Art.2.- Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr.134/2010 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara se abrogă.  

Art.3.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă 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 21 aprilie 2011 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.60/2011 
privind aprobarea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor 

Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2010 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara la 31 decembrie 2010, 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; 
 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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.unic: Se aprobă Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2010, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 
 

  
 PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

          Mircea Ioan Moloţ           Dana Dan 
 

 
 
 
Deva, la 21 aprilie 2011 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA        ANEXĂ 
CONSILIUL JUDEŢEAN   la Hotărârea nr. 60/2011 
      a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

RAPORT 
asupra situaţiei gestionării bunurilor  

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 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 2010, 
comparativ cu situaţia de la 31 decembrie 2009 se prezintă 
după cum urmează: 
           - lei - 

- Sold la 31.12.2009          325061375,12 
- Intrări în perioada 01.01 - 31.12. 10             17334477.42 
- Ieşiri în perioada 01.01.-31.12.10           4481052.37 
- Sold la 31.12.2010          337914800.22 
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 
31.12.2009 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2010 

 TOTAL, 
din care: 

14382695,11 3817150.22 1747800.08 16452045.28

1. Mijloace fixe din 
acestea: 

13370999,86 2676320.73 527986.32 15519334.27

1.1 Echip.tehnologice 6321118,49 425540.60 29706.25 6716952.84
1.2 Mobilier şi birotică 6279968,97 2134086.64 492409.58 7911046.03
1.3 Imobilizări 

necorporale 
769912,40 126693.49 5870.49 890735.40

2. Obiecte de inv. 832018,50 28554.86 13777.43 846795.93
3. Materiale 131336,55 997914.85 1059801.45 69449.98
4.  Alte valori 48340,20 114359.78 146234.88 16465.10

 
 Mişcările intervenite în cursul anului 2010 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 3817150.22 lei, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de   2676320.73 lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de  28554.86     lei 
 - Materiale în valoare de           997914.85    lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de       114359.78  lei 
 

 1.2. Au ieşit din patrimoniu prin casare şi consum bunuri în 
valoare de 1747800.08 lei, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de   527986.32   lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de    13777.43   lei 
 - Materiale în valoare de           1059801.45 lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de       146234.88  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 Hotărârea Guvernului 



României nr.1352/2001 şi contabilizate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara la 31.12.2010 se prezintă astfel: 
 
          Tabel nr. 2 
             - lei - 
Nr. 
crt.  

Denumirea Sold la 
31.12.2009 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2010 

0 1 2 3 4 5=2+3+4 
 TOTAL din care: 310678680,01 13517327.20 2733252.29 321462754.94

1 Mijloace fixe 309821056,95 2351679.39 2729274.80 289228920.93
1.1 Clădiri 287871945,28 2351679.39 2729274.80 287494349.89
1.2 Utilaje,aparat.mobilier 1734571,04 - - 1734571.04
1.3 Drumuri Judeţene 20214540,63 - - 20214540.63

2 Terenuri 857623,06 11165647.81 3977.49 12019293.38
  

Modificările valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul 
public al judeţului Hunedoara, la 31.12.2010 faţă de 31.12.2009 
sunt următoarele: 

- înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara a  lucrărilor de îmbunătăţire şi modernizare la 
clădirile Centrului Militar Judeţean în valoare de 2449420,60 lei 

- înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara a valorii modernizărilor la clădirea Sanatoriului 
Geoagiu în sumă de 38000 lei; 
 - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului 
Hunedoara în domeniul public al municipiului Petroşani conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.76/2010 în valoare 
de 2550966,03  lei; 
 - trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în 
domeniul privat al Judeţului Hunedoara a mijloacelor fixe aflate 
în administrarea Sanatoriul Geoagiu –Crematoriu în valoare de 
3700,87 lei în vederea casării; 
 - trecerea în domeniul privat al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în vederea casării conform Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.78/2010  in valoare de 819,00 lei; 
 - trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al 
Judeţului  în domeniul privat –Cabinete medicale , în vederea  
vânzării în valoare de 58457,11 lei; 
 - predare spaţii imobil str.M. Eminescu- Poliţia Judeţeană 
în suprafaţă  totală  de 117,70 mp conform protocolului  



nr.6933/2010 şi Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.308/2010 în valoare de 118927,82 lei; 
  - înregistrare  reevaluare terenuri conform Dispoziţiei  
preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr.458/2010 în 
valoare de 11165647,81 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 
31.12.2010 

 GESTIUNILE CONSILIULUI JUDEŢEAN - TOTAL 15087660.20
A. CONSILIUL JUDEŢEAN 14238663.06
1. Mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă, 

din care: 
14154157.98

 a. Mijloace fixe 13384836.90
          - construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, 

           mobilier 
12502228.53

          - imobilizări necorporale 882608.37
 b. Obiecte de inventar în folosinţă 769321.08
2. Obiecte de inventar şi materiale în magazie, 

din care: 
69449.98

 a. Obiecte de inventar 
 b. Materiale 69449.98
3. Casa, alte valori 13350.00
4. Timbre 1705.10
  
B. INSPECTORATUL  PENTRU SITUATII DE URGENTA-  

Din care: 
680059.97

 a. Mijloace fixe 650871.42
 b. Obiecte de inventar: 28438.55
         - în magazie -
         - în  folosinţă 28438.55
 c. Materiale -
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) 750.00
  
C. CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN, 

din care: 
168937.17

 a. Mijloace fixe 119240.87
 b. Obiecte de inventar 49036.30
                - în magazie -
                - în folosinţă 49036.30
 c. Materiale -
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) 660.00

 
 
 



         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 
31.12.2010 

 TOTAL , din care: 319803940.55
1. Cladiri administrative judetene (palat administrativ, 

protectie civila si alte cladiri judetene) 
13452967.21

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 8157740.63
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 

40537720.62

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 62558.558
13. Centrul de Transfuzii 858126.00
14. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila 1095439.19
15 Scoala Speciala Paclisa 4434458.98
16 Centrul de  Ingrijire şi Asistenţă Geoagiu 70071.26
17 Centrul Militar Zonal 2593665.90
18 Teatrul Judetean Hunedoara 29921407.65
19 Drumuri Judetene 20214540.63
20 Terenuri 12019252.75
 
 
                                                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: 
 20.166.961,58

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

5.691386,00

2. Terenuri şi clădiri aflate în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara 13.373.968,62

3. Bunuri mobile (carte, colecţii şi alte obiecte de 
patrimoniu)  TOTAL 

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

 
 
 
 
 ÎNTOCMIT 
MUNTEANU MARIUS 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.61/2011 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, 

pe anul 2011  
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului Buget, Instituții Publice și Agenți Economici din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale; 
 În conformitate cu prevederile art.19 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 rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2011 prin suplimentarea cu suma de 1.196,64 mii lei a creditelor de angajament pe anul 
2011, aferentă obiectivelor de investiții prevăzute în anexele nr.1– 13, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre și repartizarea creditelor bugetare corespunzătoare 
acesteia în anii următori. 
 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 21 aprilie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTARÂREA NR.62/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  în cadrul bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2011  al Spitalului Județean de Urgență Deva  
 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului buget, instituții publice și agenți economici; 
 Văzând Hotărârea nr.7/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalul Județean de 
Urgență Deva; 

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 cu suma de +1.105,00 mii lei și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Județean 
de Urgență Deva, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară publică 
nominalizată la art.1 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 21 aprilie  2011 



 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.63/2011 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 

Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I al anului 
2011 

 
 
 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.49 alin(12) 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe primul 
trimestru al anului 2011,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de 66.016.335 lei, iar 
la cheltuieli în sumă de 43.761.929 lei, cu un excedent de 22.254.406 lei, conform anexelor nr.1 –
47 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 31 martie 2011, la venituri în sumă de 
23.278.781 lei şi la cheltuieli în sumă de 22.109.414 lei, cu un excedent de 1.169.367  lei, 
conform anexelor nr. 48-91 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Anexele 1 –117 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Programe, Prognoze, Buget, Finanțe 
și se va comunica 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  21 aprilie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.64/2011 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne 

ale 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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13) 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Programe, Prognoze, Buget, 
Finanțe și se va comunica 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 21 aprilie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.65/2011 
privind menţinerea prevederilor Hotărârii nr. 151/2010 a Consiliului Judeţean 

Hunedoara pentru  abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2006 
privind realizarea Proiectului ”Extindere bloc operator şi staţionar cu 15 paturi la 
Spitalul Judeţean Deva ” precum şi a art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Hunedoara nr. 218/2006 
 

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 avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Văzând Plângerea Prealabilă nr. 10832/25.03.2011 formulată de către 
Municipiul Deva, prin Primar, înregistrată sub nr. 2052/28.03.2011; 

În baza prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, 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 menţin prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
151/2010 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 18/2006 
privind realizarea Proiectului ”Extindere bloc operator şi staţionar cu 15 paturi la 
Spitalul Judeţean Deva ” precum şi a art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 218/2006. 

Art.2 Prezenta se va comunica Consiliului Local al municipiului Deva, precum 
şi celor interesaţi 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 21 aprilie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.66/2011 

privind aprobarea acordării  unor  finanţări  nerambursabile  pentru  anul  2011 
 
 

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. 2796/2011, 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. 9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011; 
 In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a  pct.1,5,6,  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, 21 aprilie 2011 
 



                                                                                                  ANEXA 
                                                                                             la Hotărârea nr.66 /2011 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 2011. 
 
 

Nr. 
crt. 

                     Denumirea solicitantului 
 

Suma acordată 
-lei-  

1.  Asociația Linișor Hunedoara 5.000 
2.  Club de Turism Alpin Călăuza Carpatină Petrila 2.000 
3.  Asociația Corneliu Group Deva 2.000 
4.  Centru Educativ Copii și Tineri pentru Comunitatea Europeană 

Hunedoara, Cinciș 
2.500 

5.  Asociația Terra Dacica Aeterna Cluj Napoca  5.000 
6.  Asociația Centrul de Voluntariat Simeria 10.000 
7.  Fundația Sf. Francisc Deva 3.500 
8.  Asociația Hans Spalinger Simeria 3.000 
9.  Fundația Conexiuni Deva 10.000 
10.  Asociația Raza Speranței Vulcan 2.000 
11.  Asociația Părinților Dr. Aurel Vlad din Orăștie 10.000 
12.  Asociația Tinerilor din județul Hunedoara, Hunedoara 3.000 
13.  Asociația Societatea de Educație Nonformală și Socială fil. 

Hunedoara 
5.000 

14.  Asociația Fire de iarbă Petroșani 10.000 
15.  Asociația Edu 4All Petrila 5.000 
16.  Asociația Profesorilor de Istorie din România fil. HD  10.000 
17.  Asociația pt Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria 10.000 
18.  Asociația ATU Deva 20.000 
19.  Caritas – Asistenta sociala, Centrul de zi Maria Stein Petrosani 5.000 
20.  Clubul Sporturilor Montane Hunedoara 5.000 
21.  Asociatia de Turism Retezat Hațeg 5.000 
22.  Asociatia Culturala Les Amis de la France Petrila 2.000 
23.  Asociația Corvin Savaria Hunedoara  10.000 
24.  Asociația Culturală Sportivă Șoimul Băița 10.000 
25.  Club Sportiv Inter Petrila 5.000 
26.  Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara 20.000 
27.  Automobil Clubul Român Hunedoara 20.000 
28.  Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara 25.000 
29.  Asociația Județeană de Handbal Hunedoara 40.000 
30.  Clubul Sportiv Elite Center Hunedoara 2.000 
31.  Club Sportiv Știința Petroșani 50.000 
32.  Club Sportiv Mureșul Deva 50.000 
33.  Asociația Transilvania Adventure Club Sportiv București 50.000 
34.  Club Sportiv Heian Deva 3.000 
35.  Asociația Tenis Club Szabo & Szabo Deva 5.000 
36.  Asociația Județeană Sportul pentru Toți Deva 3.000 
37.  Asociatia Club Sportiv RealSport Deva 11.000 
38.  Club Sportiv Siderurgica Hunedoara 5.000 
39.  Asociatia Clubul Sportiv al Persoanelor  Handicapate Neuromotor 

Cutezatorii Hunedoara 
5.000 



40.  Asociatia Club Sportiv Gala Deva 6.000 
41.  Episcopia Ortodoxă a Devei si Hunedoarei 650.000 
42.  Parohia  Ortodoxă  Deva VI-Opera 450.000 
43.  Protopopiatul Ortodox  Roman Deva 30.000 
44.  Parohia  Ortodoxă Deva  IV  Nașterea Maicii Domnului Deva 5.000 
45.  Biserica Penticostală  Emanuel Deva 10.000 
46.  Parohia Romano – Catolică Deva II (Săcărâmb) 3.000 
47.  Biserica Creștină după Evanghelie Deva 10.000 
48.  Biserica Creștină Baptistă Sf. Treime Deva  8.500 
49.  Parohia Ortodoxă Zlaști 5.000 
50.  Biserica Penticostală Maranata Hunedoara 50.000 
51.  Parohia Greco-Catolică Hunedoara 10.000 
52.  Parohia Reformată Hunedoara 5.000 
53.  Parohia Ortodoxă Hunedoara III Sfinții Împărați Hunedoara 10.000 
54.  Parohia Ortodoxă Peștișu Mare 5.000 
55.  Parohia Reformată Răcăștie 2.000 
56.  Biserica Penticostala nr. 2 Emanuel Hunedoara 5.000 
57.  Parohia Ortodoxă  Livezeni I 5.000 
58.  Biserica Creștină Baptistă Golgota Petroșani 3.000 
59.  Biserica Română Unită cu Roma Greco Catolică Petroșani 5.000 
60.  Parohia Ortodoxă  Brad III 92.000 
61.  Parohia Ortodoxă  Mesteacăn Brad 50.000 
62.  Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Joseni 5.000 
63.  Parohia Ortodoxă Buna Vestire Geoagiu Suseni 26.000 
64.  Parohia Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Băcia 20.000 
65.  Parohia Ortodoxă Tâmpa 10.000 
66.  Parohia Ortodoxă  Brănișca 15.000 
67.  Parohia Ortodoxă Boz 5.000 
68.  Parohia Ortodoxă Chitid 30.000 
69.  Parohia Ortodoxă Sibișelul Vechi 5.000 
70.  Biserica Penticostală Căstău 5.000 
71.  Biserica Ortodoxă Orăștioara de Jos 5.000 
72.  Parohia Ortodoxă Tătărești 3.000 
73.  Parohia Ortodoxă Vilcele 5.000 
74.  Parohia Romano – Catolică Călan 5.000 
75.  Parohia Ortodoxă Nădăștia de Jos 5.000 
76.  Biserica Crestină Speranța Călan 5.000 
77.  Parohia Ortodoxă  Săcărâmb 5.000 
78.  Parohia Ortodoxă  Hondol 10.000 
79.  Parohia Romano – Catolică Cristur 5.000 
80.  Parohia Ortodoxă Crișan biserica Ribicioara 2.000 
81.  Parohia Unită cu Roma Greco-Catolică Ghelari 2.000 
82.  Parohia Ortodoxă General Berthelot 10.000 
83.  Parohia Ortodoxă Tuștea 10.000 
84.  Parohia Ortodoxă Bacea (Ulieș) 10.000 
85.  Parohia Ortodoxă Câmpuri Surduc 10.000 
86.  Parohia Ortodoxă Hărău 10.000 
87.  Parohia Ortodoxă Lelese filia Sohodol 20.000 
88.  Parohia Ortodoxă Lunca Cernii de Sus 20.000 
89.  Biserica Baptistă Sf Treime Lupeni 10.000 
90.  Parohia Romano – Catolică Lupeni 10.000 
91.  Parohia Ortodoxă  Sârbi 7.000 
92.  Parohia Ortodoxă Tămășasa 5.000 
93.  Parohia Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe Orastie 5.000 



94.  Parohia Ortodoxă Sf. Arh. Mihail si Gavriil Orastie 5.000 
95.  Parohia Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului și Sf. Ioan Gură de 

Aur Orăștie 
5.000 

96.  Biserica Creștină Baptistă Harul Orastie 10.000 
97.  Biserica Creștină Baptistă Emanuel Petrila 10.000 
98.  Parohia Reformată Petrila- Lonea 2.000 
99.  Parohia Ortodoxă  Băieşti 10.000 
100. Parohia Ortodoxă Pui 5.000 
101. Parohia Ortodoxă Răchitova 10.000 
102. Parohia Ortodoxă Dumbrava de Jos 3.000 
103. Parohia Ortodoxă  Sântămaria Orlea – filia Ciopeia 15.000 
104. Parohia Ortodoxă Râu Alb 15.000 
105. Parohia Ortodoxă Sulighete 15.000 
106. Parohia Ortodaxă Bejan  27.000 
107. Parohia Ortodoxă Simeria 20.000 
108. Parohia Ortodoxă Biscaria 5.000 
109. Parohia Ortodoxă Sântandrei 5.000 
110. Parohia Greco Catolică Simeria 3.000 
111. Biserica Penticostală Betel Teliuc 5.000 
112. Parohia Ortodoxă Cinciș Cerna 8.500 
113. Parohia Ortodoxă Teliucu Inferior 11.000 
114. Biserica Penticostală Filadelfia Cinciș - Cerna 5.000 
115. Parohia Ortodoxă Totești 10.000 
116. Parohia Română Unită Totești 5.000 
117. Parohia Ortodoxă Reea 10.000 
118. Parohia Ortodoxă Spini 3.000 
119. Parohia Ortodoxă Vălișoara 2.000 
120. Parohia Ortodoxă Dealu  Mare 13.000 
121. Parohia Ortodoxă Sf. Dimitrie Vețel 20.000 
122. Parohia Ortodoxă Vulcan 10.000 
123. Parohia Reformată Vulcan 2.000 
124. Biserica Baptistă Speranța Vulcan 5.000 
125. Biserica Unită cu Roma Greco-Catolică Uricani 2.000 
126. Parohia Ortodoxă Zam 10.000 
 Total  2.455.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.67/2011 
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;  
 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; 
 Ținând cont  de prevederile art. 4 alin (6) și (7) din Hotărârea Guvernului nr. 251 /2011,  
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul 
Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului 
nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 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.1-9, 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 21 aprilie  2011 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.68/2011 
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei alocate pentru 

Programul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate la sate pe anul 
2011  

 
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 înaintate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu 
nr.22106/16.03.2011/DGLP; 
 În conformitate cu prevederile art.2 alin (1), (2), (3), ale art.2^1 alin.(2) și (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 alocate 
pentru Programul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate la sate pe anul 
2011, 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 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 tehnic și proiectare 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 21 aprilie  2011 
 
 



ANEXA nr.2 
la Hotărârea nr.68/2011 

 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

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

CONVENŢIE 
 

1.Părţile convenţiei 

tre 
          SILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 

NSILIUL LOCAL AL COMUNEI ....................., cu sediul în localitatea 
..........

2.Obiectul convenţiei :

 
În
  CON

1918, nr.28, cont nr. RO60TREZ3662142020902xxx deschis la Trezoreria municipiului 
Deva,   reprezentat prin Moloţ Mircea Ioan- Preşedinte  

şi 
CO
............., judeţul Hunedoara, cont virament nr……………………….., deschis la 

Trezoreria ............................, reprezentat prin ......................................, 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 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, a intervenit 
prezenta convenţie. 
 

 

2.1.Finanţarea în anul 2011 a  proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru obiectivul  
………

entaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de 
fezabil

respectarea 
Legii  

.Durata convenţiei :

 

………………….                                                             cu suma de …………… 
lei, în conformitate cu repartizarea făcută de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului şi comunicată cu adresa nr. 22106/16.03.2011/DGLP. Virarea sumei alocate  
prin Program către consiliile locale se va face în baza situaţiilor de lucrări lunare, 
întocmite de executanţi în vederea decontării, situaţii ce vor fi verificate şi însuşite de 
diriginții de șantier și primari. 

2.2.Elaborarea docum
itate 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 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 

contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare. 
 
 
3  

.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către toate părţile 
implica

 
3
te şi este valabilă până la data de 31.12.2011. 

 
 
 



  4. Atribuții și obligații ale consiliilor județene : 

.1.Consiliile județene, ai căror președinți sunt, în sensul prezentelor norme 
metod

rdonează activitatea 
consili

voltării Regionale și 
Turism

 legii, de utilizarea sumelor primite 
pentru

țene au obligația de a înregistra în  contabilitatea proprie 
operaț

 lucrărilor, consiliile județene  vor transmite, în copie, 
Ministe

.Atribuții și obligații ale  autoritățiilor publice locale

 
4
ologice, ordonatori secundari de credite, au toate drepturile și obligațiile prevăzute 

de Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 
și de Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare ; 

4.2.Consiliile județene, în baza atribuțiilor lor, sprijină și coo
ilor locale în fundamentarea propunerilor de obiective ce pot fi incluse în Program, 

asigură asistență juridică și tehnică de specialitate necesară la cererea acestuia și 
monitorizează execuția lucrărilor în calitatea lor de ordonator secundar de credite, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
și ale Legii nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare ; 

4.3.Obiectivele de investiții aprobate de Ministerul Dez
ului se nominalizează în listele anuale de investiții ale unităților administrativ-

teritoriale anexate la bugetele locale și se aprobă odată cu acestea  prin hotărâri ale 
consiliilor locale , respectiv ale consiliilor județene ; 

4.4.Consiliile județene  răspund, în condițiile
 realizarea obiectivelor cuprinse  în listele aferente Programului, aprobate în acest 

scop ; 
4.5.Consiliile jude
iunile  legate de primirea și utilizarea fondurilor  alocate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Turismului ; 
4.6.La terminarea
rului Dezvoltării Regionale și Turismului procese verbale de recepție, iar după 

expirarea  duratei garanției de bună execuție, procesele verbale de recepție finală. 
 
 
5  :  

atribuții și obligații cu 
privire

rile de achiziții publice, conform 
Ordon

orului general selectat, în conformitate cu 
preved

pul execuției lucrărilor ; 
0 ale lunii, modul de 

cheltu

nsumate sumele alocate, 
de cal

Autoritățile administrației publice locale au următoarele 
 la derularea investițiilor finanțate prin program : 
a)să organizeze și să conducă toate procedu
anței de urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea 
normelor referitoare  la atribuirea contractelor de achiziție  publică din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea  contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor  de concesiune de servicii, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

b)să pună la dispoziția antrepren
erile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
Hotărârii Guvernului nr.925/2006, cu modificările  și completările ulterioare, 
documentația tehnică necesară execuției ; 

c)să asigure asistență tehnică pe tim
d)să raporteze lunar la consiliul județean, până la data de  3

ire a sumelor alocate și să solicite fonduri pentru luna următoare, dar numai pentru 
lucrări bine justificate și confirmate de dirigintele de șantier angajat în acest scop, acesta 
fiind direct răspunzător de corectitudinea situațiilor  de lucrări ; 

e)sunt direct răspunzătoare de modul în care au fost co
itatea și cantitatea lucrărilor executate ; 



f)sumele rămase ca rezervă pentru lucrările încheiate sunt obligatoriu restituite, în 
timpul anului, după finalizarea lucrărilor ; 

g)sumele primite de la consiliul județean și neutilizate se restituie în contul 
acestuia până la data de 5 decembrie ale anului în curs ; 

h)până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul local va prezenta consiliului 
județean un raport sintetic despre modul în care s-au desfășurat activitățile programate 
în cursul anului, stadiile fizice ale obiectivelor care au beneficiat de finanțare, precum și 
restul de executat ; 

i)să organizeze recepția la  terminarea lucrărilor și/sau finale și să solicite 
reprezentanți în comisiile de recepție de la consiliul județean și de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului. 

 
6 . Dispoziţii finale : 
 
6.1.În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 

României nr.330/2010, nu este permisă dubla finanțare  a aceleiași investiții din alte 
fonduri comunitare sau naționale asigurate prin alte programe. 

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. 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
  

PREȘEDINTE, PRIMAR,  
Mircea Ioan Moloț 

 
 

  
  

ȘEF SERVICIU A.D.A.P.,  
Cornel Pricăjan 

 
 

  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV , 

 
 

 

  
CONTENCIOS  JURIDIC,  

  
  

  
                                                                                                                              

 



          
       R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.69/2011 
privind repartizarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru anul 2011, pentru Municipiul Petroșani și 
Municipiul Orăștie, pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului 

imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane – SISDIEBDU - 
 

 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.20577/10.03.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului;  
 În conformitate cu prevederile art.7 din Normele metodologice privind 
finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de 
date urbane – SISDIEBDU, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr.521/1997, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. f şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Aprobă repartizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru anul 2011, pentru Municipiul 
Petroșani și Municipiul Orăștie pentru finanţarea sistemului informaţional specific 
domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU, cuprinse în 
lista din anexa care face parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul 
Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 21 aprilie  2011 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.70/2011 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 
şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Văzând adresa nr.9175/2011 a directorului general al 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 rezidențiale din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, după cum urmează: 

- 1930,33 lei/beneficiar pentru centrul de îngrijire și asistență (CIA); 
- 1557,68 lei/beneficiar pentru centrul de integrare prin terapie ocupațională (CITO); 
- 1233 lei/beneficiar pentru locuința protejată (LP).  

  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 21 aprilie  2011 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.71/2011    
privind aprobarea predării prin protocol a unor sectoare de drumuri județene aferente 
obiectivelor de investiții cuprinse în Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii 

 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 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;  
 Văzând adresa nr.32126/EC/18.04.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – 
Cabinet Secretar de Stat Eugen Curteanu; 
 În temeiul prevederilor art. 2 alin. 3, art.4 alin.6 și 7 și art.5 alin.1, 4 și 5 din Normele 
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.105/2010, realizate de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 251/2011, ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, și ale art.221 alin.11 din Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul juridic 
al drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;  
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi și lit.f și ale alin. (4) lit. a 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 predarea unor sectoare de drumuri județene aferente obiectivelor de 
investiții cuprinse în anexa nr.1 la prezenta, împreună cu terenurile aferente acestora aparținând 
domeniului public al Județului Hunedoara, din administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, potrivit protocolului cuprins în anexa 
nr. 2 la prezenta, pe durata realizării obiectivelor de investiții mai sus menționate, din cadrul 
Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.). 

(2) Sectoarele de drum și terenurile aferente acestora, indicate la alin. (1) sunt libere de orice 
sarcini și nu se află în litigiu. 
 

Art. 2. (1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara, să semneze, în 
calitate de beneficiar, protocolul de predare-primire menționat la art. 1 din prezenta și respectiv 
declarația pe proprie răspundere, potrivit modelului cuprins în anexa nr 3 la prezenta, referitoare la 



faptul că drumurile și terenurile aferente acestora menționate la art. 1 din prezenta, predate în 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, sunt libere de orice sarcini și nu se 
află în litigiu. 
  

Art.3  (1) Se desemnează Serviciul tehnic și proiectare și Serviciul administrare drumuri și 
achiziții publice să reprezinte Consiliul Județean Hunedoara în relația cu Unitatea de Implementare 
a Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii. 

(2) Serviciul tehnic și proiectare și Serviciul administrare drumuri și achiziții publice vor 
îndeplini atribuțiile ce le revin conform art.5 alin.4 și alin.5 din Normele metodologice pentru 
derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, 
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.105/2010, realizate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 251/2011. 

 
Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare și 

Serviciul administrare drumuri și achiziții publice 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 21 aprilie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           ANEXA  nr.1 
 LA  HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
             NR.71/2011 

 
 

 
 

SECTOARELE DE DRUMURI JUDEȚENE  
AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII CUPRINSE ÎN P.N.D.I. 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Sector de drum  Denumire obiectiv de investiții 

1 DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, sector  km 38+000-
41+700 

Modernizare DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, 
km 38+000-41+700 

2 DJ 668B: Turmaș (DJ 668)-Mărtinești-Jeledinți-
Măgura, sector km 5+700-11+382 

Modernizare DJ 668B: Turmaș (DJ 668)-
Mărtinești-Jeledinți-Măgura, km 5+700-
11+382 

3 DJ 707: limită județ Arad-Cazănești-Vața de Jos 
(DN76), sector km 22+700-29+800 și km 
32+700-35+200 

Modernizare DJ 707: limită județ Arad-
Cazănești-Vața de Jos (DN76), km 
22+700-29+800 și km 32+700-35+200 

4 DJ 705A: Costești-Sarmizegetusa Regia,              
sector km 19+465-37+409 

Modernizare drumuri de acces pentru 
integrarea în circuitul turistic european a 
Cetăților Dacice din Munții Orăștiei – DJ 
705A: Costești-Sarmizegetusa Regia, km 
19+465-37+409 

5 DJ 709F: Slătinioara-Cabana Rusu-Masivul 
Parâng, sector  km 6+600-km 11+600 

Modernizare DJ 709F: Slătinioara-Cabana 
Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-km 
11+600 

6 DJ 666B: DN 66-Aninoasa, 
sector km 0+000- km 5+750 

Reabilitare DJ 666B: DN 66-Aninoasa, km 
0+000- km 5+750 

7 DJ 700B: Prelungire strada Depozitelor-Drum de 
exploatare-DJ 700, sector km 0+000- km 2+491 

Modernizare DJ 700B: Prelungire strada 
depozitelor-Drum de exploatare-DJ 700, 
km 0+000- km 2+491 

8 DJ 700: DJ 700A (Simeria)-Săulești-Aeroport-
DN7-Sântandrei-Bârcea Mare, sector km 1+890-
5+800 

Modernizare DJ 700: DJ 700A (Simeria)-
Săulești-Aeroport-DN7-Sântandrei-Bârcea 
Mare, km 1+890-5+800 

 
 

 
 
 
 
 

 



ANEXA NR.2 
La Hotărârea nr.71/2011 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA  MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI 
             TURISMULUI 
Nr.____/____________                     Nr.____/_______________ 
 
 

PROTOCOL 
Incheiat astăzi ____________________ 

 
1. Beneficiarul – CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA, cu sediul în municipiul Deva, str. 1 

Decembrie nr.28, județul Hunedoara, în calitate de predător și MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI – U.I.P.N.D.I., cu sediul în municipiul 
București, str. Apolodor nr.17, sector 5, în calitate de primitor, conform Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.___/2011 am procedat la predarea-primirea a _____ 
km. de drum județean, de la km. ___ la km. ___, reprezentând DJ, care asigură legătura 
între __________________________. 

2. Drumul/sectorul de drum județean ________ de la km. ____ la km. ___ care face legătura 
între ______________, precum și terenul aferent acestuia, se predă, în condițiile legii, în 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe durata realizării 
obiectivului de investiții. 

3. Consiliul Județean Hunedoara se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru 
depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități, până la 
limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuției anexă la contractul de 
execuție a lucrărilor. 

4. Consiliul Județean Hunedoara se obligă sa asigure pe cheltuiala lui avizele si autorizațiile 
legale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuție. 

5. Consiliul Județean Hunedoara se obligă să primească în custodie, pe măsura realizarii 
acestora si pe raspunderea executantilor, până la data receptiei prevazute la art. 3 alin. 
(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 
15/2011, cu completarile ulterioare, părți funcționale din proiect sau proiectul în întregul 
său.  

6. Consiliul Județean Hunedoara se obligă să asigure pe cheltuiala lui folosinta/operarea 
provizorie a bunului primit în custodie, în masura în care acest lucru este posibil din punct 
de vedere tehnic, precum și să asigure întreținerea acestuia.  

7. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public al Județului Hunedoara, fiind 
administrat de Consiliul Județean Hunedoara, și este liber de orice sarcini.  

8. Obiectivul de investitie realizat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, împreună 
cu terenul aferent, se va preda beneficiarului dupa semnarea procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor.  

  Prezentul protocol a fost incheiat in doua exemplare cu valoare juridică egală, câte un 
exemplar pentru fiecare parte.  

 AM PREDAT,        AM PRIMIT, 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA          MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 
                 TURISMULUI 
             PREȘEDINTE,      DIRECTOR GENERAL, 

http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-105-2010-aprobarea-Programului-national-dezvoltare-infrastructurii-(MzY0ODg2).htm
http://www.legestart.ro/Legea-15-2011-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-105-2010-aprobarea-Programului-national-dezvoltare-infrastructurii-(MzcwNDIx).htm
http://www.legestart.ro/Legea-15-2011-aprobarea-Ordonantei-urgenta-Guvernului-105-2010-aprobarea-Programului-national-dezvoltare-infrastructurii-(MzcwNDIx).htm


 
ANEXA NR.3 

La Hotărârea nr.71/2011 a 
Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE  PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 
 

 
 
  Beneficiarul CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA, cu sediul în municipiul Deva, str. 

1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, reprezentat prin PREȘEDINTE – Mircea Ioan Moloț, declar 

pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că imobilul situat în ________________ predat 

către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului este liber de orice sarcini și nu se află în litigiu. 

 

 

 

Data completării___________________ 

 

 

DECLARANT 

PREȘEDINTE, 

Mircea Ioan Moloț 

 
 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.72/2011 
privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din 

județul Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
 Văzând adresa nr.682/19.04.2011, precum și Hotărârea nr. 20/2011 a 
Consiliului Local al Comunei Brănișca; 
 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. Aproba modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri 
publice din județul Hunedoara, potrivit 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 21aprilie 2011 
 



 
 

 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa  
                             la Hotărârea nr.72/2011 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
           

                                                                 
 

 
1) Modificarea încadrării drumului județean DJ 706C:DJ 706A(Brănișca)-Rovina, 

din drum de interes județean în categoria drumurilor de interes local, numindu-
se DC 146A:Brănișca(Gara) – Rovina, având următoarele caracteristici: 

 
 
 DC 146A:Brănișca(Gara) – Rovina 

 Lungime :   1,420 km         
Origine :      km 0+000       Brănișca(DJ 706A la km 11+530)  

   Destinaţie : km 1+420 Rovina 
   Drumul este modernizat între km 0+000-1+280, restul fiind pietruit  
   Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al comunei Brănișca 
     
 
 

2) Modificarea încadrării drumului comunal DC 146C: DJ 706A(Bariera CFR 
Branișca)-Rovina-Lizieră Pădure Rovina, în lungime totală de 2,450 km din 
categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria funcțională a 
drumurilor județene, numindu-se DJ 706C:DJ 706A(Bariera CFR Brănișca)-
Rovina-Liziera Pădure Rovina având următoarele caracteristici: 
 

DJ 706C:DJ 706A(Bariera CFR Brănișca)-Rovina-Liziera Pădure Rovina 
 Lungime :   2,450 km         

Origine :      km 0+000       Bariera CFR Brănișca(DJ 706A la km 12+680)  
   Destinaţie : km 2+450 Liziera Pădure Brănișca 
   Drumul este pietruit  între km 0+000-2+000,  
   Drum de pământ între km 2+000-2+450 

  Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al comunei Brănișca  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.73/2011 
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.1593/10.03.2011 privind afişarea modificărilor propuse la 

Programul de transport, care atestă îndeplinirea procedurii privind transparenţa decizională;  
Ţinând cont de Hotărârea nr.1/2011 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; 
- ale art.4 lit. e şi art.17 lit. a, c și 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; 

- art.34 alin.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.109/2005 privind transporturile 
rutiere, aprobată prin Legea nr.102/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.II din Ordonanța Guvernului României nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului României nr.109/2005 privind transporturile rutiere; 

 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. Programul de transport public judeţean  de persoane prin curse regulate pe perioada 
01.07.2008 - 30.06.2011 își menține valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013. 

Art.3. 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 21 aprilie 2011   

 
 



     
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL    HUNEDOARA 
CONSILIUL    JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.74/2011 
pentru  completarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin  

domeniului  public  al  Judeţului  Hunedoara    
 
 

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

Analizând:  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 4/2011 privind modificarea caracteristicilor şi a 

încadrării unor drumuri publice din Judeţul Hunedoara; 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boşorod nr. 14/2011 privind transmiterea unui teren 

în suprafaţă de 35 ha din domeniul privat al Comunei Boşorod şi din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Boşorod în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

-Protocolul de predare-primire încheiat între Primăria Comunei Boşorod şi Consiliul Judeţean 
Hunedoara având ca obiect terenul în suprafaţă de 35 ha situat în Comuna Boşorod, Satul Chitid, 
necesar construirii unui depozit de deşeuri, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara 
sub nr. 2730/15.04.2011; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 3/2011 privind aprobarea trecerii unor 
drumuri din domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea Consiliului local Deva în domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean; 

-Protocolul privind transmiterea unor drumuri din domeniul public al Municipiului Deva şi din 
administrarea Consiliului Local Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. 1534/11.03.2011-2040/28.03.2011; 

-Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Simeria nr. 18/2011 privind aprobarea trecerii unor 
drumuri din domeniul public al Oraşului Simeria şi administrarea Consiliului local al Oraşului Simeria, 
în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

-Protocolul privind transmiterea unor drumuri din domeniul public al Oraşului Simeria şi 
administrarea Consiliului Local Simeria, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. 3719/14.04.2011-2750/15.04.2011; 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a  pct. 9 din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile art. 9 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.(1)– Însuşeşte Protocolul privind  transmiterea unui teren în suprafaţă de 35 ha din 

proprietatea privată  a Comunei  Boşorod şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Boşorod,  
în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
  (2)– Terenul indicat la alin. (1) se pune la dispoziţia Proiectului "Sistem de management 
integrat al deseurilor în Judeţul Hunedoara"  pentru construirea unui depozit judeţean de deşeuri. 

  Art. 2.– Însuşeşte Protocolul privind transmiterea unor drumuri din domeniul public al 
Municipiului Deva şi din administrarea Consiliului Local Deva în domeniul public al Judeţului 
Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. 1534/11.03.2011-
2040/28.03.2011  prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.– Însuşeşte Protocolul privind  transmiterea unor drumuri din domeniul public  al 
Oraşului Simeria şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Simeria,  în domeniul public al 
Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. 
3719/14.04.2011-2750/15.04.2011,  prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 



 
  
 
  Art. 4.- 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  bunurile preluate potrivit art. 1-3,  având  datele de identificare prevăzute 
în anexa nr. 4  la  prezenta hotărâre. 
 Art. 5.(1)- Prezenta hotărâre se transmite Guvernului României, pentru ca, prin hotărâre, să 
se ateste apartenenţa bunurilor preluate, la domeniul public al Judeţului Hunedoara. 

(2)- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, care 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  21 aprilie  2011 
 
 



 
ROMÂNIA                   Anexa  nr. 4 
JUDEŢUL  HUNEDOARA                 la Hotărârea  nr.74 /2011 
CONSILIUL JUDEȚEAN                       a Consiliului  Județean  Hunedoara 
 
 
 

DATELE   DE  IDENTIFICARE 
ale  imobilelor  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 

0 1 2 3 4 5 6 
1 1.1.1 Teren  extravilan 

în suprafaţă de 35 ha  
destinat construirii unui depozit  
de deşeuri   

Terenul este situat în extravilanul Satului Chitid, 
Comuna Boşorod, zona “Păşunea Chitidului de pe 
Valea Gridului”.  Terenul are suprafaţa de  35 ha, este 
înscris în Titlul de proprietate nr. 20/6172/2009; 
Terenul este destinat construirii unui depozit judeţean 
de deşeuri prin Proiectul “Sistem de management 
integrat al deşeurilor în Judeţul Hunedoara” ; 
Vecinătăţi: La Nord- drumul comunal DC 56: 
Streisângeorgiu-Grid, la Est- pădure având proprietari 
privaţi, la Sud şi la Vest: păşune comunală –
proprietatea Comunei Boşorod,  

2011 - Domeniul public al Judeţului 
Hunedoara;   

Teren dobândit de Judeţul 
Hunedoara potrivit Protocolului nr. 
536.14.04.2011-2730/15.04.2011 

încheiat de Primăria Comunei 
Boşorod cu Consiliul Judeţean 
Hunedoara în baza Hotărârii nr. 
14/2011 a Consiliului Local al 

Comunei Boşorod 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.7. 
 
 
 

1.3.7.2 
 

1.3.7.1 
 

1.3.7.1 
 

Drum județean DJ 700B: 
Deva(str.Depozitelor)-Sântuhalm- 
DJ700 (Aeroport), 
din care: 
km 0+000-1+540 
 
km 1+540-2+166 
 
km 2+166-2+491 
 
 
 

km 0+000-2+491, lățime 6 m, lățime platformă 8 m, 
lungime 2,491 km 
 
 
drum pavat, prelungirea str. Depozitelor-Sântuhalm 
(pasaj la nivel peste calea ferată) 
drum de pământ, cuprins între pasajul de la Sântuhalm 
până la podul  peste râul Cerna 
drum pietruit între podul peste râul Cerna şi DJ700 
(Aeroport) 
 

2011 58.771,24 
 
 
 

28.895,58 
 

29.875,66 
 
- 

Domeniul public al Judeţului 
Hunedoara;   

Protocolul privind transmiterea unor 
drumuri înregistrat sub nr. 

1534/11.03.2011-2040/28.03.2011 
între Primăria Municipiului Deva şi 

Consiliul Judeţean Hunedoara; 
Protocolul privind transmiterea unor 

drumuri înregistrat sub nr. 
3719/14.04.2011-2750/15.04.2011 
între Primăria Oraşului Simeria şi 

Consiliul Judeţean Hunedoara 



0 1 2 3 4 5 6 
3 1.3.7. 

 
 
 

 
1.3.7.3. 
1.3.7.1. 
1.3.7.1. 
1.3.7.1. 
1.3.7.2. 
1.3.7.1. 
1.3.17.2 

Drum judeţean DJ700:  
DJ700A (Simeria)-Săulești-
Aeroport-DN7-Sântandrei-Bârcea 
Mare-UM 
din care: 
km 0+000-1+890 
km 1+890-3+227 
km 3+227-4+427 
km 4+427-5+800 
km 5+800-9+580 
km 9+580-12+500 
Pod 
 
Zona de siguranță 
 

km 0+000-12+500, lungime 12,500km  
lățime carosabil 6 m și lățime platformă 8 m între km 
0+000-9+580, respectiv carosabil de 4m și platformă 
de 4m pe porțiunea cuprisă între km 9+580-12+500,  
 
îmbrăcăminte de beton, localitatea Simeria-Săuleşti 
drum pietruit, localitatea Săulești 
drum de pământ, extravilan localitatea Săulești 
drum pietruit, extravilan localitatea Săulești  
îmbrăcăminte din asfalt,CF-localitatea Bîrcea Mare 
drum de pământ, Bârcea Mare-UM 
pod beton armat, la km 9+900, lungime 12,40 m, 
lățime 8,00 m 
conf.art.16 din Ordonanța Guvernului 43/1997 
 
 
 

2011 1.766.540

472.500
106.960

2.400
109.840
945.000

5.840
124.000

 
- 
 

Domeniul public al Judeţului 
Hunedoara;   

Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 4/2011; 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997; 
HGR nr.540/2000; 

  



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.75/2011 
privind aprobarea desfăşurării concursurilor pentru analizarea noilor proiecte de 

management ale managerilor din 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.516/2011 a Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural 
National Hunedoara, nr.295/2011 a Casei de Cultură Drăgan Muntean Deva, nr.172/2011 a Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Cindrelu-Junii” Sibiu, nr.246/2011 
a Teatrului de Nord Satu Mare, nr.721/2011 a Teatrului Național Târgu-Mureș, nr.1024/2011  
Teatrului de Stat Oradea și nr. 248/2011 a Teatrului de Nord Satu Mare; 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și desfasurare a concursului de proiecte de management, 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al 
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru 
recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură; 

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 desfăşurare a concursului pentru analizarea noului 
proiect de management al managerului şi Caietul de obiective pentru Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, conform anexelor   nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Numeşte pe doamna Dan Dana Maria, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs şi pe domnul Martin Horia Dorin,  ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru analizarea noului 
proiect de management al managerului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Hunedoara . 

Art.3.- Se numeşte Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Centrului Judeţean pentru 



Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, conform anexei nr.3, care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.4.- Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru analizarea noului 
proiect de management al managerului şi Caietul de obiective pentru  Teatrul Dramatic “Ion D.Sîrbu” 
Petroșani, conform anexelor nr.4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.- Numeşte pe doamna Sălășan Daniela, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs şi pe doamna Conț Amelia, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului Teatrului Dramatic “Ion D.Sîrbu” Petroșani . 

Art.6.- Se numeşte Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic “Ion D.Sîrbu” 
Petroșani, 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  analizarea noilor  proiecte de management organizate  pentru unele instituţiile publice de 
cultură indicate în prezenta. 
 Art.8.- 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 21 aprilie 2011 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.76/2011 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului buget, instituții publice și agenți economici 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 1.000,00 mii lei din disponibilitățile fondului 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2011, pentru 
finanțarea investițiilor la Spitalul Județean de Urgență Deva astfel: 

- Suma de +550,00 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Compartimentări și spații 
cu destinație medicală în structura noului bloc operator de la Spitalul Județean 
de Urgență Deva”; 

- Suma de +450,00 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Șarpantă și învelitoare la 
Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”; 
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,             SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 21 aprilie 2011 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.77/2011    
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.1-6, 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 mai 2011 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.78/2011 
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;  
 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 27 mai 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.79/2011  
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând referatele nr.3476/2011 a Serviciului Administrare Drumuri și Achiziții 
Publice și Serviciului Tehnic și Proiectare și nr.3697/2011 a Compartimentului Culte, 
Sport, Turism, Activități Culturale; 
 În conformitate cu prevederile art.36 și 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 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 437,07 mii lei din disponibilitățile fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2011, pentru 
finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, conform 
anexelor nr.1 - 42, 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 27 mai 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.80/2011 
privind aprobarea virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului propriu 

al județului Hunedoara, pe anul 2011 
 
 
 

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

Văzând referatul nr.3476/2011 al Serviciului Administrare Drumuri și Achiziții 
Publice și Serviciului Tehnic și Proiectare; 
 În conformitate cu prevederile art.41 și 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă virările de credite în cadrul capitolului 84.02 “Transporturi”, 
subcapitol 84.02.03 “Transport rutier”, paragraf “Drumuri și poduri”, în programul de 
investiții publice al Consiliului Județean Hunedoara, anexă la bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2011, în sumă de 1.000,00 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 8 la 
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 27 mai 2011 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.81/2011  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru 
activitatea finanțată integral din venituri proprii  

 
 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.12610/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.5 și art.19 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 +60,55 mii lei a bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii, astfel:  

- Capitol 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitol 37.10.01 
“Donații și sponsorizări”: +60,55 mii lei; 

- Capitol 68.10 “Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.10.05 “Asistență socială 
în caz de boli și invalidități”, paragraf 68.10.05.02 “Asistență socială în caz de 
invaliditate”: +60,55 mii lei, 

conform anexelor nr.1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 - 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 mai 2011 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.82/2011 
privind modificarea unor bugete de proiect, finanțate în cadrul Programului 

Operațional 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.8670/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – 
Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 
Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate și ale Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013 , Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local”, 
Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi  modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”; 
 În baza prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului României nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare și ale art.140 alin.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b, alin.5 lit.a pct. 3 și pct.12 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1.  (1) Se modifică bugetul Proiectului  „Ambulatoriul integrat din cadrul  
Spitalului judeţean de Urgenţă Deva  - modernizarea şi echiparea cu aparatură de 
specialitate”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedora nr.87/2009, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Cu data prezentei, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedora 
nr.87/2009 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta. 



   Art.2. (1) Se modifică bugetul Proiectului  „Modernizare DJ 687D: Teliucu 
Inferior– Topliţa - Dăbâca - Hăşdău – Lunca Cernii de Sus– Gura Bordului – Limită judeţ 
Caraş Severin, km 15+100- 45+380, judeţul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedora nr.9/2009, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 (2) Cu data prezentei, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedora 
nr.9/2009 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta. 
 Art.3 (1) Se modifică bugetul Proiectului ”Modernizare DJ 708 D: Vețel – Muncelu 
Mic – Poienița Tomii – Feregi, km 14+900 – 25+760, Județul Hunedoara”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.170/2009, conform anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Cu data prezentei, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedora 
nr.170/2009 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta. 
 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 
Hunedoara. 
 
     
                                                                                     
             PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                            
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 mai 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.83/2011 
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 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 conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) şi 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2010, la venituri în sumă de 230.631.234 lei, iar la cheltuieli în sumă de 196.650.920 lei, cu un 
excedent de 33.980.314 lei, conform anexelor nr.1-23 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pe anul 2010, la venituri în sumă de  59.796.763 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 55.360.378 lei, cu un excedent  de  4.436.385 lei, conform anexelor nr. 24 - 48  la 
prezenta hotărâre. 
 Art.3 –  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.49 - 88  la prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Anexele nr.1 - 88  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 - 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 27 mai 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.84/2011 
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a 

localităților aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. 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 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST 
HUNEDOARA nr.132/2011, precum și procesul-verbal de afișare nr.3414/2011; 
 În baza prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 
  În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.5 lit.a pct.15 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 Ș T E: 
 

  Art.1   - Se aprobă Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 
a localităților aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. Deva, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se împuterniceşte  reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST  
HUNEDOARA”, în persoana preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara să voteze în 
numele și pe seama Consiliului Județean Hunedoara, în favoarea adoptării Regulamentului 
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a localităților aflate în aria de operare a 
S.C. APA PROD S.A. Deva, prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 
  Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
PREST HUNEDOARA”,  Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, precum și celor interesați 
prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
                                                                                         
        PRESEDINTE,                               SECRETAR  AL JUDEȚULUI, 
            Mircea Ioan Moloț                                             Dana Dan 
 
 
Deva, la 27 mai 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.85/2011 
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliului Județean Hunedoara și  

Asociația cultural–umanitară și științifică „Provincia Corvina” în vederea finanțării și 
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 
comun al Compartimentului culte, sport, turism și activități culturale, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa Asociației cultural – umanitară și științifică „Provincia Corvina”, nr. 
01/2011; 
 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 Asociația cultural – 
umanitară și științifică „Provincia Corvina”, în vederea finanțării și realizării în comun a unui 
proiect de interes public județean. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.03 
„Servicii culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – „Bunuri și servicii”, 
articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 
interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere” destinată realizării în bune 
condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din 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.2 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 27 mai 2011 



 
ANEXA 

LA Hotărârea nr.86/2011 a 
 Consiliului Județean Hunedoara 

                                                               
ROMÂNIA                                                            ASOCIAȚIA CULTURAL - UMANITARĂ 

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                            ȘI ȘTIINȚIFICĂ „PROVINCIA CORVINA” 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     HUNEDOARA                
 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 cultural – umanitară și științifică „Provincia Corvina”, cu sediul în 

municipiul Hunedoara, Str. Pescărușului, nr. 2/33, având cont bancar nr. RO 
45RNCB0162020101370001 deschis la BCR filiala Hunedoara și cod de înregistrare 
fiscală 18111559, reprezentată prin domnul Ion Urdă – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la sprijinirea spațiului cultural 

hunedorean. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun 
a unui proiect de interes public județean. 
 
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

  
Art.4 Obiectivul acordului îl reprezintă asigurarea cadrului necesar pentru apariția 
trimestrială a revistei de literatură și artă „Nova Provincia Corvina”. 

 
 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  15.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.03 „Servicii 
culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – „Bunuri și servicii”, 
articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere”, în 
condiţiile legii, și care reprezintă efectuarea cheltuielilor legate de editarea și tipărirea 
revistei de literatură și artă „Nova Provincia Corvina”. 

 

    2. Asociația cultural – umanitară și științifică „Provincia Corvina”: 



 a) are obligaţia de a asigura serviciile de concepție revistă și distribuție a acesteia, 
precum și condițiile necesare derulării proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse și de a 
coordona implementarea acestora; 
 b)  are obligația de a promova personalități ale culturii hunedorene. 
 

 Art.6  Modificarea 

  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, mai ales în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
 Art.7  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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un 
exemplar pentru Asociația Cultural-Umanitară și Științifică „Provincia Corvina”. 

 
 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                               ASOCIAȚIA CULTURAL-UMANITARĂ  
           HUNEDOARA                                                    ȘI ȘTIINȚIFICĂ “PROVINCIA CORVINA”        
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                         PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                           Ion Urdă 

 
 

 
      VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                              RESPONSABIL FINANCIAR  
              
                                                                                                                Manuela Șerbu 
                 
                     
           
 
    COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
    TURISM ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE 
              Carmen Josan  
 
 
 
VIZAT SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,                                                                       
              



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.86/2011 
privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean 

Hunedoara și  Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în 
vederea realizării în comun unui proiect de interes județean  

 
 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al Compartimentului culte, sport, turism și activități culturale, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, nr. 23032/2011; 
 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 Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu 
Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea finanțării și 
realizării în comun unui proiect de interes județean. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 164.322 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.03 
„Servicii culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – „Bunuri și servicii”, 
articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 
interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere” destinată realizării în bune 
condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din 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.2 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 27 mai 2011 



  
ANEXA  

La Hotărârea nr.86/2011 a 
Consiliului Județean Hunedoara    

                                                                 
                                        

ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                          MUNICIPIUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                  CONSILIUL LOCAL             
 NR . ________/__________                                                   NR . ________ /__________                     

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

1. Județul Hunedoara prin 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. Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, cu sediul în 

municipiul Hunedoara, Bdul. Libertății, nr. 17, având cont bancar nr. RO 
72TREZ3675010XXX000058 deschis la Trezoreria municipiului Hunedoara, reprezentată 
prin domnul Ovidiu Marius Hada - primar.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la sprijinirea spațiului cultural 

hunedorean. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun 
a Festivalului Internațional de operă și film în aer liber Opera Nights&Dracula Nights at 
Corvinilor Castle. 

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

  
 

 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  164.322 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.03 „Servicii 
culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – „Bunuri și servicii”, 
articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere”, în 
condiţiile legii, și care reprezintă acoperirea cheltuielilor conform bugetului anexat 
prezentului acord de asociere. 

 



 
 
 
 
 

    2. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara: 
 a) are obligaţia de a asigura locația Castelului Corvinilor pe toată perioada desfășurării 
manifestărilor incluse în program, cu toată logistica și utilitățile aferente (spații de concert, 
repetiții, alimentarea cu energie electrică, apă, iluminare, pază). 
  

Art.5  Modificarea 

 Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin 
act adițional, mai ales 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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un 
exemplar pentru Consiliul Local al Municipiului Hunedoara. 

 
 
 

JUDEȚUL HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
Reprezentat de  
PREȘEDINTE 

Mircea Ioan Moloț 
    
 
 

 
 

MUNICIPIUL HUNEDOARA 
Prin 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA 
Reprezentat de  

PRIMAR 
Ovidiu Marius Hada 

 
 
 
 
 



 
 
 
Anexă la Acordul de asociere nr.____/____ 

 
 

Buget preliminat 
OPERA NIGHTS + Dracula Nights at Corvinilor Castle 

 
 
1. ArtCor Viena – 66.210 lei (cu TVA – 87.560 lei) 
 
Traviata - solişti (7), regizor, dirijor: - 4.000 € - 21.000 lei 
Concert „Bijuterii muzicale” - solişti (3), orchestrator, dirijor: - 2.500 € - 17.700 lei 
Concert „Pagini celebre din opere” - solişti (4), dirijor: - 1.500 € - 10.500 lei 
Cheltuieli adiacente ArtCor (oct./nov. 2010 – iulie 2011): 
Cazare, benzină, hotel (deplasari oct, nov., martie, mai), telefon: 1 400 € - 5880 lei 
Salariu angajat ArtCor – ian.- iulie: 303 €/luna (cca 2 100 €) – 8820 lei 
Pregatire muzicala la Viena: 200 € - 840 lei 
Deplasare Constanţa – dirijor, trei solişti: cca 350 € (cheltuieli de transport) – 1470 lei 
Costuri adiacente: pianist corepetitor    300 € - 1260 lei 
Transport pentru concert – 1000 euro – 4200 lei – (2 persoane cu trenul (Viena – Deva – Viena), 1 
persoană cu masina, de la Bucureşti: 2 persoane, de la Constanţa: 5 persoane, de la Braşov: 1 persoană) 
 
2. Teatrul „Oleg Danovsky” Constanţa – 20.808 lei (cu TVA – 25.802 lei) 
 
Onorarii 3 spectacole x 1000 euro – 3000 euro – 12.600 lei  
Transport ansamblu, cor, decoruri, instrumente – 1750 euro – 7350 lei 
Diurna: 13 lei/zi, 5 (6) zile, 66 persoane – 858 lei 
 
3. Cazare ansamblu Constanţa – 10.000 lei ( cu TVA - 12.400 lei)  
 
(cămin studenţesc şi hotel – Colegiul economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara) 
Orchestra – 45 persoane, cor 16 persoane, 2 recuziteri, 1 cabinieră, 1 coafeză, 2 şoferi (unul Autocar  de 
50 de locuri si  unul - microbuz teatru) 
12 persoane personal artistic (9 solisti, 1 regizor, 1 dirijor, 1 orchestrator) – din care 8, maxim 9  – la hotel 
 
4. Sonorizare, lumini – 5000 lei (cu TVA – 6200 lei)  
 
5. Scena – 6300 lei (cu TVA – 7812 lei)  
 
6. Cheltuieli logistică & administrative -  închiriere/transport/acordare pian, 
concepţie afişe, programe sală, mape specifice, invitaţii, ecrane,  proiector, licenţă 
filme, producţie materiale diverse pt. promovare – 29.000 lei  
 
 
TOTAL GENERAL – 132.518 lei (cu TVA – 164.322 lei) 

 



          ROMÂNIA 
JUDEȚUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEȚEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.87/2011      
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara 

 
 
 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcției Administrație Publică Locală, precum și raportul comisiilor de specialitate  ale  consiliului 
județean; 
 Văzând prevederile Hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență al Județului Hunedoara 
nr.1/2011 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Hunedoara, 
transmisă prin adresa nr.3533/2010 a Instituției Prefectului-Județul Hunedoara; 
  În baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132/2007; 
  În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.8 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art.97 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 Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.49/2010 privind 
aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara se abrogă. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, 
Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru situații de urgență al județului Hunedoara, 
precum și celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, A.T.O.P. din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
                                       
                                                                                         
        PREȘEDINTE,                                   SECRETAR  AL JUDEȚULUI, 
            Mircea Ioan Moloț                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 mai 2011 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.88/2011 
privind aprobarea statului de funcţii  al aparatului 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 
 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 Ş TE : 
 
 

  Art.1 – Aprobă statul de funcţii a aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 
Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta. 
  Art.2 – Cu data prezentei, anexa nr.2 la Hotărârea nr.58/2011 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara îşi pierde valabilitatea. 
  Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare şi 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi va fi 
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                     
 
 
 
                                                                                                
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
 
                Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 mai 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.89/2011 
privind aprobarea rezultatului final al concursului pentru noul proiect de management  

 şi a duratei pentru care se va încheia noul contract de management la  
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 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.75/2011 privind  aprobarea  
desfăşurării concursurilor pentru analizarea noilor proiecte de management ale managerilor din 
unele instituţii publice  de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În temeiul dispoziţiilor: 
- art.20 alin.5, 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.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 pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă noul proiect de management al managerului Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 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 doamna 
Deac Mariana–Norica, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Hunedoara, pentru perioada 01.06.2011 – 31.05.2016.  
           Art.4. Împuterniceşte pe preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie  şi să 
semneze contractul de management, cu doamna Deac Mariana – Norica. 
           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 27 mai 2011 



         
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL    HUNEDOARA 
CONSILIUL    JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA   nr.  90/2011 
pentru  completarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  al  Judeţului  

Hunedoara    
 
 
 

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

Având în vedere cerinţele de eligibilitate ale Proiectului Sistem de management integrat al 
deşeurilor în Judeţul Hunedoara, care se finanţează prin Programul Operaţional Sectorial –POS  
Mediu în cadrul Axei prioritare 2, domeniul major de intervenţie 1; 

Analizând:  
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr. 152 /2011 privind aprobarea trecerii 

terenului în suprafaţă de 28.000 mp din domeniul public al Municipiului Petroşani în domeniul public al 
Judeţului Hunedoara; 

- Protocolul privind transmiterea unui teren în suprafaţă totală de 2,80 ha din domeniul public 
al Municipiului Petroşani şi din administrarea Consiliului local al Municipiului Petroşani, în domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliul Judeţean Hunedoara,  înregistrat sub nr. 
3803/27.05.2011  la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brănişca nr. 25/2011 pentru  aprobarea transmiterii 
unui teren din  domeniul public  al Comunei  Brănişca şi din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Brănişca,  în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara ; 

- Protocolul privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1,46 ha din domeniul public al 
comunei Brănişca şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Brănişca, în domeniul public al 
Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub 
nr.3804/27.05.2011  la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a  pct. 9 din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile art. 9 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.– Însuşeşte Protocolul privind  transmiterea unui teren în suprafaţă totală de 2,80 ha din 

domeniul public al Municipiului Petroşani şi din administrarea Consiliului local al Municipiului 
Petroşani, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliul Judeţean 
Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
  Art. 2.– Însuşeşte Protocolul privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1,46 ha din 
domeniul public al comunei Brănişca şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Brănişca, în 
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, prevăzut 
în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
  Art. 3.- 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  bunurile preluate potrivit art. 1  şi 2,  având  datele de identificare 
prevăzute în anexa nr. 3  la  prezenta hotărâre. 
 Art. 4.– Terenurile indicate în anexa nr. 3 se pun la dispoziţia Proiectului "Sistem de 
management integrat al deseurilor în Judeţul Hunedoara"  pentru construirea staţiilor de transfer în 
cadrul  Proiectului  "Sistem de management integrat la deşeurilor în Judeţul Hunedoara". 



 
 
 
 
 Art. 5.(1)- Prezenta hotărâre se transmite Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste 
apartenenţa bunurilor preluate, la domeniul public al Judeţului Hunedoara. 

(2)- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, care 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  27 mai 2011 
 
 



ROMÂNIA                   Anexa  nr. 3 
JUDEŢUL  HUNEDOARA                 la Hotărârea  nr.90 /2011 
CONSILIUL JUDEȚEAN                       a Consiliului  Județean  Hunedoara 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  imobilelor  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 

0 1 2 3 4 5 6 
1 1.1.1 Teren  în suprafaţă 

de 28.000 mp 
destinat construirii 
staţiei de transfer a 
deşeurilor în 
municipiul 
Petroşani   

Teren în suprafaţă totală de 28.000 mp, format din: 
- PARCELA 1 în suprafaţă de 1.815 mp, înscrisă în CF nr. 
61929 Petroşani, nr. cadastral 61929; 
- PARCELA 2 în suprafaţă de 14.000 mp, înscrisă în CF nr. 
62285 Petroşani, nr. cadastral 62285; 
- PARCELA 3 în suprafaţă de 12.185 mp, înscrisă în CF nr. 
62286 Petroşani, nr. cadastral 62286; 
Terenul este situat în intravilanul Municipiului Petroşani, Strada 
Cărbunelui, fn, în zona fostei  Eyploatări Miniere Dâlja. 
Vecinătăţi: 
-Parcela 1: la Est-domeniul public al municipiului Petroşani; la 
Vest-domeniul public al municipiului Petroşani; la Sud-canal 
colector pluvial - domeniul public al municipiului Petroşani; la 
Nord-domeniul public al municipiului Petroşani. 
-Parcela 2: la Est-drum acces str. Cărbunelui; la Vest-
proprietăţi particulare; la Sud- domeniul public al municipiului 
Petroşani; la Nord-teren privat S.C. Lompry Trans SRL. 
-Parcela 3: la Est-taluz râul Jiul de Est; la Vest-drum acces şi 
proprietăţi particulare; la Sud-proprietăţi particulare; la Nord-
drum acces. 
Terenul este destinat construirii unei staţii de transfer în 
Municipiul Petroşani şi a celorlalte instalaţii şi construcţii 
aferente prin proiectul “Sistem de management integrat al 
deşeurilor în Judeţul Hunedoara”. 

2011 25.480 Domeniul public al Judeţului 
Hunedoara;   

Teren dobândit de Judeţul 
Hunedoara potrivit Protocolului nr. 

10559/26.05.2011- 
3803/27.05.2011 încheiat de 

Primăria Municipiului Petroşani şi  
Consiliul Judeţean Hunedoara,  
în baza Hotărârii nr. 152/2011 a 
Consiliului Local al Municipiului  

Petroşani 



2 
 
 
 
 

1.1.1 Teren  în suprafaţă 
de 14.612 mp   
destinat construirii 
staţiei de transfer a 
deşeurilor în 
comuna Brănişca  

Terenul extravilan în suprafaţă de 14.612 mp, înscris în Cartea 
Funciară  nr. 61784 – comuna Brănişca, nr. cadastral  61784; 
Terenul este  situat în extravilanul satului Boz, Comuna 
Brănişca, în zona “păşunii Prislop”, în vecinătatea drumului 
comunal DC 146-C. 
Terenul este destinat construirii unei staţii de transfer a 
deşeurilor în zona Comunei Brănişca prin Proiectul “Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Judeţul Hunedoara” ; 
 

2011 - Domeniul public al Judeţului 
Hunedoara;   

Teren dobândit de Judeţul 
Hunedoara potrivit Protocolului nr. 
898/27.05.2011-3804.27.05.2011 

încheiat de Primăria Comunei 
Brănişca şi Consiliul Judeţean 

Hunedoara, 
în baza Hotărârii nr. 25/2011 a 
Consiliului Local al Comunei 

Brănişca 
 



 



        ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.91/2011 
privind transmiterea fără plată  a unui mijloc fix din proprietatea privată a Județului 

Hunedoara în proprietatea privată a Orașului Călan 
 

 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de 
specialitate al Direcției administrație publica locala și avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului județean; 
 Analizând solicitarea Consiliului Local Călan din adresa nr. 244/19.05.2011, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara cu nr. 3647/23.05.2011; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor 
publice cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  art. 123 alin. din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 Art.   1.  -  Se aprobă transmiterea fără plată a mijlocului fix - ”Analizor automat 
biochimie BS 200” - sistem complet cu calculator și imprimantă externă, din proprietatea 
privată a Județului Hunedoara, în proprietatea privată a Orașului Călan, având datele de 
identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2. (1) – Predarea - primirea se va face prin Protocol de predare-primire, 
încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei. 

 (2) Împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara să 
semneze Protocolul  de predare-primire a bunului  prevăzut la art. 1 din prezenta.  

Art. 3.- Cu data prezentei, Acordul de Asociere nr.5640/07.09.2007 - 
575/04.09.2007 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Centrul de Sănătate 
Călan, Județul Hunedoara își încetează valabilitatea. 
 Art.  4.   – Prezenta se comunică 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 27 mai 2011 



ANEXA 
La Hotărârea nr.91/2011 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
a mijlocului fix  - ”Analizor automat biochimie BS 200” sistem complet cu calculator și 
imprimantă externă care se transmite din  proprietatea privată a Județului Hunedoara  în 

proprietatea privată a Orașului  Călan 
 

 
 
 

Denumirea 
mijlocului fix 

Nr. de 
inventar 
înscris în 

contabilitatea 
CJH 

 Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii în 
proprietatea 

privată a 
Județului 

Hunedoara 

Valoarea de 
inventar (lei) 

"Analizor 
automat 
biochimie BS 
200"- sistem 
complet cu 
calculator și 
imprimantă 
externă 

12621 - montat în 
incinta Centrului 
de Sănătate 
Călan 
- cod de 
clasificare - 
21251 
- durata normală 
de utilizare - 8 ani 

2007 41.769 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.92/2011 
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Hunedoara și  Asociația 

Clubul Sportiv „Silver Fox” în vederea finanțării și 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 
comun al Compartimentului culte, sport, turism și activități culturale, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa, Asociației Clubul Sportiv „Silver Fox”  nr.  25 /2011; 
 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 Asociația Clubul Sportiv 
„Silver Fox”, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes public județean. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.05 
"Servicii recreative și sportive", paragraf 67.02.05.01"Sport" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", 
articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 
interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune 
condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din prezentul. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezentul. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.2 din prezentul. 
 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 27 mai 2011 



  
 

  
ROMÂNIA                                                                                 ASOCIAȚIA CLUBUL   

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                  SPORTIV„SILVER FOX” 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                          HUNEDOARA                
 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 
 

și 
 

2. Asociația Clubul Sportiv „Silver Fox” cu sediul în municipiul Deva, Str. V.Alecsandri,  
nr. 13, având cont bancar nr. RO71RZBR0000060007843699 deschis la  Raiffeisen 
BANK sucursala  Deva  și cod de înregistrare fiscală 18621000, reprezentată prin 
domnul  Doinel – Marius  Pantelimon – președinte. 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
 

Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la premierea acțiunii sportive 
"DHS CORVIN MTB MARATHON"  

 
Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun 
a unui proiect de interes public județean. 
 
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  30.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.05 "Servicii 
recreative și sportive", paragraf 67.02.05.01 "Sport" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", 
articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere"  în 
condiţiile legii și care reprezintă acoperirea cheltuielilor legate de premierea acțiunii 
sportive "DHS CORVIN MTB MARATHON. 

    2.  Asociația Clubul Sportiv „Silver Fox” 



   a) are obligaţia de a asigura condițiile necesare derulării proiectului, îndeplinirea 
obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora; 
   b) are obligația să întocmească exact și corect toate documentele justificative în 
vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului. 

 

 Art.6  Modificarea 

  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, mai ales în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
 Art.7  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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un 
exemplar pentru Asociația Clubul Sportiv „Silver Fox” 

 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV  
           HUNEDOARA                                                                           „SILVER FOX” 
            PREŞEDINTE,                                                                         PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                           Marius- Doinel Pantelimon        

 
 
 
 

 
     VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                                 
                                                                                                    RESPONSABIL FINANCIAR 
                                                                                                                Felicia Sonoc 
                      
          
 
    COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
    TURISM ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE 
              Alexandra Sava 
 
 
 
VIZAT SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,                                                                       
              



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.93/2011 
privind  suplimentarea  terenului  dat  în administrarea  Episcopiei Devei şi Hunedoarei 

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. 522/2011 pentru suplimentarea 
terenului necesar construirii  unei biserici ortodoxe în Cartierul Dacia din Municipiul Deva;  

 Luând în considerare 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; 

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  suplimentarea terenului  atribuit în administrarea Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei în vederea construirii unei biserici ortodoxe în Cartierul Dacia din Municipiul Deva,  cu 
suprafaţa de 200 mp de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara, situat în incinta 
imobilului "fosta creşă Dacia"  din Municipiul Deva, Str. Aleea Romanilor nr.7, Judeţul Hunedoara, 
potrivit  Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 (2).- Suprafaţa de teren de 200 mp, precizată la alin. (1) se dezmembrează din totalul 
suprafeţei de  2.331 mp aferentă  imobilului « fosta creşă Dacia »,  înscris în Cartea Funciară  65441 -
Deva, nr cadastral/nr. topo 65441,  şi se dă în administrarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei în 
vederea construirii unei biserici ortodoxe. 

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 27 mai 2011  
  
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  

HOTĂRÂREA NR.94/2011 
privind  majorarea sumei aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara prin Hotărârea 

nr.142/2005 
 
              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, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
              Văzând adresa înaintată de Asociaţia Salvital Hunedoara şi înregistrată la Consiliul 
Județean Hunedoara sub nr.3763/2011; 
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.142/2005 privind 
aprobarea şi garantarea unei sume reprezentând contribuţia Consiliul Judeţean Hunedoara, 
în vederea realizării scopului Asociaţiei Salvital Hunedoara; 
                În temeiul prevederilor art.140 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.58/2010; 
               În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.3 şi pct.8 din Legea 
administrației 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 şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E :  

                Art.1 Aprobă majorarea sumei de 784.763 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.142/2005, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru achiziţionarea a două ambulanţe de prim ajutor, cu suma de 6.399,15 lei, 
reprezentând diferenţa de  5% cu care a fost majorată cota TVA. 

    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 27 mai 2011                                                                          



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.95/2011 
privind organizarea și desfășurarea referendumului județean în vederea consultării cetățenilor cu privire 

la desființarea Județului Hunedoara 
 

 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului județean; 
 Văzând procesul verbal de afișare nr.4329/2011 ; 
 In conformitate cu prevederile art.5 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, ale art.22 și art.91 alin.1 lit.f din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare,  ale art.2 alin.2, art.13 alin.3, art.14 
alin.1 și alin.2 și ale art.16 alin.1 din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului nr.3/2000, 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 A R A S T E: 
 
 Art.1 Se aprobă organizarea în Județul Hunedoara a referendumului cu privire la propunerea de desființare 
a Județului Hunedoara. 
 Art.2 Se stabilește data de 24 iulie 2011 pentru organizarea referendumului. 
 Art.3 Pentru realizarea celor prevăzute la art.1, locuitorii Județului Hunedoara sunt chemați să se pronunțe 
prin ”DA” sau ”NU” la următoarea întrebare: 
 ”Sunteți de acord cu desființarea Județului Hunedoara?” 
 Art.4 Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și 
desfășurarea referendumului județean din data de 24 iulie 2011, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.5 Se constituie Comisia tehnică a Județului Hunedoara pentru organizarea și desfășurarea 
referendumului, în componența prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6 (1) Cheltuielile privind organizarea și desfășurarea referendumului se suportă din bugetul județului 
Hunedoara, Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, Titlul 20 Bunuri și servicii, după cum urmează: 

a. Cheltuieli privind tipărirea buletinelor de vot  
b. Cheltuieli privind confecționarea ștampilelor cu mențiunea ”VOTAT”, a timbrelor autocolante ce se aplică pe 

documentele de identitate ale cetățenilor, a celorlalte ștampile necesare în vederea controlului și 
desfășurării procesului electoral,  a tușului, tușierelor și a celorlalte materiale necesare votării 

c. Cheltuieli privind tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor referendumului  
d. Cheltuieli pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea și a 

listelor electorale suplimentare 
e. Cheltuieli pentru asigurarea transportului și distribuirii documentelor necesare desfășurării procesului 

electoral 
f. Cheltuieli pentru asigurarea  serviciilor de telefonie și comunicații 
g. Cheltuieli privind consumabile și rechizite necesare desfășurării procesului electoral 

  (2) Președintele Biroului Electoral de Circumscripție al Județului Hunedoara, începând cu data încheierii 
procesului verbal de învestire, beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate. 
 (3) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi de 
activitate, dar nu mai mult de 2 zile. 



 (4) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin.2 și alin.3  se suportă din bugetul județului Hunedoara, Capitolul 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe Titlul 02 Cheltuieli de personal și se face pe baza listelor de prezență. 
 (5) Veniturile din indemnizațiile prevăzute la alin.2 și alin.3 sunt supuse numai impozitului pe venit. 
 Art.7 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a lua toate măsurile și a 
efectua toate demersurile legale în vederea organizării și desfășurării referendumului județean. 
 Art.8 In cazul în care referendumul nu mai are obiectul indicat la art.1 din prezenta, acțiunile cuprinse în 
programul calendaristic nu se mai desfășoară. 
 Art.9 Secretarul Județului Hunedoara va comunica, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, prezenta hotărâre 
structurilor funcționale ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, Instituției Prefectului – 
Județul Hunedoara, primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Hunedoara și Președintelui Tribunalului 
Hunedoara în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul 
Consiliului Județean Hunedoara și în Monitorul Oficial al Județului Hunedoara. 
 
             

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iunie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.96/2011    
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.1-3, 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 23 iunie 2011 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.97/2011    
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;  
 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 23 iunie 2011 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.98/2011    
privind punerea la dispoziţia proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara" a terenurilor pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea investiţiilor  aferente acestuia 

 
 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;  
  Văzând adresele nr.7998/19.05.2011 și nr. 9210/08.06.2011 ale SC Apa 
Prod S.A. Deva, județul Hunedoara; 
 În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin. (4) lit. a 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 punerea la dispoziţia proiectului "Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara" a 
terenurilor/obiectivelor, având datele de identificare prevăzute  în anexa la 
prezenta, pentru construcţia/extinderea/reabilitarea investiţiilor  aferente acestuia. 
  Art.  2.  – Obiectivele  de investiţii aferente proiectului "Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara", se vor 
construi/extinde/reabilita pe terenuri care se află în domeniul public al Județului 
Hunedoara, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor  propuse în 
proiectul mai sus menționat. 
          Art. 3. -   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
administrare drumuri și achiziții publice 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 iunie 2011 
 



 
            ANEXA  LA  HOTĂRÂREA  

CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
             NR.98/2011 

 
 
 
 

TABEL 
privind terenurile puse la dispoziţia proiectului "Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara"  pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea investiţiilor  aferente acestuia 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Elem. de 
identificare 

Suprafața de  
teren pusă la 

dispozitia 
proiectului 

Proprietar 

1 Stația de tratare a 
apei Sântămăria 
Orlea 

Inscris in C.F. 4/B-
Sântămăria Orlea, 
nr. cadastral  
     357/1 
 

15.990 mp 
conform planului 
de situație atașat 

Județul 
Hunedoara, 
proprietate 
publică 

2 DJ 741:Crișcior – 
Bucureșci-Curechiu-
Almașu Mic de Munte 

Poziția nr. 58  
din inventarul 
bunurilor care 
aparțin domeniului 
public al județului 
Hunedoara  
potrivit HGR 
1352/2001 

 9 mp la km 1+370 
a  DJ 741 
(intravilanul  
localității Crișcior, 
identificat conform 
plan de situație 
atașat) 

Județul 
Hunedoara, 
proprietate 
publică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Județean Hunedoara 
Direcția......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEVERINȚĂ Nr. 
 
 

Prin prezenta se adeverește că terenul în suprafață de............................., situat în 

....................................................................................., se află în proprietatea publică a 

localității/județului........................................................................ 

Menționam că pentru acest teren nu au fost depuse cereri de retrocedare în condițiile 

legislației în vigoare și acesta nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la stabilirea sau 

delimitarea propietății. 

 
 Data 
 
 
Directorul Direcției...................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.99/2011 
privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
clasificației bugetare și modificarea creditelor de angajament aprobate în 

cadrul programului de investiții, anexă la bugetul propriu al județului, 
 pe anul 2011  

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Compartimentului Buget, Instituții Publice și 
Agenți Economici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 
nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 
bugetare și legale; 
 În conformitate cu prevederile art.41 și 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 virările de credite în cadrul capitolului 84.02 

“Transporturi”, subcapitol 84.02.03 “Transport rutier”, paragraf “Drumuri și 
poduri” și modificarea creditelor de angajament aprobate în cadrul 
programului de investiții, anexă la bugetul propriu al județului Hunedoara 
pe anul 2011, conform anexelor nr.1 – 11, 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 23 iunie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.100/2011 
privind anularea unor credite bugetare și majorarea fondului de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
precum și utilizarea acestuia 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe 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 56 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 majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 cu suma de +101,72 mii lei 
reprezentând credite bugetare aferente obiectivului de investiții "Covor Bituminos DJ 
664A: Lupeni – zona de agrement Straja, km.1+000 – 9+300 și consolidare versant 
km.1+870 – 3+560" din cadrul capitolului 84.02 “Transporturi”, subcapitol 84.02.03 
“Transport rutier”, paragraf “Drumuri și poduri”, care se anulează, conform anexelor 
nr.1 - 6 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă utilizarea sumei de 137,00 mii lei din disponibilitățile fondului 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2011, 
pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea, organizarea și desfășurarea 
referendumului județean din data de 24 iulie 2011, conform anexelor nr.7 - 10 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Anexele 1-10 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 23 iunie  2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTARÂREA NR.101/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  în cadrul bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2011  al Spitalului Județean de Urgență Deva 
 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului Buget, instituții publice și agenți economici; 
 Văzând Hotărârea nr.9/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean 
de Urgență Deva; 

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 conformitate cu prevederile art.5 și art.19 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, 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 rectificarea cu suma de +17,85 mii lei și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Județean 
de Urgență Deva, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară publică 
nominalizată la art.1 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 23 iunie 2011 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.102/2011 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru 
activitatea finanțată integral din venituri proprii  

 
 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.15165/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.5 și art.19 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 +2,40 mii lei a bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii, astfel:  

- Capitol 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitol 37.10.01 
“Donații și sponsorizări”: +2,40 mii lei; 

- Capitol 68.10 “Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.10.50 “Alte cheltuieli în 
domeniul asigurărilor și asistenței sociale”: +2,40 mii lei, 

conform anexelor nr.1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 - 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 iunie 2011 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.103/2011 
privind aprobarea statului de funcţii  al aparatului 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, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
 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 Ş TE : 
 
 

  Art.1 – Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliul Judeţean Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 
  Art.2 – Cu data prezentei, Hotărârea nr.88/2011 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara se abrogă. 
  Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 
salarizare şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                     
 
                                                                                         
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
 
                Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 23 iunie 2011 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.104/2011 
privind aprobarea  statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Hunedoara 
 
 

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

compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara ; 

Văzând adresa nr.1/1944/2011 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.65 alin.1 şi ale 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 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Aprobă statul de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu data prezentei  Anexa la Hotărârea nr.29/2011 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara îşi pierde 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 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 JUDEŢUILUI, 
 
                Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iunie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

  HOTĂRÂREA NR.105/2011 
privind aprobarea rezultatului final al concursului pentru noul proiect de management  

 şi a duratei pentru care se va încheia noul contract de management la  
Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petrosani 

 
 

 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.75/2011 privind  aprobarea  
desfăşurării concursurilor pentru analizarea noilor proiecte de management ale managerilor din 
unele instituţii publice  de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În temeiul dispoziţiilor: 
- art.20 alin.5, 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.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 pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului Teatrului Dramatic Ion D.Sîrbu Petrosani, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă noul proiect de management al managerului Teatrului Dramatic Ion 
D.Sîrbu Petrosani, 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 
domnișoara Bolcă Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului Dramatic Ion D.Sîrbu Petrosani, pentru 
perioada 01.07.2011 – 30.06.2016.  
            Art.4. Împuterniceşte pe preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie  şi să 
semneze contractul de management, cu domnișoara Bolcă Nicoleta Lucreția. 
            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 23 iunie   2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.106/2011 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru personalul 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 județean; 
 Văzând avizul Comisiei Națională a Muzeelor și Colecțiilor transmis prin adresa 
nr.997/2011, Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/2011 a Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane, precum și adresa nr.3126/2011 a managerului interimar al Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane; 
 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 ale alin. 2 lit. c din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 – Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare pentru personalul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara-Deva, conform 
anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2 – Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 101/2010 şi nr. 
136/2010  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 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 iunie 2011 
 



           ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.107/2011 
privind aprobarea închirierii unui spațiu situat într-un imobil   aparţinând domeniului 

public  al  Judeţului Hunedoara, aflate în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 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 Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Analizând solicitarea formulată prin adresa nr. 3912/01.05.2011 a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 

Ţinând cont de prevederile  art. 14, art. 15 şi precum și ale art. 16 alin. (2) din Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (4) lit. a), precum și cele ale art.  123 alin. (1) și alin. 
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

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

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art. 1.(1) Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a  unui spațiu în 

suprafață totală de 1132,48 mp, situat în imobilul „Clădire Centru de Plasament nr.1”, din 
Muncipiul Orăștie, strada C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 3, aparținând domeniului public al 
judeţului Hunedoara, aflat în administrarea  Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara, având datele de identificare cuprinse în  anexa  nr. 1  la 
prezenta. 

(2)- Închirierea spațiului se face pe o durată de 3 ani, în scopul utilizării acestuia cu 
destinația de spațiu pentru locuit. 

(3)-  Stabilește prețul de pornire al licitației la 5.000 lei/spațiu/lună. 
 Art. 2.  Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta. 
 Art. 3. (1) Procedurile de organizarea și desfășurarea licitației, inclusiv încheierea și 

monitorizarea derulării contractului de închiriere se vor executa de către Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara- titularul dreptului de administrare al 
imobilului. 

(2) - Din sumele încasate cu titlul de chirie  de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara, un 
procent de 50% se fac venit la bugetul propriu al județului Hunedoara. 

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. 
 
 PREȘEDINTE,     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
       Mircea Ioan Moloț           Dana Dan 

   
               
 
 
 Deva, la 23 iunie 2011 



 
 
 



                                       Anexa nr.1 
                                               la Hotărârea nr.107/2011 a  

                                                                                                 Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE  
a spațiului aparținând  domeniului public al Județului Hunedoara,   

aflat   în administrarea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, pentru care se aprobă  închirierea 
prin licitație publică cu strigare  

 
 
 
 

Denumirea Imobilului  
 
Clădire Centru de Plasament nr. 1 Orăștie 
 

Locaţie/adresa 

 
Mun. Orăștie, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr.3, 
Județul Hunedoara 
 

Regimul juridic actual 
 
Domeniul public al Judeţului Hunedoara 
 

Titularul dreptului de 
administrare 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara 

Descrierea spațiului care se 
închiriează 

- la etaj I: 562,22 mp 
 
- la etaj II: 570,26 mp 
 
Total: 1.132,48 mp 
 
potrivit Planului de situație anexat 

 
 



             
                                                 Anexa nr.2 

                                               la Hotărârea nr.107/2011 a  
                                                                                                 Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu  

apartinand domeniului public al Judetului Hunedoara  
aflat in administrarea D.G.A.S.P.C.  

 

 

1. OBIECTUL  ÎNCHIRIERII 

Obiectul închirierii prin licitație publică cu strigare  îl constituie închirierea unui spațiu situat 
în imobilul „Clădire Centru de Plasament nr.1”, din Muncipiul Orăștie, strada C-tin Dobrogeanu 
Gherea, nr. 3, aparținând domeniului public al judeţului Hunedoara, aflat în administrarea  Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, având datele de identificare 
precizate mai jos: 
 

Spaţiul care se închiriează 
 

 Spatii de locuit (mp) Spatii anexe (mp) 
Etajul I : 562,22 mp, din care : 337,26 mp 224,96 mp 
Etajul II : 570,26 mp din care : 175,52 mp 394,74 mp 
TOTAL : 1.132,48 mp 512,78 mp 619,70 mp 

 

  2.  DESTINAȚIA 

 (1)Închirierea spațiului se face în scopul utilizării acestuia cu destinația de spațiu pentru 
locuit. 

 (2) Poate participa la licitație orice persoană  juridică care plătește o garanție de participare 
la licitație de 4.500 lei. 

 
3.  DURATA ÎNCHIRIERII   

(1) Durata contractului de inchiriere este de 3 ani. 
(2) Durata contractului de inchiriere poate fi prelungită cu acordul părților, prin act adițional. 
 

 4. ELEMENTE DE PREȚ ȘI TERMENE  DE  PLATĂ 
(1)- Preţul de pornire al licitaţiei pentru închiriere este de   5.000 lei / spațiu /lună. 
(2)- Chiria va fi stabilită în urma derulării licitaţiei publice cu strigare. 

       (3)–Chiria se achită lunar, cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se 
face plata. Chiria pentru prima lună se achită la eliberarea contractului de închiriere. 



În cazul în care locatarul renunță la spaţiu , fără a înştiinţa în scris locatorul cu 30 de zile în 
prealabil, plata chiriei ramâne în sarcina locatarului pâna la predarea spaţiului către locator. 

Plata chiriei se face în baza facturii fiscale şi se va plăti prin virament în contul nr. 
RO02TREZ3665004XXX002165, deschis la Trezorezia Municipiului Deva. 

Neplata chiriei la termen dă dreptul locatorului să perceapă penalităţi de întârziere, conform 
Codului de procedura fiscală, precum şi daune – interese conform art. 1453 din Codul civil. 
Contractul se consideră reziliat de drept,  fără o prealabilă somaţie şi fără punere în întârziere, 
dacă  chiriașul înregistrează întârziere în plata chiriei mai mare de 60 de zile. 

 
 

5.  CONDIŢIILE  DE  EXPLOATARE A BUNULUI ÎNCHIRIAT 
 

 (1)- Chiriaşul  are dreptul de a utiliza (exploata) în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea 
sa spaţiul închiriat, potrivit destinaţiei stabilite. 
 
 (2)- Chiriaşul  are următoarele obligații : 

a) să execute, pe cheltuiala sa, lucrările de reparații și amenajarea spațiului, asfel încât 
acesta să îndeplinească condițiile unui spațiu pentru locuit. La încetarea contractului, chiriașului nu 
i se va restitui nici un fel de sume reprezentând contravaloarea cheltuielilor de reparații efectuate; 
             b) să execute, pe cheltuiala sa, accesul separat la etajul I si etajul II; 
             c) să execute, pe cheltuiala sa o intrare separată în imobil;  
  d) să folosească spaţiul închiriat ca un bun proprietar, conform destinației care rezultă din 
contract; 
  e) să nu tulbure activitățile specifice desfășurate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara  în imobil și 
în vecinătatea acestuia;  

 f) să respecte toate condiţiile legale de utilizare a spaţiului (reglementări PSI, protecţia 
mediului, sanitare, etc.), în care sens va obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare; 
 g) să păstreze spaţiul în stare corespunzătoare folosinţei şi să nu-l deterioreze. Locatarul 
răspunde de stricăciunile şi pierderile provocate de personalul său, conform art. 1434 din Codul 
civil, precum şi pentru incendii şi uzurpări (art. 1433 din Codul civil). 
 h) să respecte programul de liniște, stabilit  de D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 
 i) să achite chiria lunar, până la termenul fixat prin contract; 
 j) să plătească contravaloarea utilităților.În acest scop, după încheierea contractului de 
închiriere, se va incheia o convenție între părți,  în care se va stabili plata utilităţilor, pe toată durata 
derulării contractului, printr-un procent din totalul cheltuielilor lunare la energie electrică, gaz, apă 
rece + canal, salubritate. Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare locatarul va deconta 
aceste cheltuieli; 
 k) la expirarea contractului sau la reziliere, să restituie bunul închiriat, fără nici o pretenție 
materială asupra investițiilor/ sumelor pe care le-a făcut pe toata durata derularii contractului. 
 
 (3)- Drepturile D.G.A.S.P.C. Hunedoara : 
 a) să încaseze lunar chiria; 
 b) să rezilieze unilateral contractul de închiriere în cazul în care chiriașul nu-și îndeplinește 
obligațiile contractuale sau în cazul în care strategia direcției prevede utilizarea spațiului. 
 

 (4)- Obligaţiile D.G.A.S.P.C. Hunedoara : 
a) să nu îl tulbure pe chiriaş  în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere; 

     b) să notifice chiriaşului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
acestuia. 
 



      6. ELEMENTE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU 
STRIGARE  

• Licitația publică se organizează pentru întregul spațiu,în ansamblul său, urmând să fie 
încheiat un singur contract de închiriere; 

• Pot participa la licitația publică cu strigare pentru  închirierea spațiului, orice persoană 
juridică  care plătește o garanție de participare la licitație de 4.500 lei; 

• Prin dispoziție a Directorului General al  D.G.A.S.P.C. Hunedoara va fi constituită comisia 
de licitație, care răspunde de organizarea si desfășurarea licitației. 

Comisia de licitaţie se va ocupa de operaţiunile de publicitate ale licitaţiei pentru închirierea 
spațiului,  prin: 

a) publicarea anunţului licitaţiei publice  într-un cotidian local,  
b) afişarea, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 

•  Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei publice se publică/se afişează cu 15 zile înainte de 
data stabilită pentru licitaţie. 

• Persoanele juridice interesate de participarea la licitaţie, care îndeplinesc condiţiile de 
participare vor depune o cerere de participare la licitaţie, cu cel puţin 2 zile înainte de data 
anunţată a licitaţiei, la registratura D.G.A.S.P.C. Hunedoara  

Cererea de participare la licitaţie  va fi însoţită de o  copie după actul constitutiv, din care să 
rezulte obiectul de activitate al ofertantului. 

 
• Comisia de licitaţie va analiza cererile şi documentele depuse de ofertanţi  şi va întocmi 

lista cu ofertanţii acceptaţi în licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat toate 
documentele de participare sau nu îndeplinesc condiţiile de participare conform caietului de sarcini. 

• Lista ofertanţilor acceptaţi în licitaţie se va afişa la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara cu 1 zi 
înainte de data licitaţiei. Comisia va întocmi un proces – verbal în care se va consemna rezultatul 
analizei si va anunţa în scris ofertanţii respinşi. 

• In ziua, în locul şi la ora stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei, preşedintele comisiei de 
licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor la licitaţie, a ofertanţilor admişi şi 
constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv condiţiile de 
publicitate.  

• Pentru ca licitaţia să se desfăşoare este necesar să existe cel puţin 1 ofertant care să ofere 
cel puțin  prețul de pornire al licitației . Oferta este manifestarea de voinţă fermă şi irevocabilă a 
ofertantului de a încheia contractul de închiriere în conformitate cu caietul de sarcini, la nivelul 
sumei oferite. 

• Preşedintele comisiei de licitaţie declară deschisă licitaţia publică cu strigare şi anuntă 
preţul de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.  

• Participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigare, oferte care trebuie să 
respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Ofertele trebuie să fie ferme, clare şi 
lipsite de ambiguităţi. După fiecare strigare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă  tare şi clar  
numele fiecărui ofertant şi suma oferită de către acesta. Între strigări se lasă  un timp suficient 
pentru gândire. Supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează. 

• Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o suma mai mare, preşedintele comisiei 
de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea ofertantului care a făcut cea mai mare oferta 
(sumă) pentru închiriere. 



• Dacă nu se prezintă nici un ofertant sau dacă nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de 
pornire, licitaţia se va repeta la un interval de 7 zile , perioadă  în care comisia de licitaţie va relua 
operaţiunile de publicitate . 

• Comisia de licitaţie va întocmi procesul verbal al licitaţiei şi raportul  privind desfăşurarea 
licitaţiei, care vor fi înaintate conducerii D.G.A.S.P.C.Hunedoara. 

 

7. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII  CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Contractul de închiriere încetează de drept în următoarele situații: 
a) la expirarea duratei stabilite in contract; 
b) în cazul nerespectării oricărei obligații contractuale de către locatar, prin reziliere unilaterală  

notificată de către locator – D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 
c) in cazul in care locatarul își modifică specificul activității prevăzute a se desfășura în      

spațiul închiriat; 
 d) prin renunțare de către locatar, notificată în scris locatorului; 

         e) subînchirierea în tot sau în parte a spaţiului închiriat, cesiunea contractului de închiriere şi 
asocierea, sau orice altă formă de cedare a folosinţei bunului închiriat nu sunt posibile, sub 
sancţiunea rezilierii contractului de închiriere. 

f) prin reziliere unilaterală de către locator, atunci cand este invocat interesul public privind 
necesitatea utilizării spațiului de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 

Eventualele litigii ivite, se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, se va 
recurge la procedurile prevăzute de lege. 
 

8.- ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
(1)- Contractul de închiriere, se va încheia după desfăşurarea licitaţiei publice, între 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi ofertantul  desemnat câştigător (care a făcut cea mai mare ofertă 
pentru închiriere), în termen de 15 de zile de la data organizării licitaţiei publice.  

(2)- Contractul de închiriere va cuprinde clauzele prevăzute în Caietul de sarcini şi alte 
clauze contractuale stabilite prin acordul părţilor. 

(3) - La încetarea contractului, chiriașului nu i se va restitui nici un fel de sume 
reprezentând contravaloarea cheltuielilor de reparații efectuate.  

 
 
 
 

 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
   
 

HOTĂRÂREA NR.108/2011   
privind numirea în funcţia publică de conducere de director executiv al 

Camerei Agricole Judeţene 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 şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean; 
 Văzând Raportul final nr.109/21.06.2011 al comisiei de examinare; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.2 lit.e din Legea administrației 
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. Numeşte pe  domnul  MUZICAŞ MIRCEA  în funcţia publică de 
conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, grad 
II, clasa de salarizare 80, având un salariu lunar de 3271 lei, începând cu data 
de 01.07.2011. 
 Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 
salarizare, resurse umane 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 iunie 2011 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.109/2011 

privind modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei 
alocate pentru Programul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea 

apelor uzate la sate pe anul 2011  
 
 
 
 

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 înaintată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
cu nr. 1387/14.06.2011/DGLP; 
 În conformitate cu prevederile art.2 alin (1), (2), (3), ale art.2^1 alin.(2) și (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 modificarea repartizării pe unități administrativ–teritoriale a 
sumei alocate pentru Programul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor 
uzate la sate pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare 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 23 iunie 2011 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.110/2011  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2011 al Teatrului de Artă Deva  
 

 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.452/2011 a Teatrului de Artă Deva; 

În conformitate cu prevederile art.19 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 +74,70 mii lei a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului de Artă Deva, astfel:  

- Capitol 33.10 “Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitol 
33.10.19 “Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, 
artistice și sportive”: +74,70 mii lei; 

- Capitol 67.10 “Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.03 “Servicii 
culturale”, paragraf 67.10.03.04 “Instituții publice de spectacole și 
concerte”: +74,70 mii lei, 

conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 - 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 iunie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.111/2011 
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 adresele nr.3156/2011, nr.3034/2011 şi nr.3149/2011 transmise de 

Consiliul Local al Oraşului Călan; 
Ţinând cont de Hotărârea nr. 86/2011 a Consiliului Local al Oraşului Călan; 
 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 4.2 – 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  939.154,04 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean 
Hunedoara la cheltuielile eligibile ale fazei A a proiectului şi suma de 7.597.063,95 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 14.392.277,74 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean  
Hunedoara la cheltuielile neeligibile ale fazei A a proiectului, din care suma de 12.204.080,58 lei 
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent fazei A a proiectului şi 
suma de 5.209.391,65 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la 
cheltuielile neeligibile ale fazei B, din care suma de 3.951.887,66 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 din anexa nr.3 la prezenta hotărâre.  
 

Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
parteneriatul invocat la art.1 din prezenta, toate documentele ce decurg din acesta, 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. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara  nr. 51/2011 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 8 iulie 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

                                                      Anexa nr. 1 
                                                                                                          la Hotărârea nr. ______/2011 
                                                                                                      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  
500 000 lei din valoarea 
eligibilă a Fazei B  

Consiliul Judeţean Hunedoara  
Partener 2 

Valoarea contribuţiei 
939 154,04 lei  
 din valoarea eligibilă a Fazei A   

Valoarea contribuţiei  
7 597 063,95 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  283 000 
lei, din valoarea neeligibilă a 
Fazei B. Din această 
contribuţie 233 000 lei 
reprezintă contribuţia Oraşului 
Călan pentru TVA aferent 
fazei B. 
 
 



 
Consiliul Judeţean Hunedoara  
(Partener 2) 

Valoarea contribuţiei   
14 392 277,74 lei, 
din valoarea neeligibilă a Fazei A. 
Din această contribuţie  
12 204 080,58  lei reprezintă 
contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru TVA-ul aferent 
fazei A. 

Valoarea contribuţiei   
5 209 391,65 lei, din valoarea 
neeligibilă a Fazei  B. Din 
această contribuţie  
3 951 887,66  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 08.07.2011 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. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul. 
(10) Participă cu un expert tehnic şi  un  expert economic, în echipa de implementare a 

proiectului. 
(11) 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. ______/2011 
                                                                                                      a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
         
 
 

BUGETUL PROIECTULUI 
„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru 

noi activităţi” 

 

 Bugetul fazei 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 41.516.276,41 9.963.906,34 

2.2. Demolarea clădirilor, planarea terenului, 
ambalarea şi transportul deşeurilor 

0,00 5.358.815,35 1.286.115,68 

Total Capitol 2 0,00 46.875.091,76 11.250.022,02 

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 

2.238.197,16 0,00 382.232,16 

Total Capitol 4 2.238.197,16 0,00 382.232,16 

TOTAL Faza A - val tot a pr faza A (cu TVA) 2.238.197,16 51.957.701,76 12.852.080,58 

TOTAL GENERAL  Faza A  67.047.979,50  



    

 Bugetul fazei 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 2.984.000,00 716.160,00 

Total Capitol 2 0,00 2.984.000,00 716.160,00 

3 Cap. 3 – Cheltuieli pentru investiţii 

3.1. 

Construcţii şi instalaţii 

625.585,00 11.348.517,00 2.873.784,48 

3.2. 
Dotarea cu echipamente 

45.000,00 805.500,00 204.120,00 

Total Capitol 3 670.585,00 12.154.017,00 3.077.904,48 

4 Cap. 4 Cheltuieli pentru organizarea de şantier 

4.1. Organizarea de şantier 0,00 290.000,00 69.600,00 

Total Capitol 4 0,00 290.000,00 69.600,00 

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 

786.918,99 0,00 137.356,56 

Total Capitol 6 786.918,99 0,00 137.356,56 

TOTAL Faza B - val tot a pr faza B (cu TVA) 1.457.503,99 16.194.127,90 4.184.887,66 

TOTAL GENERAL Faza B 21.836.519,55 



 

             Valoare 
Nr. crt. Surse de finanţare               (RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 88.884.499,05 

I.a. Valoarea eligibilă a proiectului 68.151.829,66 

I.a.1. Valoarea eligibilă aferentă fazei A 51.957.701,76 

I.a.2. Valoarea eligibilă aferentă fazei B 16.194.127,90 

I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului 20.732.669,39 

I.b.1. Valoarea neeligibilă aferentă fazei A 15.090.277,74 

I.b.2. Valoarea neeligibilă aferentă fazei B 5.642.391,65 

II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 29.868.887,38 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 9.136.217,99 

II.a.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile efectuate în faza A 1.039.154,04 

II.a.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile efectuate în faza B 8.097.063,95 

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 20.732.669,39 

II.b.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile efectuate în faza A 15.090.277,74 

II.b.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile efectuate în faza B 5.642.391,65 

III. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 59.015.611,67 

III.1. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată pentru faza A 50.918.547,72 

III.2. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată pentru faza B 8.097.063,95 

 
 



          
 
                                                      Anexa nr. 3 
                                                                                                          la Hotărârea nr. ______/2011 
                                                                                                      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 
 1. Lucrări de demolare 
 2. Managementul deşeurilor 
 3. Lucrări de decontaminare 
 4. 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 
  
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.112/2011 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 95/2011 privind 

organizarea și desfășurarea referendumului județean în vederea consultării 
cetățenilor cu privire la desființarea Județului Hunedoara 

 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.f din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare,   
         In temeiul  prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
H O T A R A S T E: 

 
 
         Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 95/2011 privind 
organizarea și desfășurarea referendumului județean în vederea consultării cetățenilor cu 
privire la desființarea Județului Hunedoara. 
        Art.2 Prezenta se comunică prin grija Secretarului Județului Hunedoara și respectiv 
a Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, structurilor funcționale ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, Instituției Prefectului – Județul 
Hunedoara, primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Hunedoara și 
Președintelui Tribunalului Hunedoara și va fi publicată pe site-ul Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 
          

PREŞEDINTE,                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 8 iulie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.113/2011 
privind aprobarea intenției de organizare și desfășurare a unui Referendum 

județean în vederea consultării cetățenilor cu privire la desființarea Județului 
Hunedoara 

 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.f din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale  art.13 
alin.1 și  art.14 alin.1 din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului 
nr.3/2000, 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 A R A S T E: 

 
   Art.1 Se aprobă intenția de organizare și desfășurare a unui Referendum 
județean în vederea consultării cetățenilor cu privire la desființarea Județului Hunedoara. 
 Art. 2  În sensul celor de la art.1, se declanșează procedurile prevăzute de Legea 
nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică locală. 

Art. 3 În funcție de evoluțiile și realizarea procedurilor legale în vigoare privind 
transparența decizională în administrația publică locală, se va hotărâ data și programul 
referendumului.  
   Art.4 Secretarul Județului Hunedoara va comunica, prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, prezenta hotărâre structurilor funcționale ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, Instituției Prefectului – Județul 
Hunedoara, primarilor unităților administrativ-teritoriale din județ și va asigura publicarea 
acesteia pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara și în Monitorul Oficial al Județului 
Hunedoara. 
          

PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                        Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 8 iulie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEȚEAN 
                                             HOTĂRÂREA NR.114/2011 

privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de  
Ordine  Publică Hunedoara de către Gligor Dorin Oliviu și Tarnu Ovidiu Silviu, precum 

 și  validarea înlocuitorilor acestora 
 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcției Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate  a consiliului 
județean;  
 Ținând cont de Ordinul  Prefectului  Județului Hunedoara nr.175/2011 privind 
desemnarea subprefectului județului Hunedoara, domnul Lucian Szabo ca membru în 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara și de Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.378/2011 privind desemnarea nominală a unui reprezentant al 
comunității ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 

In baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.266/2011 privind încetarea 
exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de 
către domnul Gligor Dorin-Oliviu și ale Hotărârii Guvernului României nr.348/2011 privind 
exercitarea cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției de subprefect al județului 
Hunedoara de către domnul Szabo Marius Lucian; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea 
Poliției Române și ale art.5 și 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității 
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.787/2002; 
  In temeiul dispozițiilor art.97 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 Se constată pierderea calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Hunedoara de către domnul Gligor Dorin Oliviu. 
 Art.2 Se constată pierderea calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Hunedoara de către Tarnu Ovidiu Silviu.  
 Art.3 Validează pe domnul subprefect Szabo Marius Lucian în calitate de membru în 
Autoritatea  Teritorială de Ordine Publică Hunedoara. 
 Art.4 Validează pe domnul Munteanu Marius în calitate de membru în Autoritatea  
Teritorială de Ordine Publică Hunedoara. 
  Art.5 Prevederile art.1 și ale art.3. II din Hotărârea nr.113/2008 a Consiliului Județean 
Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător. 
  Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara, Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, persoanelor nominalizate în prezenta, 
precum și celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
                                                                                         
        PRESEDINTE,                               SECRETAR  AL JUDEȚULUI, 
            Mircea Ioan Moloț                                             Dana Dan 
 
Deva, la 22 iulie 2011 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.115/2011    
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.1-3, 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 22 iulie 2011 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.116/2011    
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;  
 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 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 22 iulie 2011 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.117/2011 
privind anularea unor credite bugetare și majorarea fondului de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
precum și utilizarea acestuia 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.3887/2011 a Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane; 
 În conformitate cu prevederile art.36 și 56 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 anularea unor credite bugetare în sumă de 
+1.642,97 mii lei astfel: 

- suma de 451,65 mii lei aferentă obiectivului de investiții "Covor 
Bituminos DJ 664A: Lupeni – zona de agrement Straja, km.1+000 – 
9+300 și consolidare versant km.1+870 – 3+560", din cadrul 
capitolului 84.02 “Transporturi”, subcapitol 84.02.03 “Transport 
rutier”, paragraf “Drumuri și poduri”, titlul “Active nefinanciare”; 

- suma de 40,00 mii lei aferentă obiectivului de investiții "Lucrări de 
modernizare la trecerea la nivel cu calea ferată pe DJ 668: DN 66 – 
Bucium Orlea – Gânțaga, km.1+630 (116 Simeria – Livezeni, 
interval Subcetate – Băiești, km. CF 30+161)", din cadrul capitolului 
84.02 “Transporturi”, subcapitol 84.02.03 “Transport rutier”, 
paragraf “Drumuri și poduri”, titlul “Active nefinanciare”; 

- suma de 137,00 mii lei aferentă cheltuielilor ocazionate de 
pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului județean, 
din cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”, 



subcapitol “Autorități executive și legislative”, paragraf “Autorități 
executive”; titlul “Bunuri și servicii”, 

- suma de 1.014,32 mii lei aferentă dobânzilor aferente datoriei 
publice interne directe, din cadrul capitolului 55.02 “Tranzacții 
privind datoria publică și împrumuturi”, titlul “Dobânzi”, 

conform anexelor nr.1 – 3 și 6 - 7, la prezenta hotărâre. 
Art.2 - Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 cu suma de 
+1.642,97 mii lei, conform anexelor nr.4 și 5 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.642,97 mii lei din 
disponibilitățile fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Hunedoara, pe anul 2011, astfel:  

- suma de 1.194,00 mii lei pentru acordarea de ajutoare unor 
unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, 
aflate în stare de extremă dificultate, conform anexelor nr.8 și 
9 la prezenta hotărâre; 

- suma de 448,97 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli 
neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, conform 
anexelor nr.10 - 38, la prezenta hotărâre. 

 Art.4 – Anexele 1 - 38 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 - 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 22 iulie 2011 
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HOTĂRÂREA NR.118/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2011 
 
 
 

 
 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.2041/c/2011 a Direcției Generale a Finanțelor Publice 
Hunedoara, nr.796/2011 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, nr.3887/2011 a 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane, nr.17783/2011 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, nr.A-8133/2011 a Centrului Militar Județean 
Hunedoara și nr.5096/2011 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență; 
 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.649/2011 privind alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, 
precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-
teritoriale; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, 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 bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 
2011 cu suma de +514,24 mii lei la partea de venituri și cu suma de +814,24 mii lei la 
partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 - 21 la prezenta hotărâre.  
 Art.2 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara, pe anul 2011, conform anexelor nr.2 - 21 la prezenta hotărâre.
 Art.3 - Se aprobă modificarea creditelor bugetare și de angajament aprobate în 



cadrul programului de investiții, anexă la bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 
2011 conform anexelor nr.22 – 38 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Anexele nr.1 – 38 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 - 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 22 iulie 2011 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

În baza dispoziţiilor art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, 
autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat și ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

În conformitate cu prevederile art.41 din actul normativ menționat anterior, 
cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice 
locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se 
prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi 
se aprobă de autorităţile deliberative. 

În baza dispoziţiilor art.49 alin. (4) din acelaşi act normativ, virările de credite 
bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de autorităţile 
deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și 
se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. Potrivit prevederilor alin (7) ale aceluiași 
articol, virările de credite bugetare în condiţiile prevederilor alin (4) se pot efectua 
începând cu trimestrul al III – lea al anului bugetar. 

Urmare încasării sumei de +12,11 mii lei reprezentând „Venituri din vânzarea unor 
bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale” 
este necesară suplimentarea bugetului propriu al județului Hunedoara cu această sumă. 

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin 
rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. 
Urmare încasării donației pentru sinistrații din Japonia în sumă de 500 Euro este 
necesară cuprinderea în bugetul propriu al județului Hunedoara a echivalentului în lei a 
acestei sume conform “Situației donațiilor și sponsorizărilor primite în valută din care se 
efectuează plăți în valută”, anexată prezentei. Această sumă se va vira către Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România pentru sinistrații din Japonia conform donației 
încasată cu această destinație de Consiliul Județean Hunedoara. 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.649/2011 privind alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, 
precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-



teritoriale, Consiliului Județean Hunedoara i-a fost alocată suma de +500,00 mii lei pentru 
reabilitare drumuri județene. Prin referatul nr.5070/2011, anexat prezentei, Serviciul 
Administrare Drumuri și Achiziții Publice solicită alocarea acestei sume pentru finanțarea 
obiectivului de investiții "Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara – 
Dumești – Sârbi (DJ 706), km.2+800 – 3+800 și km.7+150 – 19+450".  
 Urmare analizei contului de execuție a bugetului local la data de 13.07.2011 se 
constată că au fost încasate sume reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent astfel: suma de 131,15 mii lei la secțiunea de funcționare și 
suma de 0,62 mii lei la secțiunea de dezvoltare. 

Prin adresa nr.A-8133/2011, anexată prezentei, conducerea Centrului Militar 
Județean Hunedoara solicită aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul capitolului 
60.02 “Apărare”, titlul “Bunuri și servicii” astfel: diminuarea creditelor bugetare aprobate 
pentru încălzit, iluminat și forță motrică -9,00 mii lei; apă, canal și salubritate -1,00 mii lei; 
piese de schimb –1,00 mii lei; poștă, telecomunicații, radio, TV și internet -2,00 mii lei și 
suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru furnituri de birou cu suma de +5,00 mii 
lei; materiale pentru curățenie cu suma de +1,00 mii lei; materiale și prestări servicii cu 
caracter funcțional cu suma de +3,00 mii lei; alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare cu suma de +4,00 mii lei. 

Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, prin adresa nr.5096/2011, 
anexată prezentei, solicită efectuarea virărilor de credite bugetare în cadrul capitolului 
61.02 “Ordine publică și siguranță națională” titlul “Bunuri și servicii” astfel: diminuarea 
creditelor bugetare aprobate pentru prime de asigurare non-viață cu suma de -4,00 mii lei 
și alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de -2,50 mii lei și suplimenatrea creditelor 
bugetare aprobate pentru poștă, telecomunicații, radio, tv, internet cu suma de +6,50 mii 
lei. 
 Prin adresa nr.796/2011, anexată prezentei, conducerea executivă a Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria solicită efectuarea virărilor de credite bugetare în cadrul 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, capitol 65.02 “Învățământ” astfel:  
- titlul “Cheltuieli de personal”: diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru salarii 

de bază cu suma de -65,00 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate 
pentru alte sporuri cu suma de +55,00 mii lei și fond aferent plății cu ora cu suma de 
+10,00 mii lei; 

- titlul “Bunuri și servicii”: diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru alte bunuri și 
servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de -1,00 mii lei; hrană pentru oameni 
cu suma de -30,00 mii lei; medicamente, cu suma de -0,70 mii lei; materiale sanitare 
cu suma de -1,60 mii lei; cărți, publicații și materiale documentare cu suma de  -2,00 
mii lei; consultanță și expertiză cu suma de -1,20 mii lei; pregătire profesională cu 
suma de -2,00 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru materiale 
pentru curățenie cu suma de +4,40 mii lei; încălzit, iluminat și forță motrică cu suma 
de +10,00 mii lei; apă, canal și salubritate cu suma de +4,00 mi lei; carburanți și 
lubrifianți cu suma de +16,00 mii lei; materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional cu suma de +4,00 mii lei; dezinfectanți cu suma de +0,10 mii lei. 

Prin adresa nr. 17783/2011, anexată prezentei, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara solicită aprobarea virărilor de credite bugetare în 



cadrul capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, astfel: diminuarea creditelor 
bugetare aprobate la subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” cu 
suma de -250,00 mii lei și suplimentarea cu această sumă a creditelor bugetare aprobate 
la subcapitolul 68.02.05 “Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraf “Asistență 
socială în caz de invaliditate”. 

În cadrul subcapitolului 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” la titlul 
“Asistență socială”, articol “Ajutoare sociale”, aliniat “Ajutoare sociale în natură” Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara constată o economie de -
260,00 mii lei care se propune a fi utilizată astfel: suma de +10,00 mii lei pentru 
suplimentarea creditelor bugetare aprobate la titlul “Bunuri și servicii”, articol “Reparații 
curente” și suma de +250,00 mii lei pentru suplimentarea creditelor bugetare aprobate la 
subcapitolul 68.02.05 “Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraf “Asistență 
socială în caz de invaliditate”, titlul “Cheltuieli de capital”. 

În cadrul subcapitolului 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”, titlul 
“Bunuri și servicii” se solicită diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru materiale 
pentru curățenie –20,00 mii lei; carburanți și lubrifianți -10,00 mii lei; piese de schimb -
5,00 mii lei; poștă, telecomunicații, radio, tv, internet -5,00 mii lei; apă, canal și salubritate 
-6,00 mii lei si suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru reparații curente cu 
suma de +40,00 mii lei; deplasări interne, detașări, transferări cu suma de +3,00 mii lei și 
pregătire profesională cu suma de +3,00 mii lei. 

În cadrul subcapitolului 68.02.05 “Asistență socială în caz de boli și invalidități”, 
paragraf “Asistență socială în caz de invaliditate” Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara solicită aprobarea virărilor de credite bugetare aprobate 
astfel: 

- diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru “Cheltuieli de personal” cu suma 
de -300,00 mii lei astfel: alte drepturi salariale în bani -236,00 mii lei; contribuții 
de asigurări sociale de stat – 48,00 mii lei; contribuții de asigurări de șomaj -1,00 
mii lei; contribuții de asigurări sociale de sănătate -13,00 mii lei; contribuții pentru 
concedii și indemnizații -2,00 mii lei; 

- diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru “Bunuri și servicii” cu suma de -
30,00 mii lei, precum și virările de credite bugetare în cadrul acestui titlu astfel: 
diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru furnituri de birou –6,00 mii lei; 
materiale pentru curățenie – 30,00 mii lei; carburanți și lubrifianți -10,00 mii lei; 
piese de schimb -10,00 mii lei, poștă, telecomunicații, radio, tv, internet -20,00 
mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru alte bunuri și servicii 
pentru întreținere și funcționare cu suma de +24,00 mii lei; reparații curente cu 
suma de +16,00 mii lei; deplasări interne, detașări transferări cu suma de +3,00 
mii lei; pregătire profesională cu suma de +3,00 mii lei. 

- suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru cheltuieli de capital cu suma 
de +330,00 mii lei. 

Cu suma totală de +580,00 mii lei constatată în plus conform celor menționate se 
propune suplimentarea creditelor bugetare și de angajament aprobate pentru obiectivul 
de investiții "Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Geoagiu". 



Urmare solicitării conducerii executive a Muzeului Civilizației Dacice și Romane, 
înaintată conform adresei nr.3887/2011, anexată prezentei, este necesară alocarea sumei 
de 12,73 mii lei pentru finanțarea obiectivului "Muzeul Civilizației Dacice și Romane – 
reparații capitale și amenajări birouri în clădirea anexă". 

Prin referatul nr.5070/2011, anexat prezentei, Serviciul Administrare Drumuri și 
Achiziții Publice solicită alocarea sumei de +13,25 mii lei pentru efectuarea unor reparații 
curente la demisolul sediului Consiliului Județean Hunedoara în vederea amenajării unor 
spații de birouri. Totodată, se solicită alocarea de credite de angajament în anul 2011 în 
sumă de 625,83 mii lei, credite bugetare în anul 2011 în sumă de 300,00 mii lei și credite 
bugetare în anul 2012 în sumă de 325,83 mii lei pentru transferuri interne, investiții ale 
agenților economici cu capital de stat: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru 
obiectivul nou de investiții: “Înlocuire conductă aducțiune ol O 600 mm cu fontă ductilă DN 
400 mm, municipiul Vulcan, tronson bl.68, str.Morii – bl.F9, str. Mihai Viteazu”. 

Prin adresa nr.4886/2011, anexată prezentei, Serviciul Dezvoltare Regională și 
Integrare Europeană solicită alocarea sumei de +5,00 mii lei pentru achitarea tarifelor de 
menținere la tranzacționare aferente emisiunii de obligațiuni a Consiliului Județean 
Hunedoara. 

În vederea contractării de servicii tipografice pentru tipărirea publicației lunare 
“Consiliul Județean Hunedoara JURNAL” este necesară cuprinderea sumei de 26,04 mii 
lei în cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”, titlul “Bunuri și servicii”. 

Pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale Consiliul Județean 
Hunedoara este necesară suplimentarea acestora cu suma de +37,21 mii lei. 

În vederea acordării unor finanţări nerambursabile pentru activitatea sportivă, este 
necesară alocarea sumei de +50,00 mii lei. 

Prin adresa nr.2041/c/08.07.2011, anexată prezentei, Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a Județului Hunedoara înaintează adresa nr.351539/2011 a 
Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare prin 
care se comunică, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, 
modificările și completările efectuate în clasificația indicatorilor privind finanțele publice, 
aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005.  

Modificările necesare a se efectua în cadrul Programului de investiții, anexă la 
bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2011 sunt prezentate în anexa la prezenta. 

Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

În baza dispoziţiilor art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, 
autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat și ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  

Potrivit prevederilor art.29 din același act normativ, sumele rezultate din vânzarea, 
în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-
teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de 
dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor. 

În conformitate cu prevederile art.41 din actul normativ menționat anterior, 
cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice 
locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se 
prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi 
se aprobă de autorităţile deliberative. Conform prevederilor art.45 din același act 
normativ, obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în 
programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile 
tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea 
efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit 
dispozițiilor legale 

Potrivit prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010, se 
interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a 
lucrărilor de investiţii în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie sau 
termenele de punere în funcţiune. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă 
în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii în 
derulare al căror termen de punere în funcţiune este depăşit, până la finalizarea acestora, 
când vor putea fi incluse la finanţare lucrări noi. Excepţie fac lucrările de investiţii 
colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi 
funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţiune şi exploatării 
investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri 
externe nerambursabile. 

În baza dispoziţiilor art.49 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, virările de credite bugetare de la un 
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza 
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și se pot efectua 
înainte de angajarea cheltuielilor. Potrivit prevederilor alin (7) ale aceluiași articol, virările 



de credite bugetare în condiţiile prevederilor alin (4) se pot efectua începând cu trimestrul 
al III – lea al anului bugetar. 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.649/2011 privind alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, 
precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-
teritoriale, Consiliului Județean Hunedoara i-a fost alocată suma de +500,00 mii lei pentru 
reabilitare drumuri județene. 
 Urmare analizei contului de execuție a bugetului local - secțiunea de funcționare, la 
data de 13.07.2011 a fost încasată suma de 131,15 mii lei reperezentând plăți efectuate 
în anii precedenți și recuperate în anul curent astfel: 

- capitolul 5102 “Autorități publice și acțiuni externe”, suma de 25,34 mii lei; 
- capitolul 5402 “Alte servicii publice generale”, suma de 6,99 mii lei; 
- capitolul 6702 “Cultură, recreere și religie”, suma de 0,18 mii lei; 
- capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, suma de 98,64 mii lei. 

În secțiunea de dezvoltare, la data de 13.07.2011 a fost încasată suma de 0,62 mii 
lei reperezentând “Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” la 
capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială” și suma de +12,11 mii lei reprezentând 
“Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale”. 

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin 
rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor. 
Conform extrasului de cont anexat prezentului, la data de 28.03.2011 a fost încasată 
suma de 500 Euro pentru ajutorarea sinistraților din Japonia, în contul de donații deschis 
în valută de Consiliul Județean Hunedoara, în urma calamităților naturale din această 
țară. 

Prin adresa nr.2041/c/08.07.2011, Direcția Generală a Finanțelor Publice a 
Județului Hunedoara înaintează adresa nr.351539/2011 a Ministerului Finanțelor Publice 
– Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare prin care se comunică, în vederea 
aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, modificările și completările efectuate 
în clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr.1954/2005.  
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniela Sălăşan 
 
 
 
 
           Compartiment Buget,  

Instituții Publice și Agenți Economici, 
      Madrea Oana  Doroga Luminița 



 
 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.119/2011 
 

privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unor instituţii 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; 
 Văzând adresele nr. 17783/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, nr.796/2011 a Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria, nr.484/2011 a Unității de Asistență Medico-
Socială Baia de Criș, nr.3887/2011 a Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane; 

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 +54,00 mii lei a bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru activitatea finanțată 
integral din venituri proprii, astfel:  

- Capitol 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, 
subcapitol 37.10.01 “Donații și sponsorizări”: +54,00 mii lei; 



- Capitol 68.10 “Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.10.05 
“Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraf “Asistență 
socială în caz de invaliditate” +54,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1 – 6 la prezenta hotărâre.  
 Art.2 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul capitolului 
68.02. “Asigurări și asistență socială” al bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara conform anexelor nr.7 – 11 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria conform anexei nr.12 la prezenta hotărâre. 

Art.4 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Unității de Asistență Medico-Socială 
Baia de Criș, conform anexelor nr.13 - 14 la prezenta hotărâre. 

Art.5 - Se aprobă rectificarea cu suma de +155,00 mii lei și virările 
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2011 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, 
conform anexelor nr.15-27 la prezenta hotărâre. 

Art.6 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” 
Hunedoara Deva, conform anexei nr.28 la prezenta hotărâre. 

Art.7 – Anexele nr.1 – 28 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 22 iulie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

În temeiul dispozițiilor art.5 aliniat (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, donaţiile şi sponsorizările se 
cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după 
încasarea lor. Conform prevederilor art.69 din actul normativ menționat anterior, 
fondurile primite ca donații se utilizează cu respectarea destinațiilor stabilite de 
transmițător. 

În baza prevederilor art.19 alin. (2) din același act normativ, pe parcursul 
exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat și ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
 Potrivit prevederilor art.5 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.661 
bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi 
utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către 
instituţiile publice, instituţiile publice care beneficiază de donaţii şi/sau sponsorizări au 
obligaţia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea sumelor în lei 
sau a echivalentului în lei al sumelor în valută primite în conturile de venituri bugetare 
sau de disponibilităţi, după caz, prezentând acestora următoarele documente 
justificative: 
    a) copia actului de donaţie sau de sponsorizare; 
    b) copia ordinului de plată, prin care sumele în lei sau echivalentul în lei al sumelor 
în valută reprezentând donaţii/sponsorizări din care se efectuează plăţi în lei au fost 
virate în conturile corespunzătoare deschise la Trezoreria Statului; 
    c) copia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi deschis la 
Trezoreria Statului, în care au fost înregistrate donaţiile/sponsorizările primite, după 
caz. 

Prin adresa nr. 17783/2011, anexată prezentei, conducerea executivă a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, solicită 
aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral din 
venituri proprii pe anul 2011 cu suma de +54,00 mii lei. La propunerea de rectificare, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara a anexat: 

- copiile contractelor de sponsorizare; 
- copia ordinului de plată, prin care a fost virat la Trezoreia Municipiului Deva 

echivalentul în lei a sumei de 28.000 Euro încasată în valută în contul 
deschis la Banca Comercială Română; 

- copia extrasului contului de venituri bugetare în care a fost transferat 
echivalentul în lei (54.000,00 lei) a sumei încasate în contul deschis la 
Banca Comercială Română. 



Conform Propunerii de majorare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activitatea finanțată integral din venituri proprii, corespunzător donaţiilor şi/sau 
sponsorizărilor primite în luna iulie/2011, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara solicită aprobarea alocării sumei de 54,00 mii lei astfel: 

- suma de +42,00 mii lei la titlul “Bunuri și servicii”:  
- articol bunuri și servicii, aliniat alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare suma de +7,17 mii lei; 
- articol reparații curente suma de +29,63 mii lei; 
- articol hrană, aliniat hrană pentru animale suma de +1,50 mii lei; 
- articol bunuri de natura obiectelor de inventar, aliniat alte obiecte de 
inventar suma de +1,20 mii lei; 
- articol alte cheltuieli, aliniat alte cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 
+2,50 mii lei. 

- suma de 12,00 mii lei la cheltuieli de capital, titlul active nefinanciare, articol 
active fixe, aliniat mașini, echipamente și mijloace de transport – Pompă 10 
kw + motor electric 10 kw. 

Prin adresa menționată anterior, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara solicită aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul 
capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, astfel: diminuarea creditelor bugetare 
aprobate la subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” cu suma de 
-250,00 mii lei și suplimentarea cu această sumă a creditelor bugetare aprobate la 
subcapitolul 68.02.05 “Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraf 
“Asistență socială în caz de invaliditate”. 

În cadrul subcapitolului 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” la titlul 
“Asistență socială”, articol “Ajutoare sociale”, aliniat “Ajutoare sociale în natură” 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara constată o 
economie de -260,00 mii lei care se propune a fi utilizată astfel: suma de +10,00 mii lei 
pentru suplimentarea creditelor bugetare aprobate la titlul “Bunuri și servicii”, articol 
“Reparații curente” și suma de +250,00 mii lei pentru suplimentarea creditelor bugetare 
aprobate la subcapitolul 68.02.05 “Asistență socială în caz de boli și invalidități”, 
paragraf “Asistență socială în caz de invaliditate”, titlul “Cheltuieli de capital”. 

În cadrul subcapitolului 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”, titlul 
“Bunuri și servicii” se solicită diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru materiale 
pentru curățenie –20,00 mii lei; carburanți și lubrifianți -10,00 mii lei; piese de schimb -
5,00 mii lei; poștă, telecomunicații, radio, tv, internet -5,00 mii lei; apă, canal și 
salubritate     -6,00 mii lei si suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru reparații 
curente cu suma de +40,00 mii lei; deplasări interne, detașări, transferări cu suma de 
+3,00 mii lei și pregătire profesională cu suma de +3,00 mii lei. 

În cadrul subcapitolului 68.02.05 “Asistență socială în caz de boli și invalidități”, 
paragraf “Asistență socială în caz de invaliditate” Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara solicită aprobarea virărilor de credite bugetare 
aprobate astfel: 

- diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru “Cheltuieli de personal” cu 
suma de -300,00 mii lei astfel: alte drepturi salariale în bani -236,00 mii lei; 
contribuții de asigurări sociale de stat – 48,00 mii lei; contribuții de asigurări 
de șomaj -1,00 mii lei; contribuții de asigurări sociale de sănătate -13,00 mii 
lei; contribuții pentru concedii și indemnizații -2,00 mii lei; 



- diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru “Bunuri și servicii” cu suma 
de -30,00 mii lei, precum și virările de credite bugetare în cadrul acestui titlu 
astfel: diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru furnituri de birou –
6,00 mii lei; materiale pentru curățenie – 30,00 mii lei; carburanți și lubrifianți 
-10,00 mii lei; piese de schimb -10,00 mii lei, poștă, telecomunicații, radio, 
tv, internet -20,00 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate 
pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de 
+24,00 mii lei; reparații curente cu suma de +16,00 mii lei; deplasări interne, 
detașări transferări cu suma de +3,00 mii lei; pregătire profesională cu suma 
de +3,00 mii lei. 

- suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru cheltuieli de capital cu 
suma de +330,00 mii lei. 

Suplimentarea cu suma totală de +580,00 mii lei constatată în plus conform 
celor menționate se propune suplimentarea creditelor bugetare și de angajament 
aprobate pentru obiectivul de investiții "Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență 
Geoagiu". 

Programul de investiții publice al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara repartizat pe ani prevede: 

 
I Credite de angajament 
II Credite bugetare 
          -mii lei- 

DENUMIRE OBIECTIV DE 
INVESTIȚII  

 TOTAL REALIZĂRI 
LA 

31.12.2010 

PROGRAM 
2011 

ESTIMĂRI 
2012 

ESTIMĂRI 
2013 

ESTIMĂRI 
2014 

I 1.892,32 215,14 975,07 702,11   TOTAL BUGET INIȚIAL 
II 1.892,32 215,14 975,07 702,11   
I 12,00  +714,11 -702,11   INFLUENȚE 
II 12,00  +592,00 -580,00   
I 1.904,32 215,14 1.689,18 -   TOTAL BUGET RECTIFICAT 
II 1.904,32 215,15 1.567,07 122,11   
I 970,21 215,14 755,07    Bloc alimentar și spălătorie – 

Centrul de îngrijire și 
asistență Brănișca 

II 970,21 215,14 755,07    

Modernizare Centrul de 
Îngrijire și Asistență Geoagiu 

       

I 822,11  120,00 702,11   Buget inițial 
II 822,11  120,00 702,11   
I   +702,11 -702,11   Influențe 
II   +580,00 -580,00   
I 822,11  822,11 -   Buget rectificat 
II 822,11  700,00 122,11   

Poziția globală Alte cheltuieli 
de investiții 

       

Buget inițial I 100,00  100,00    
 II 100,00  100,00    
Influențe  I +12,00  +12,00    
 II +12,00  +12,00    
Buget rectificat I 112,00  112,00    
 II 112,00  112,00    

Prin adresa nr.796/2011, anexată prezentei, conducerea executivă a Centrului 
de Pedagogie Curativă Simeria solicită efectuarea virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, capitol 65.02 “Învățământ” astfel:  



- titlul “Cheltuieli de personal”: diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru salarii 
de bază cu suma de -65,00 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate 
pentru alte sporuri cu suma de +55,00 mii lei și fond aferent plății cu ora cu suma 
de +10,00 mii lei; 

- titlul “Bunuri și servicii”: diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru alte bunuri 
și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de -1,00 mii lei; hrană pentru 
oameni cu suma de -30,00 mii leimedicamente, cu suma de -0,70 mii lei; materiale 
sanitare cu suma de -1,60 mii lei; cărți, publicații și materiale documentare cu 
suma de  -2,00 mii lei; consultanță și expertiză cu suma de -1,20 mii lei; pregătire 
profesională cu suma de -2,00 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate 
pentru materiale pentru curățenie cu suma de +4,40 mii lei; încălzit, iluminat și 
forță motrică cu suma de +10,00 mii lei; apă, canal și salubritate cu suma de +4,00 
mi lei; carburanți și lubrifianți cu suma de +16,00 mii lei; materiale și prestări de 
servicii cu caracter funcțional cu suma de +4,00 mii lei; dezinfectanți cu suma de 
+0,10 mii lei. 

Conducerea executivă a Unității de Asistență Medico-Sociale Baia de Criș prin 
adresa nr.484/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, capitol 68.10 “Asigurări și 
asistență socială” prin diminuarea creditelor bugetare aprobate la cheltuieli de personal 
cu suma de -50,00 mii lei și suplimentarea cu această sumă a creditelor bugetare 
aprobate pentru bunuri și servicii. 

Modificările solicitate în cadrul titlului “Cheltuieli de personal” vizează: 
diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru salarii de bază cu suma de -45,00 mii 
lei; contribuții de asigurări sociale de stat cu suma de  -10,00 mii lei; contribuții de 
asigurări sociale de sănătate cu suma de -5,00 mii lei și suplimentarea creditelor 
bugetare aprobate pentru sporuri pentru condiții de muncă cu suma de +10,00 mii lei. 

În cadrul titlului “Bunuri și servicii” se solicită diminuarea creditelor bugetare 
aprobate pentru alte obiecte de inventar cu suma de -10,00 mii lei și pregătire 
profesională cu suma de -2,00 mii lei și suplimentarea creditelor bugetare aprobate 
pentru furnituri de birou cu suma de +1,00 mii lei; materiale pentru curățenie cu suma 
de +2,00 mii lei; încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de +4,00 mii lei; apă, canal și 
salubritate cu suma de +1,00 mii lei; carburanți și lubrifianți cu suma de +8,00 mii lei; 
materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional cu suma de +2,00 mii lei; alte 
bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu suma de +30,00 mii lei; reparații 
curente cu suma de +12,00 mii lei; cărți, publicații și materiale documentare cu suma 
de +2,00 mii lei. 

Prin adresa nr.3887/2011, anexată prezentei, conducerea Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 
cu suma de 155,00 mii lei, din care venituri proprii suma de +55,00 mii lei și subvenții 
suma de +100,00 mii lei. Majorarea veniturilor proprii se propune urmare încasării la 
data de 14.07.2011 de venituri proprii în sumă de 288,00 mii lei, față de 233,00 mii lei 
aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane pe 
anul 2011. La partea de cheltuieli, această sumă vizează suplimentarea creditelor 
bugetare aprobate pentru “Bunuri și servicii” cu suma de +28,00 mii lei și cheltuieli de 
capital cu suma de +127,00 mii lei. 

Totodată, se propune și aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul 
capitolului 67.10 “Cultură, recreere și religie”.  

Modificările solicitate vizează: 



- în cadrul titlului “Cheltuieli de personal”: diminuarea creditelor bugetare aprobate 
pentru salarii de bază cu suma de -4,00 mii lei și suplimentarea cu această sumă a 
creditelor bugetare aprobate pentru îndemnizații de delegare; 

- în cadrul titlului “Bunuri și servicii”: diminuarea creditelor bugetare aprobate pentru 
deplasări interne, detașări, transferări cu suma de       -5,00 mii lei și suplimentarea 
creditelor bugetare aprobate pentru încălzit, iluminat și forță motrică cu suma de 
+10,00 mii lei; apă, canal și salubritate cu suma de +1,00 mii lei; piese de schimb 
cu suma de +2,00 mii lei; alte obiecte de inventar (busolă, nivelă, spaclu, cancioc, 
mistrie, făraș zincat, foarfecă de vie, sapă cu furcă, ruletă, bidon apă, planșetă 
proiectare, tub proiectare, găleată, trusă medicală; altele decât cele prevăzute în 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și alte prevederi legale în vigoare) cu 
suma de +15,00 mii lei; deplasări în străinătate cu suma de +5,00 mii lei; 

- la Cheltuieli de capital se solicită diminuarea creditelor bugetare și de angajament 
aprobate pentru anul 2011 cu suma de -187,50 mii lei aprobată astfel: rată 
aferentă achiziției în leasing -2,00 mii lei; studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții "Demolare Muzeu vechi Ulpia Traiana Sarmizegetusa " – 35,00 mii lei 
refacele legătură carte veche românească – 4,50 mii lei; restaurare Colecția arme 
– 11,00 mii lei; împrejmuire și amenajare acces principal în situl arheologic Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa -135,00 mii lei; și suplimentarea creditelor bugetare 
aprobate astfel: +2,00 mii lei pentru ”Întăbulare construcție – muzeu Brad”; + 1,50 
mii lei pentru ”Parcelare topografică – etapa I – parcela 60073 sit arheologic 
Sarmizegatusa” și + 1,50 mii lei pentru ”Parcelare topografică – etapa II – parcela 
60074 sit arheologic Sarmizegatusa” 

Totodată, la cheltuieli de capital se propune alocarea de credite de angajament 
în anul 2011 în sumă de 796.870 lei reprezentând recalcularea Devizului general la 
obiectivul de investiții ”Muzeul Civilizației Dacice și Romane – reparații capitale și 
amenajări birouri în clădirea anexa” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 97/2011, credite bugetare în anul 2011 în sumă de 309,50 mii lei și 
credite bugetare pentru anul 2012 în sumă de 487,37 lei. 

De asemenea, se propune alocarea de credite de angajament în anul 2011 în 
sumă de 140,89 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Instalații interioare de încălzire și 
instalații în centrala termică la Muzeul Sarmizegetusa din loc. Sarmizegetusa, jud. 
Hunedoara”, obiectiv care va fi finanțat în anul 2012 după asigurarea finanțării 
integrale a obiectivelor de investiții în continuare cuprinse în programul de investiții al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 

Prin adresa nr.2041/c/08.07.2011, anexată prezentei, Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a Județului Hunedoara înaintează adresa nr.351539/2011 a 
Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare 
prin care se comunică, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, 
modificările și completările efectuate în clasificația indicatorilor privind finanțele publice, 
aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005.  

Modificările aduse în clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precizează: sumele alocate 
din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital ale acestor instituții publice se 
vor evidenția la venituri la capitolul “Subvenții de la alte administrații” subcapitol 
“Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare”. În clasificația 



funcțională aceste sume se vor reflecta la capitolul și subcapitolul corespunzător 
destinației lor, iar în clasificația economică se vor evidenția la “Cheltuieli de capital”. 

Aceste modificări atrag modificarea în structura veniturilor instituțiilor publice 
aflate în finanțarea Consiliul Județean Hunedoara astfel: 

          - mii lei - 
Denumirea indicatorului Cod 

indicator 
Buget 
inițial 

Influențe  Buget 
rectificat 

Unitatea de Asistență Medico-
Socială Baia de Criș 

1.921,00  1.921,00

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 1.921,00 -890,00 1.031,00
Subvenții pentru instituții publice 
destinate secțiunii de dezvoltare 

43.10.19 890,00 890,00

Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane 

3.968,80  3.968,80

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 3.968,80 -1.567,80 2.401,00
Subvenții pentru instituții publice 
destinate secțiunii de dezvoltare 

43.10.19 1.567,80 1.567,80

Biblioteca Județeană Ovid 
Densușianu Deva 

1.876,60  1.876,60

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 1.876,60 64,60 1.812,00
Subvenții pentru instituții publice 
destinate secțiunii de dezvoltare 

43.10.19 64,60 64,60

Față de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiectul de hotărâre pe care îl 
supunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Județean Hunedoara, astfel cum a 
fost el redactat. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
În baza dispozițiilor art.5 aliniat (2) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, donaţiile 
şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor.  

Potrivit prevederilor art.19 alin. (2) din actul normativ menționat 
anterior, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetelor în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat și ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Potrivit prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2011, 
nr.286/2010, se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt 
asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii în continuare, astfel 
încât să se respecte graficele de execuţie sau termenele de punere în 
funcţiune. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în 
portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de 
investiţii în derulare al căror termen de punere în funcţiune este depăşit, 
până la finalizarea acestora, când vor putea fi incluse la finanţare lucrări 
noi. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile 
pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită 
investiţie directă, necesare punerii în funcţiune şi exploatării investiţiei 
directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din 
fonduri externe nerambursabile. 

La propunerea de rectificare, Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara a anexat, conform prevederilor art.5 din 
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor 
băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile 
publice: 

- copia contractului de sponsorizare nr.1359/07.07.2011 în sumă 
de 1.000 Euro, care prevede utilizarea acestei sume pentru “Găini 
ouătoare și furaje pentru găini”; 



- copia contractului de sponsorizare nr.816/23.03.2011 în sumă de 
22.000 Euro pentru: “reparații curente, materiale, alte cheltuieli, 
alte cheltuieli, obiecte de inventar pentru igienizare băi la Centrul 
de Îngrijire și Asistență Păclișa”, din care în luna mai a anului 
curent a fost încasată și rectificată suma de 15.000 Euro urmând 
ca diferența de 7.000 Euro să facă obiectul rectificării bugetare 
după încasare, conform prevederilor art.5 aliniat (2) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

- copia contractului de sponsorizare nr.817/23.03.2011 în sumă de 
5.000 Euro, care prevede utilizarea acestei sume pentru “Alte 
materiale, instalații sanitare și electrice; obiecte de inventar și 
mijloace fixe”. 

- copia extrasului de cont la data de 23.06.2011, deschis la Banca 
Comercială Română în care a fost încasată suma totală de 
13.000 Euro; 

- copia ordinului de plată nr.2813/11.07.1011 prin care a fost virat 
la Trezoreia Municipiului Deva echivalentul în lei a sumei de 
13.000 Euro încasată în valută în contul deschis la Banca 
Comercială Română; 

- copia extrasului contului de venituri bugetare în care a fost 
transferat echivalentul în lei a sumei încasate în contul deschis la 
Banca Comercială Română. 

Conform prevederilor art.69 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile primite 
ca donații se utilizează cu respectarea destinațiilor stabilite de 
transmițător. 

Conform extrasului de cont din data de 23.06.2011, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara a încasat 
suma de 13.000 Euro. Echivalentul în sumă de 54.000 lei fiind virat în 
Trezoreria Municipiului Deva cu ordinul de plată nr.2813/11.07.2011. 

Prin “Propunerea de majorare a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii, corespunzător 
donaţiilor şi/sau sponsorizărilor primite în luna iunie/2011”, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara solicită 
aprobarea alocării sumei de 54,00 mii lei astfel:  

- suma de +42,00 mii lei la titlul “Bunuri și servicii”:  
- articol bunuri și servicii, aliniat alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare suma de +7,17 mii lei; 
- articol reparații curente suma de +29,63 mii lei; 



- articol hrană, aliniat hrană pentru animale suma de +1,50 mii 
lei; 
- articol bunuri de natura obiectelor de inventar, aliniat alte 
obiecte de inventar suma de +1,20 mii lei; 
- articol alte cheltuieli, aliniat alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
suma de +2,50 mii lei. 

- suma de 12,00 mii lei la cheltuieli de capital, titlul active 
nefinanciare, articol active fixe, aliniat mașini, echipamente și 
mijloace de transport – Pompă 10 kw + motor electric 10 kw. 

Prin adresa nr.2041/c/08.07.2011, Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara înaintează adresa nr.351539/2011 a 
Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor 
Bugetare prin care se comunică, în vederea aplicării prevederilor unor 
acte normative în vigoare, modificările și completările efectuate în 
clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr.1954/2005.  

În baza dispozițiilor art.49 alin (5) și (6) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
același act normativ, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 
bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin 
dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de 
rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, 
pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice 
subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 
Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, 
detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a 
capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare, precum și a programului 
de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii 
clasificatiei bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile 
bugetare. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Daniela Sălășan 

 
 
 
 

Compartiment Buget, Instituții Publice și 
Agenți Economici, 

 Madrea Oana          Doroga Luminița 



 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTARÂREA NR.120/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Județean de Urgență Deva  

 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN 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 Hotărârea nr.10/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Deva; 

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 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 prevederilor 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 +3,50 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară 
publică nominalizată la art.1 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 22 iulie 2011 



 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                      HOTĂRÂREA NR.121/2011 

privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea 
Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi 

dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2011 
 
 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.49 alin(12) 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 trimestrul II 2011,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în 
sumă de  129.466.528 lei, iar la cheltuieli în sumă de 102.727.107 lei, cu un 
excedent de 26.739.421 lei, conform anexelor nr.1 – 45 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 
30 iunie 2011, la venituri în sumă de 48.190.154 lei şi la cheltuieli în sumă de  
48.812.565 lei, cu un deficit de 622.411 lei, conform anexelor nr. 46 - 90  la 
prezenta  hotărâre.  
 Art.3 – Anexele nr.1 – 90 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 22 iulie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.122/2011 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne 

ale 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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), 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 împrumuturilor externe şi 
interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face 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 22 iulie 2011 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.123/20111 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Unităţii de 

Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş  
 
  Consiliul Judeţean Hunedoara; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului 
judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ; 
  Văzând adresa nr.407/2011 a Unităţii de Asistenţă Medico – 
Socială Baia de Criş; 
  În conformitate cu Instrucţiunile  comune ale Ministerului  Sănătăţii 
şi Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.507/2003 de aplicare a Normelor 
privind  organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico 
– sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003 ; 
  Potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ; 
  În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 
  Art.1 – Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta. 
  Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea nr.138/2010 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara se abrogă.  
  Art.3  -  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul  
contabilitate, resurse umane din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico – Socială 
Baia de Criş şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                                                                                      
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 22 iulie 2011 



 
 
 
 

                                                                 ANEXĂ  
                                                la Hotărârea nr.123/2011 a  

                                             Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
                  

REGULAMENT 
de organizare si funcţionare a 

Unităţii de Asistenta Medico-Socială Baia de Criş 
 
CAPITOLUL I – GENERALITATI  
Art.1 -Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş este instituţia 
publică specializată de interes judeţean, cu personalitate juridică, 
organizată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara  
Art.2 -Obiectul de activitate al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială constă 
in acordarea serviciilor de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii 
sociale, persoanelor cu nevoi medico-sociale. 
Art.3- Persoanele care beneficiază de serviciile menţionate la art.2 se 
stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care după caz, 
necesită  supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum si servicii de 
inserţie si reinserţie socială . 
Art.4- Internarea în unitate se face cu avizul conducerii acesteia în limita 
locurilor alocate, la recomadarea unităţilor sanitare sau la solicitarea 
persoanelor fizice sau juridice . 
Art.5 - Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se 
face în unităţile  sanitare cu paturi de către personalul de specialitate al 
acestora şi de către serviciul public de asistenţă socială în care domiciliază 
persoanele respective. 
     Continuitatea asistenţei medicale se asigură prin chemare de la 
domiciliu conform normelor în vigoare. 
 
 
CAPITOLUL II – ATRIBUŢIILE  PRINCIPALE  ALE UNITĂŢII 
DE ASISTENŢĂ  MEDICO-SOCIALĂ 
Art.6- Serviciile  medicale şi de îngrijire asigurate în unitaţile de asistenţă 
medico-socială sunt cele recomandate la externarea din unitaţile sanitare 
cu paturi, cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri de 
recuperare  şi alte asemenea. 
În cadrul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş se acordă 
următoarele servicii : 



a) Servicii de natură medicală – sunt serviciile medicale şi de 
îngrijire recomandate şi realizate în conformitate cu tipurile de 
afecţiuni pe care le prezintă persoanele internate : 

- Evaluarea la internarea în unitate  
- Monitorizarea parametrilor fiziologici 
- Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, 

subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasă 
- Măsurarea glicemiei cu glucometru 
- Aplicaţii medicamentoase locale 
- Îngrijirea plăgilor simple si suprainfectate 
- Îngrijirea escarelor multiple 
- Îngrijirea tubului de dren  
- Îngrijirea stomelor si fistulelor 
- Calmarea si tratarea durerii 

b) Servicii sociale: 
- Ajutor pentru igiena corporală 
- Îmbracare si dezbrăcare 
- Igiena eliminărilor  
- Hrănire si hidratare 
- Transfer si mobilizare 
- Deplasări în interior 
- Efectuarea de cumpărături 
- Deplasări în exterior  
- Companie 

- Activităţi de administrare si gestionare a bunurilor 
Art.7- Principalele atribuţii ale unităţii le constituie asigurarea 
următoarelor servicii sociale persoanelor internate : 

a) Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie si siguranţă ; 
b) Asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea ; 
c) Asigurarea menţinerii capacităţilor fizice si intelectuale ; 
d) Asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor cât şi a familiilor 

acestora privind  problematica socială (probleme familiale, psihologice şi 
altele  asemenea ) ; 

e) Intervenţii pentru prevenirea  şi combaterea instituţionalizării prelungite; 
f) Stimularea participării la viaţa socială ; 



g) Facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane inclusiv cu familiile 
proprii ; 

h) Organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale ; 
i) Identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp 

îndelungat. 
CAPITOLUL III – ORGANIZAREA UNITĂŢII  
Art.8-  Organigrama şi statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico-
Socială Baia de Criş se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
Art.9- Încadrarea şi repartizarea personalului de specialitate (medico-
sanitar si auxiliar) se face în conformitate cu normativele de personal dupa 
cum urmează : 

a) Un medic la 25-30 paturi ;  
b) Un cadru sanitar mediu  la 15-20 de paturi /tură ; 
c) O infirmiera la 8-12 paturi/tură ; 
d) O îngrijitoare  pentru 200 mp. 

Art.10- În situaţia în care unitatea medico-socială nu dispune de medici în 
specialitatea necesară, serviciile pot fi asigurate prin contractarea  acestora  
cu furnizori publici sau privaţi. 
Art.11.(1) Conducerea si coordonarea compartimentelor care compun 
unitatea  medico-socială  revin directorului  acesteia. 
           (2) Directorul este numit sau eliberat  din functie, după caz, prin 
hotărâre a consiliului judetean la propunerea preşedintelui acestuia . 
           (3) În exercitarea atribuţiilor directorul emite dispoziţii în condiţiile 
legii şi a prezentului regulament 
           (4) In realizarea atribuţiilor sale directorul este sprijinit de un 
consiliu consultativ compus din 5 membri desemnaţi  după cum urmează: 
a) un reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
b) un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; 
c) un reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Hunedoara 
; 
d) un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara ;  
e) un reprezentant al societăţii civile ;  
          5) Atribuţiile, competenţele si responsabilităţile directorului 
unităţii de asistenţă medico-socială sunt urmatoarele : 
a) coordonează întreaga activitate a unităţii, cu spijinul consiliului 
consultativ ; 
b) stabileşte răspunderile şi competenţele si elaborează fişa postului  
pentru fiecare angajat ; 
c) asigură crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii unităţii ;    



d) stabileşte măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate şi a 
patrimoniului si răspunde de administrarea acestora ; 
e) colaborează permanent cu autorităţile publice judeţene (consiliul 
judeţean, preşedinte) precum şi cu organizaţii neguvernamentale cu 
preocupări în domeniul  asigurării îngrijirilor medico-sociale ; 
f) aprobă internarea în unitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege 
şi de prezentul regulament ; 
g) angajează personalul din subordine, aplică sancţiunile prevăzute de lege 
şi poate dispune, atunci când e cazul, desfacerea contractului de muncă în 
condiţiile legii ; 
h) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara 
organigrama, statul de funcţii si regulamentul de organizare şi funcţionare   
ale unităţii; 
i) numeşte prin dispoziţie persoana din cadrul unităţii care să exercite 
atribuţiile manageriale în lipsa titularului; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa prin lege sau prin 
orice  alte acte normative . 
 
Art.12- Personalul unităţii de asistenţă medico-socială este personal 
contractual  angajat în conditiile legii repartizat in 7 compartimente 
specializate aflate in subordinea directorului : 
1- compartiment  sanitar ; 
2- compartiment  urgenţe ; 
3- compartiment  asistenţă socială ; 
4- compartiment  auxiliar de specialitate ;  
5- compartiment relaţii instituţionale ; 
6- compartiment contabilitate-resurse umane ; 
7- compartiment administrativ. 
 
1)compartimentul sanitar – format din medic, asistenţi medicali, psiholog, 
asistent social. În cadrul compartimentului este organizată activitatea de 
asistenţă medicală şi socială acordată persoanelor internate începând cu 
evaluarea la internarea în unitate şi până la obţinerea unui grad cât mai 
ridicat de satisfacţie a persoanelor cu nevoi medico-sociale  (conform art.6 
din regulament) 
 
2)compartimentul urgenţe – format din asistent medical si infirmier. Acest 
compartiment funcţioneaza în conformitate cu art.172 alin.2 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin care unitatile medico-sociale sunt incluse în 
categoria  spitalelor cu paturi. Art.170 alin.1 din legea menţionată prevede 
: ,,Orice spital are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţa medicală  



de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea 
persoanei este critică. Dupa stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va 
asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat  la o altă unitate 
medico-sanitară de profil.” 
 
3)compartimentul asistenţă socială – prevede un post de psiholog şi un 
post de infirmier. În cadrul acestui compartiment se organizează 
următoarele activităţi : 

– consiliere psihologică şi intervenţie psihoterapeutică de urgenţă ;  
– suport psihologic, în special pentru bolnavii  de cancer ; 

             -orice alte activitati specifice acestui compartiment.              
 
4) compartimentul auxiliar de specialitate - format din infirmiere şi 
spălătorese. Activitaţile desfăşurate de personalul din cadrul 
compartimentului  sunt în general servicii  sociale : igienă, hrănire, 
îmbrăcare, dezbrăcare, transfer, mobilizare, etc. 
 
5)compartimentul relaţii instituţionale – prevede un post de consilier care 
are în principal următoarele atribuţii si responsabilităţi: relaţii mass-media, 
colaborarea cu alte instituţii şi autorităţi locale, organisme şi organizaţii, 
monitorizarea corespondenţei, arhivarea documentelor în confomitate cu 
prevederile legale, orice alte activitati specifice acestui compartiment.              
 
6)compartimentul contabilitate-resurse umane –format din personal de 
specialitate : contabil, economist, referent, consilier. 
Activitatea acestui compartiment se concretizează în : 

    -elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii ;  
    -întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale  a  

situaţiilor financiar contabile ; 
              -evidenta salarizării şi întocmirea situaţiilor de personal ; 
              - administrarea bazei de date  de evidenţă a personalului utilizând 
PC - ul ; 
              - dezvoltarea profesională ;  
              -orice alte activităţi specifice acestui compartiment. 
 
7)compartimentul administrativ – format din administrator şi personalul 
muncitor de deservire generală. Principalele atribuţii ale  personalului din 
cadrul acestui compartiment sunt :  
             - obţinerea autorizaţiilor şi a avizelor ;  
             - aprovizionare şi păstrarea bunurilor în condiţii optime ; 
             - asigură paza şi ordinea în unitate ; 



             - asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a atelierului 
de reparaţii, spălătorie, blocului alimentar, punctului termic, remizei PSI; 
             -orice alte activitati specifice acestui compartiment.              
 
 
 
 

CAPITOLUL IV – VENITURI SI CHELTUIELI 
 

Art.13- Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii de asistenţă medico-
sociala se aprobă de către consiliul judetean . 
Art.14-1. Cheltuielile curente şi de capital ale unităţii de asistenţă   
medico-socială se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate din 
bugetul  propriu al consiliului judetean. Subventiile de la consiliul  
judeţean  sunt acordate pentru asigurarea serviciilor  sociale, în condiţiile 
legii, pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidări, 
dotări independente . 
        2.Cheltuielile de personal aferente medicilor si asistenţilor medicali   
precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare  din unităţile 
medico-sociale sunt finanţate de la bugetul de stat prin Direcţia Judeţeană 
de Sănătate Publică în conformitate cu art.237 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările  
ulterioare. 
Art.15- Veniturile proprii ale unităţii de asistenţă medico-socială  se 
constitue din : 

a) Contribuţiile  personale ale beneficiarilor şi ale aparţinătorilor, după 
caz, stabilite   prin hotărârea consiliului judeţean în condiţiile legii ; 

b) Sponsorizări, donaţii, alte venituri  potrivit legii. 
 
 
                        
                            CAPITOLUL V- DISPOZIŢII FINALE 

 
 

Art.16- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş dispune de 
ştampilă proprie. 
Art.17 – Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte  
dispoziţii legale ce privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
instituţiei.        
Art.18. – Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia şi 
poate fi completat sau modificat prin hotărâre a Consiliului Judetean 
Hunedoara.                
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HOTARAREA NR.124/2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Deva 
 

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

de specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând Hotărârea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență 
Deva  nr.10/2011; 
 Conform prevederilor Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, 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 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă 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 22 iulie 2011 



                                                                                                                                    

 
HOTARAREA R.125/2011 

pentru modificarea Hotărâ edoara nr.18/2011 privind  

 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 

  proiectul de hotărâre, raportul de specialitate comun 

unedoara cu nr.155/2011; 
tă prin 

tărâre
.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

tivităţ
n Legea administraţiei publice 

cale n
 publice locale nr.215/2001, 

ublic

H O T A R A S T E: 

 Art.1

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

 N
rii Consiliului Județean Hun

aprobarea Programului de activităti în domeniul promovării potentialului turistic  
al Judetului Hunedoara, pentru anul 2011 

 

Având în vedere nota de fundamentare la
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judetean; 
 Văzând Nota justificativă a Companiei Județene de Turism H
  Tinând cont de Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara, aproba
Ho a Consiliului Judetean Hunedoara nr.122/2008; 
 În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr
ac ii 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 di
lo r.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei
rep ată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

 
. Se modifică Hotărârea nr.18/2011 a Consiliului Județean Hunedoara privind Programul 

de activităti  în domeniul promovării potentialului turistic al Județului Hunedoara, pentru anul 2011, 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente realizării programului mentionat la art.1 din prezenta vor fi suportate 

3

din bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2011, Capitolul 87.02 – Alte actiuni economice; 
subcapitol: turism; titlul II: bunuri si servicii; articolul: 20.30 – alte cheltuieli; aliniat 20.30.01 – reclamă si 
publicitate. 
 Art. . Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort si va fi comunicată 

                                                                                                                     
 JUDEŢULUI, 

 
 

Deva, la 22 iulie 2011  

celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                          
 
 
  
            PRESEDINTE,                                                            SECRETAR AL
         Mircea Ioan Moloţ                                                                      Dana Dan 
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HOTĂRÂREA NR.126/2011 
privind trecerea unei construcţii din domeniul public al Judeţului Hunedoara  în domeniul 
privat al Judeţului Hunedoara  în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării  

 
  

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. 16083/23.06.2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara prin care s-a solicitat  scoaterea din funcţiune în vederea demolării a 
construcţiei „Secția V” – C.I.A. Brănișca; 
 În baza prevederilor art. 10  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României 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 temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulteriare ; 
 

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 construcţiei „Secția V” – C.I.A. Brănișca, situată în comuna Brănișca, 
Judeţul Hunedoara, având datele  de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art.2.  (1)- Trecerea în domeniul privat al Judeţului Hunedoara, a  construcţiei  precizate la 
art.1,  se face în vederea scoaterii  din funcţiune şi demolării . 

(2)- Sumele rezultate din valorificarea materialelor recuperate în urma demolării sau 
dezmembrării  acestei construcţii, constituie venit la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara. 
 Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administratie 
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 22 iulie 2011 



 



     Anexa  
           la Hotărârea nr.126/2011 
              a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale construcţiei „ Secția V ”- C.I.A. Branișca 

care trece din domeniul public al  judeţului Hunedoara în domeniul privat  
al Judeţului Hunedoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia 

 
 
 
 

Denumirea mijlocului fix : Secția V 

Locaţie/adresa 

Construcţia face parte din grupul de clădiri  în care 
funcţionează C.I.A. Brănișca din cadrul Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara ; 
Comuna Brănișca, Judeţul Hunedoara 

Regimul juridic actual - drept de administrare D.G.A.S.P.C. Hunedoara 

Nr. de inventar în 
contabilitatea DGASPC 

1.013 

Valoare  de inventar 0 

Data P.I.F. 1965 

Cod de clasificare: 1.6.2. 

Durata normală de 
utilizare: 

50 ani   

Suprafaţa construită: 522 mp 

Descrierea  
mijlocului fix: 

construcţie tip parter, zidărie de piatră și cărămidă,  
acoperiș cu şarpantă acoperită cu ţiglă 
 

Stare tehnică actuală: 
construcţie deteriorată ,  
necesită demolarea 
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HOTĂRÂREA NR.127/2011 
privind  trecerea unei părţi  dintr-un imobil şi a terenului aferent acestuia,  

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 Direcţiei 
Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând Hotărârea nr.122/2011 a Consiliului Local al Municipiului Deva privind solicitarea 
transmiterii unui spaţiu aparţinând Centrului de zi nr. 2 Deva, situat pe strada Scărişoara nr. 3 Deva, din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al 
Municipiului Deva şi în administrarea Consiliului local al municipiului Deva; 
 În baza prevederilor art.112 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

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.(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 unei părţi din imobilul înscris în CF 65574  reprezentând Centrul de Zi nr. 2- Deva, situat 
în Strada Scărişoara nr. 3 din Municipiul Deva, respectiv spaţiul “bucătărie şi spălătorie”  în suprafaţă utilă de 
95,06 mp şi  suprafaţă construită de 120 mp, a cotei de teren de 61,06 mp aferentă părţilor comune, în 
suprafaţă de 25,94 mp, precum şi  terenul aferent incintei  înscris în CF nr. 65575  în suprafaţă totală de 1980 
mp, identificate potrivit releveului şi planului de amplasament şi delimitare prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2).- Trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva se 
face în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program prelungit nr.2 Deva, unitate de învăţământ 
preşcolar aflată în finantarea Consiliului Local al  Municipiului Deva. 
 Art. 2.– Predarea-preluarea spaţiului şi terenului prevăzute la art. 1 din prezenta, se va face pe bază 
de protocol încheiat  între Consiliul Judeţean Hunedoara şi Primăria Municipiului Deva, în termen de 30 de zile 
de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 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 22 iulie 2011 
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HOTĂRÂREA NR.128/2011 
privind  solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  

a unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara 
 

 
 
 

 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 Primăriei Municipiului Hunedoara nr. 34.645/2011; 
 În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 123  alin. (1)  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)– Solicită Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, darea în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, a  imobilului “Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara” aparţinând 
domeniului public al Municipiului Hunedoara,  în vederea executării lucrărilor de reabilitare a acestui 
imobil. 

(2).- Preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara se face pe perioada 
executării lucrărilor de reabilitare a imobilului, iar după finalizarea şi recepţionarea acestor lucrări, 
imobilul va reveni  în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 
 Art. 2.– Prezenta va fi comunicată Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum şi 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 22 iulie 2011 
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HOTĂRÂREA NR.129/2011 
privind  majorarea unor sume aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara prin Hotărârile 

nr.142/2005, nr.236/2006 şi nr.18/2007 
 

 
 

              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, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
              Văzând adresa nr.294/2011 a Asociaţiei Salvital Hunedoara şi înregistrată la Consiliul 
Județean Hunedoara sub nr.4969/2011; 
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.142/2005 privind 
aprobarea şi garantarea unei sume reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara, 
în vederea realizării scopului Asociaţiei Salvital Hunedoara; 
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.236/2006 privind 
aprobarea şi garantarea unei sume, în vederea realizării scopului Asociaţiei Salvital 
Hunedoara; 
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2007 privind 
aprobarea şi garantarea unei sume, în vederea realizării scopului Asociaţiei Salvital 
Hunedoara;   
              În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;            
              În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.3 şi pct.8 din Legea 
administrației 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 şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

                Art.1 (1)  Aprobă majorarea sumei de 784.763 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.142/2005, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru achiziţionarea a două ambulanţe de prim ajutor, cu suma de 57.802,03 lei, 
reprezentând actualizarea efectuată datorită variaţiei cursului de schimb lei/euro, care se 
cuprinde în bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2011 şi se virează în contul 
Asociaţiei Salvital Hunedoara. 
                 (2)Suma totală, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru 
achiziţionarea celor două ambulanţe de prim ajutor, include avans, rata lunară de leasing, 
comision de management şi comision încheiere contract.  

 
                Art.2 (1)  Aprobă majorarea sumei de 456.050 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.236/2006, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru achiziţionarea unei ambulanţe de prim ajutor, cu suma de 54.349,75 lei, reprezentând 



actualizarea efectuată datorită variaţiei cursului de schimb lei/euro, care se cuprinde în bugetul 
propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2011 şi se virează în contul Asociaţiei Salvital 
Hunedoara. 
                 (2)Suma totală, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru 
achiziţionarea unei ambulanţe de prim ajutor, include avans, rata lunară de leasing, comision 
de management, cheltuieli pentru echipamentul de telemedicină şi cheltuieli pentru asigurarea 
RCA şi CASCO. 
 
                Art.3 (1)  Aprobă majorarea sumei de 456.050 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.18/2007, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru achiziţionarea unei ambulanţe de prim ajutor, cu suma de 54.349,75 lei, reprezentând 
actualizarea efectuată datorită variaţiei cursului de schimb lei/euro, care se cuprinde în bugetul 
propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2011 şi se virează în contul Asociaţiei Salvital 
Hunedoara. 
                 (2)Suma totală, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru 
achiziţionarea unei ambulanţe de prim ajutor, include avans, rata lunară de leasing, comision 
de management, cheltuieli pentru echipamentul de telemedicină şi cheltuieli pentru asigurarea 
RCA şi CASCO. 
 

   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 Hunedoara. 

 
                                                                                                           

   PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Mircea Ioan Moloţ                                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  22 iulie 2011            
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                   



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.130/2011 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului financiar al anului precedent, 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzută în bugetul 

propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011  
 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de +300,00 mii lei din excedentul 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului 
financiar al anului precedent pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 
prevăzută în bugetul propriu al judeţului pe anul 2011. 

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe, Serviciul Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice 
şi 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. 

 
 
        
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 22 iulie 2011 
  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 131/2011   
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.1-3, 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 19 august 2011 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR. 132/2011   
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;  
 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 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 19 august 2011 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 133/2011 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2011 
 

    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 2011, aprobat 
prin Hotărârea nr.43/2011 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 19 august  2011 
 

 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 134/2011  
privind modificarea încadrării unor drumuri publice din județul Hunedoara 

 

 CONSILIUL JUDETEAN 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. 1875/14.07.2011, precum și Hotărârile  nr. 32/2011 și 
nr.33/2011 ale Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus; 
 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. Aproba modificarea încadrării unor drumuri publice din județul 
Hunedoara, potrivit 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 19 august  2011 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa  
                             la Hotărârea nr. 134  /2011 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
           

                                                                 
 

 
1) Declasificarea sectorului din drumul județean DJ 761B: Bârsău-Nojag-Vărmaga-

Banpotoc-DJ107A, cuprins între km 6+350-6+950, situat în intravilanul localității  
Vărmaga 

 
 
 DJ 761B: Bârsău-Nojag-Vărmaga-Banpotoc-DJ107A 

 Lungime :   15,600 km         
Origine :      km 0+000       Bârsău  

   Destinaţie : km 15+600 DJ 107A 
 

2) Modificarea încadrării unui sector din drumul comunal DC31:Geoagiu 
Băi(DJ705H)-Săcărâmb, cuprins între km 8+120-11+620, în lungime de 3,500 km 
din categoria funcțională a drumurilor de interes local și administrarea comunei 
Certeju de Sus,  în categoria funcțională a drumurilor județene și administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara,  denumindu-se în continuare DJ 761:Șoimuș-
Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb 
 
DJ 761:Șoimuș-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb 

Lungime :   25,500 km         
Origine :      km 0+000       Șoimuș  

   Destinaţie : km 25,500 Săcărâmb 
   Drumul este modernizat între km 0+000-22+000 
   Drum de pământ între km 22+000-25+500 

   

  DC31:Geoagiu Băi(DJ705H)-Săcărâmb(drum de pământ) 
  Lungime:     8,120 km 
  Origine:       km 0+000    Geoagiu Băi 
  Destinație:   km 8+120    Săcărâmb 



            
          
         R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 135/2011 
 

pentru aprobarea Listei cuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau 
actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale  

de urbanism, finanţate în anul 2011, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Turismului  

                                                                                                                                                 
 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 Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.46656/EC/17.06.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Turismului – Cabinet Secretar de Stat; 
 În conformitate cu prevederile art.5 și art.7 din Normele metodologice privind 
finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor 
şi a regulamentelor locale de urbanism aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Aprobă Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau 
actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, finanţate în anul 2011, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Turismului, conform Anexei la prezenta. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul 
Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 19 august 2011 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                   ANEXA  
                                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Județean nr. ............/............2011 
 

L   I   S   T   A 
cuprinzând lucrările privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale 

şi a regulamentelor locale de urbanism 
               - lei -  

Din care în trimestrul 
Lista 

lucrărilor privind elaborarea și/sau actualizarea 
planurilor urbanistice generale și a regulamentelor 

locale de urbanism 
Denumirea lucrării 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

Valoarea 
2011 

I II III IV 

Termenul de 
finalizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total, din care: 2.630.976 2.325.926,04 250.080 90.028 124.538 25.510 10.004  

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE         

1.Consiliul Local al Orașului Petrila 209.916 64.866,04 44.100 16.200 18.000 6.300 3.600 01.03.2012 
a) Planul urbanistic general  
    (elaborare) 

        

      - studii de finanţare          
      - situaţia existentă         
      - reglementări şi propuneri         
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare) 

        

     - zone funcţionale         
     - reglementări         
2.Consiliul Local al Comunei Bănița 119.000 39.000 35.100 12.636 16.848 4.212 1.404 30.11.2011 
a) Planul urbanistic general  
    (elaborare) 

        

    - studii de finanţare                 
    - situaţia existentă                    
    - reglementări şi propuneri         
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare) 

        

    - zone funcţionale               
    - reglementări         



 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
3.Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus 123.760 43.760 21.600 7.776 10.368 2.592 864 În funcție de 

termenul care 
va fi prevăzut în 
noul Contract. 

 
a) Planul urbanistic general  
    (elaborare) 

        

    - studii de finanţare                 
    - situaţia existentă                    
    - reglementări şi propuneri          
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare) 

        

    - zone funcţionale               
    - reglementări         

           TOTAL   A: 452.676 147.626,04 100.800 36.612 45.216 13.104 5.868  

B. LUCRĂRI NOI         

1.Consiliul Local al Municipiului Lupeni 678.300 678.300 45.900 16.200 29.700 0 0 În funcție de 
termenul care va 

fi prevăzut în 
Actul adițional. 

 
a) Planul urbanistic general  
    (elaborare/actualizare) 

        

      - studii de fundamentare         
      - situaţia existentă         
      - reglementări şi propuneri         
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare/actualizare) 

        

      - zone funcţionale         
      - reglementări         
2.Consiliul Local al Orașului Geoagiu 500.000 

Conform 
solicitării 
Primăriei 
Orașului 
Geoagiu 
nr.584/2010 
 

500.000 45.000 16.200 21.600 5.400 1.800 În funcție de 
termenul ce va fi 

prevăzut în 
Contract. 

 
 
 
 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 
a) Planul urbanistic general  
    (elaborare/actualizare) 

        

      - studii de fundamentare         
      - situaţia existentă         
      - reglementări şi propuneri         
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare/actualizare) 

        

     - zone funcţionale         
     - reglementări         
3.Consiliul Local al Orașului Uricani 1.000.000 

Conform 
solicitării 
Primăriei 
Orașului Uricani 
nr.495/2010 

1.000.000 58.380 21.016 28.022 7.006 2.336 În funcție de 
termenul ce va fi 

prevăzut în 
Contract. 

a) Planul urbanistic general  
    (elaborare/actualizare) 

        

    - studii de fundamentare         
    - situaţia existentă         
    - reglementări şi propuneri          
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare/actualizare) 

           

    - zone funcţionale               
    - reglementări            

           TOTAL   B: 2.178.300 2.178.300 149.280 53.416 79.322 12.406 4.136  

 
 
 
 

ARHITECT ȘEF, 
Amelia Conț 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.136/2011  

privind aprobarea promovării proiectului  
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat în Regiunea Vest” - Etapa a II - a 

 
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 procedurile de accesare a finanţării Programului Operaţional Regional, Axa 

prioritară 3, DMI 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă”,   

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.205/2006 privind aprobarea 
asocierii judeţului Hunedoara cu judeţele Arad, Caraş –Severin şi Timiş din cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Vest România pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.149/2008 privind aprobarea participării Judeţului Hunedoara la constituirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă „ ADI VEST”; 

Văzând Hotărârea nr.1 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă (ADI VEST) privind aprobarea promovării şi implementării de către ADI VEST a 
proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 
ajutor calificat în Regiunea Vest - Etapa a II-a”; 

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 – Se aprobă promovarea prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST) a proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest - Etapa a II-a” şi 
asumarea responsabilităţilor care revin judeţului Timiş în  implementarea proiectului, cu indicatorii 
financiari prevăzuţi în anexa nr. 1.   
 
Art. 2 – Pentru realizarea proiectului Consiliul Judeţean Hunedoara se angajează să asigure în cotă 
parte: 

a) contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 11.250 lei din 
valoarea contribuţiei totale la cheltuielile eligibile, conform anexei nr. 2 (Sursele de 
finanţare ale proiectului, poz. II, lit. a);  

b) cota parte la finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente, în valoare de 201.240 lei, din 
totalul cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, conform anexei nr. 2 (Sursele de finanţare 
ale proiectului, poz. II, lit. b) plus poz. III); 

c) resursele financiare necesare implementării proiectului în cuantum de 25% din 
valoarea acestora în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

  



Art.3 – Se aprobă repartizarea pe judeţele asociate în cadrul ADIVEST a echipamentelor achiziţionate 
în cadrul proiectului, potrivit anexei nr. 3. 
  
Art. 4 – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul dezvoltare regională, integrare europeană 

şi va fi comunicată celor interesaţi pringrija Serviciului administraţie publică, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
             
 PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ        Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 19 august 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1  
la Hotărârea nr.136/2011 

a Consiliului Judeţean Hunedoara   
 
 
 

 BUGETUL PROIECTULUI  
 
 

 

Nr.  
Crt. 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor  

Cheltuieli 
neeligibil

e 

Cheltuieli 
eligibile

TOTAL 
cheltuieli TVA**

1 2 3 4 5=3+4 6 
CAPITOL 1     

1  
Cheltuieli cu echipamente     

1.1 Cheltuieli cu achiziţionarea de 
echipamente de specialitate si 
echipamente de comunicaţii 
aferente centrelor de comanda si 
control mobile1   

  TOTAL CAPITOL 1   
CAPITOL 2     2 

Mijloace de transport     
2.1 Autospeciale   2.196.000 2.196.000 527.040

   TOTAL CAPITOL 2  2.196.000 2.196.000 527.040
CAPITOLUL 3                              3 
Cheltuieli aferente 
implementării proiectului     

3.1 Cheltuieli de publicitate si 
informare  20.000 20.000 4.800

3.2 Cheltuieli de audit  12.000 12.000 2.880
3.3 Consultanta2  22.000 22.000 5.280

  TOTAL CAPITOL 3  54.000 54.000 12.960
I TOTAL cheltuieli 2.250.000 2.250.000 540.000
II Alte cheltuieli neeligibile   
 Cheltuieli inmatriculare 4.000 4000 960
 Cheltuieli functionare ADIVEST 209.677 209.677 50.323

III TOTAL GENERAL (I+II) 213.677 2.250.000 2.463.677 591.283
 
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând 
procentul de 24% la total cheltuieli -col 5- (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli 
neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.  
  VALOARE GRANT 2.205.000 lei  

 
                               
 
 
                                                 
1 In cazul in care acestea se vor achizitiona impreuna cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1 
 



 
 

 
Anexa nr. 2  

la Hotărârea nr.136/2011 
a Consiliului Judeţean Hunedoara 

  
 
 

 
SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

Detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului: 

 
Surse de finanţare a proiectului (model) 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (RON) 

I Valoarea totală a 
proiectului, din care : 

 
3.054.960 

a. Valoarea neeligibilă a 
proiectului 

 
 213.677 

b. Valoarea eligibilă a 
proiectului 

 
2.250.000 

c. TVA  
591.283 

II Contribuţia proprie în 
proiect, din care : 

258.677 

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli eligibile 

45.000 

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli neeligibile 

 
213.677 

III  TVA*  
591283 

IV ASISTENŢĂ 
FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

2.205.000 

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total 
cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR 

rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa nr. 3  

la Hotărârea nr.136/2011 
a Consiliului Judeţean Hunedoara 

  
 
 
 

 
Listă  privind  

repartizarea pe judeţe a echipamentelor 
 
 

Echipamente specifice TIMIŞ CARAŞ 
SEVERIN 

HUNEDOARA ARAD 

Autospeciale pentru 
lucrul cu apă şi spumă  
de capacitate redusă (2 
buc) 

 1 1  

Autospeciale pentru 
descarcerări (2 buc) 

1   1 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.137/2011 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Hunedoara,  

pe anul 2011 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului Buget, Instituții Publice și Agenți Economici din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresele nr.6060/2011 a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara-
Deva, nr.4478/2011 a Muzeului Civilizației Dacice și Romane; 
 Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.10/2011 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, 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 bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 
2011 cu suma de +740,00 mii lei la partea de venituri și cu suma de +820,00 mii lei la 
partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 - 12 la prezenta hotărâre.  
 Art.2 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara, pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 - 12 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 - Se aprobă modificarea creditelor bugetare și de angajament aprobate 
în cadrul programului de investiții, anexă la bugetul propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2011 conform anexelor nr. 13 – 22 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Anexele nr. 1 – 22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 - 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 19 august 2011 



JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

       PROGRAMUL                      

   de investiții pe anul 2011 cu finanțare din bugetul propriu al județului
conform Legii bugetului de stat nr.286/2010 și a altor surse legal constituite

                    mii le
Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL 646636,07 548506,20 80118,30 39609,30 468652,37 142820,90 1349,89 177,18 141293,83 35725,01 96293,47 4942,40 4332,95
531142,14 469364,90 72069,36 36630,48 397295,54 99793,80 1340,82 177,18 98275,80 33621,83 59265,52 4455,50 932,95

A. Lucrări în continuare 452161,08 394247,60 76666,41 37476,69 317581,19 126480,34 975,29 177,18 125327,87 27550,90 96293,47 1000,00 483,50
394910,14 342722,55 69739,75 34947,87 272982,80 88083,33 966,22 177,18 86939,93 26190,91 59265,52 1000,00 483,50

B. Lucrări noi 188790,44 147646,76 450,00 450,00 147196,76 12092,05 0,00 0,00 12092,05 6905,60 0,00 1337,00 3849,45
131849,37 120981,04 0,00 0,00 120981,04 8369,35 0,00 0,00 8369,35 6816,90 0,00 1103,00 449,45

C. Alte cheltuieli de investi ții 5684,55 6611,84 3001,89 1682,61 3874,42 4248,51 374,60 3873,91 1268,51 0,00 2605,40 0,00
4382,63 5661,31 2329,61 1682,61 3331,70 3341,12 374,60 0,00 2966,52 614,02 0,00 2352,50 0,00

ACTIVITATEA 51-02 23036,11 25564,77 14818,35 9015,61 10746,42 5443,69 0,00 0,00 5443,69 5443,69 0,00 0,00 0,00
Autorităti publice și acț.externe 16652,96 18702,32 12377,99 7475,63 6324,33 4284,59 0,00 0,00 4284,59 4284,59 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 23036,11 25564,77 14818,35 9015,61 10746,42 5364,49 0,00 5364,49 5364,49 0,00 0,00 0,00
16652,96 18702,32 12377,99 7475,63 6324,33 4284,59 0,00 4284,59 4284,59 0,00 0,00 0,00

1. Repara ții capitale la Teatrul 9978,54 11417,70 7355,40 4400,11 4062,30 3717,70 3717,70 3717,70 0,00 0,00 2600mp S teren 
Județean Hunedoara 6866,43 7686,81 5041,68 3728,31 2645,13 2645,13 2645,13 2645,13 0,00 0,00 aferent inv.
-Hot.CJH nr.77/2009,nr. 54/2010 1640mp S constr. l
-Hot.CJH nr.85/2010,nr.26/2011 3385 mp S desfășu

2. Repara ții fațade la sediul 6333,03 6409,60 5418,91 3521,46 990,69 146,79 146,79 146,79 0,00 0,00 clădirea princip.
Consiliului Jude țean Hunedoara 5711,36 5491,35 5307,94 1818,95 183,41 139,46 139,46 139,46 0,00 0,00 si cea secundară
-Hot.CJH nr.77/2009,nr.54/2010

-Hot.CJH nr.85/2010

3. Palat Administrativ al Jude țului 6724,54 7737,47 2044,04 1094,04 5693,43 1500,00 1500,00 1500,00 AD 2700mp
Hunedoara (amenajare sediu 4075,17 5524,16 2028,37 1928,37 3495,79 1500,00 1500,00 1500,00
Biblioteca Jude țeană Ovid 

Densu șianu Deva în corpul B)

Hot. CJH nr.8/2009,nr.54/2010,

nr.107/2010,nr.144/2010

C. Alte cheltuieli de investi ții 0,00 0,00 79,20 0,00 0,00 79,20 79,20 0,00 0,00
0,00

            la Hotărârea nr.______/2011
        a Consiliului Judeţean Hunedoar

                  Anexa nr.13

Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081



Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55
Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081

b) Dotari independente 24,50 24,50 24,50
0,00

e) Alte cheltuieli asimilate 54,70 0,00 54,70 54,70 0,00
investițiilor 0,00

ACTIVITATEA 66-02 67839,80 27118,47 3661,35 3352,31 23457,12 11800,31 1102,89 10697,42 2589,18 3288,24 2420,00 2400,00
Sănătate 23049,08 12837,38 2834,19 2834,19 10003,19 6821,52 1093,82 5727,70 2565,50 742,20 2420,00 0,00

A. Lucrări în continuare 9567,95 10132,92 3103,70 2927,70 7029,22 5263,53 975,29 0,00 4288,24 0,00 3288,24 1000,00
6321,58 6824,72 2409,58 2409,58 4415,14 2708,42 966,22 0,00 1742,20 0,00 742,20 1000,00

1. Ambulatoriu integrat din cadrul 5638,87 5638,87 2103,72 1927,72 3535,15 3288,24 3288,24 3288,24 33 cabinete consul
Spitalului Jude țean de Urgenț ă 3601,80 3601,80 1893,07 1893,07 1708,73 742,20 742,20 742,20 13 săli tratament
Deva-modernizarea și dotare 7 săli cu aparat.
cu aparatură de specialitate de specialitate
Hot. CJH nr.87/2009,nr.54/2010 14 încăperi anexe
Hot. CJH nr.85/2010 24 circulații, aștept

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

2. Compartimentări şi spaţiicudestinaţie 1104,75 1669,72 1669,72 760,00 210,00 550,00 550,00
medicală în structura noului bloc 997,05 1500,19 1500,19 760,00 210,00 550,00 550,00
operator de la Spitalul Judeţean de

Urgenţă Deva

Hot. CJH nr.114/2010,nr.77/2011

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

3. Şarpantă şiînvelitoare laAmbulatoriul 1597,05 1597,05 49,98 49,98 1547,07 1206,22 756,22 450,00 450,00
integrat din cadrul SpitaluluiJudeţean 1208,63 1208,63 2,41 2,41 1206,22 1206,22 756,22 450,00 450,00
de Urgenţă Deva

Hot. CJH nr.114/2010

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

4. Amenajări interioare,exterioare şi 1227,28 1227,28 950,00 950,00 277,28 9,07 9,07
utilităţi la demisol şi etajul al II-lea al 514,10 514,10 514,10 514,10 0,00
Ambulatoriului integrat din cadrul

Spitalului de Urgenţă Deva

Hot. CJH nr.114/2010

B. Lucrări noi 56894,10 15765,82 0,00 0,00 15765,82 5430,00 0,00 0,00 5430,00 2580,00 0,00 450,00 2400,00
15860,58 4990,45 0,00 0,00 4990,45 3015,50 0,00 0,00 3015,50 2565,50 0,00 450,00 0,00

1. Amenajare și dotare cu echipamen- 46679,40 5551,12 5551,12 2500,00 2500,00 2500,00 Adc 1560 mp
te specifice pentru îmbunătă țirea 15004,50 4134,37 4134,37 2485,50 2485,50 2485,50
capacității și calității sistemului de



Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55
Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081

intervenție în situații de urgenț ă

si pentru acordarea asisten ței 

medicale de urgen ță și a primului

ajutor calificat la Centrul 

Județean pentru Managementul

Situațiilor de Urgenț ă

Hot CJH 137/2009,nr. 35/2010,85/2010

Hot. CJH nr26/2011

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

2. Centrală termică cu funcţionare pe 599,41 599,41 599,41 450,00 450,00 450,00
lemne şi reţele termice prezolate la 492,00 492,00 492,00 450,00 450,00 450,00
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hot. CJH nr25/2011

3. Achiziţionare echipamente specifice 9113,11 9113,11 9113,11 2400,00 2400,00 2400,00
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 

calităţii sistemului de intervenţie în

situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă şi a 

primului ajutor calificatîn regiunea vest

Hot. CJH nr.174/2009

(ADI VEST)

4. Reabilitare sediu Crucea Ro șie Deva 502,18 502,18 502,18 80,00 80,00 80,00
Hot. CJH nr.44/2011 364,08 364,08 364,08 80,00 80,00 80,00

C. Alte cheltuieli de investi ții 1377,75 1219,73 557,65 424,61 662,08 1106,78 127,60 0,00 979,18 9,18 0,00 970,00
866,92 1022,21 424,61 424,61 597,60 1097,60 127,60 0,00 970,00 0,00 0,00 970,00

c) Cheltuieli pentru elaborarea 141,85 142,22 133,04 0,00 9,18 9,18 0,00 0,00 9,18 9,18 0,00 0,00
studiilor de prefezabilitate, fezabili-

tate și alte studii 

1. Cheltuieli pentru elaborarea 141,85 142,22 133,04 9,18 9,18 9,18 9,18
studiilor de prefezabilitate, fezabili-

tate și alte studii CJH

e) Alte cheltuieli asimilate 1235,90 1077,51 424,61 424,61 652,90 1097,60 127,60 970,00 970,00
investițiilor 866,92 1022,21 424,61 424,61 597,60 1097,60 127,60 970,00 970,00

1. Alte cheltuieli asimilate 1235,90 1077,51 424,61 424,61 652,90 597,60 127,60 470,00 470,00
investițiilor 866,92 1022,21 424,61 424,61 597,60 597,60 127,60 470,00 470,00
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva



Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55
Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081

2. Alte cheltuieli asimilate 500,00 500,00
investițiilor 500,00 500,00
Sanatoriul de Pneumoftiziologie

Geoagiu

ACTIVITATEA  67.02 3729,69 4674,11 1905,00 1258,00 2769,11 2496,30 247,00 2249,30 616,90 0,00 1632,40
Cultură, recreere și religie 3608,14 4731,53 1905,00 1258,00 2826,53 2243,52 247,00 0,00 1996,52 614,02 0,00 1382,50

B. Lucrări noi 140,89 140,89 140,89
92,43 92,43 92,43

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

1. Instalaţii interioare de încălzire şi 140,89 140,89 140,89
instalaţii în centrala termică la 92,43 92,43 92,43
Muzeul Sarmizegetusa

Hot CJH nr. 96/2011

C. Alte cheltuieli de investi ții 3588,80 4674,11 1905,00 1258,00 2769,11 2496,30 247,00 0,00 2249,30 616,90 0,00 1632,40 0,00
3515,71 4639,10 1905,00 1258,00 2734,10 2243,52 247,00 0,00 1996,52 614,02 0,00 1382,50 0,00

b) Dotări independente 136,10 136,10 136,10

1. Dotări independente 64,60 64,60 64,60
Biblioteca judeţeană Ovid Densuşianu

2. Dotări independente 71,50 71,50 71,50
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

c) Cheltuieli pentru elaborarea 47,30 47,30 47,30
studiilor de prefezabilitate, fezabili-

tate și alte studii 

1. Cheltuieli pentru elaborarea 47,30 47,30 47,30
studiilor de prefezabilitate, fezabili-

tate și alte studii 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

e) Alte cheltuieli asimilate 3588,80 4674,11 1905,00 1258,00 2769,11 2312,90 247,00 2065,90 616,90 1449,00
investițiilor 3515,71 4639,10 1905,00 1258,00 2734,10 2243,52 247,00 1996,52 614,02 1382,50

1. Alte cheltuieli asimilate 583,80 772,59 772,59 616,90 616,90 616,90
investițiilorCJH 510,71 737,58 737,58 614,02 614,02 614,02

2. Alte cheltuieli asimilate 3005,00 3901,52 1905,00 1258,00 1996,52 1696,00 247,00 1449,00 1449,00
investițiilor 3005,00 3901,52 1905,00 1258,00 1996,52 1629,50 247,00 1382,50 1382,50
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
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ACTIVITATEA  68.02 2679,32 2691,86 215,14 215,14 2476,72 2445,07 0,00 2445,07 1555,07 0,00 890,00
Asigurări și asistență socială 2057,98 2086,64 185,47 185,47 1901,17 1872,51 0,00 0,00 1872,51 1219,51 0,00 653,00

A. Lucrări în continuare 970,21 970,21 215,14 215,14 755,07 755,07 0,00 755,07 755,07 0,00 0,00
722,99 722,99 185,47 185,47 537,52 537,52 0,00 537,52 537,52 0,00 0,00

Direcţia Generală de Asistenţă Socială

si Protecţia Copilului Hunedoara

1. Bloc alimentar și sp ălătorie- 970,21 970,21 215,14 215,14 755,07 755,07 755,07 755,07 50 locuri
Centrul de Îngrijire și Asistenț ă 722,99 722,99 185,47 185,47 537,52 537,52 537,52 537,52
Brănișca

Hot.CJH nr.114/2010

B. Lucrări noi 1709,11 1721,65 0,00 0,00 1721,65 1587,00 1587,00 700,00 0,00 887,00
1334,99 1363,65 0,00 0,00 1363,65 1334,99 1334,99 681,99 0,00 653,00

Direcţia Generală de Asistenţă Socială

si Protecţia Copilului Hunedoara

1. Modernizare Centru de Îngrijire și 822,11 834,65 834,65 700,00 700,00 700,00 50 locuri
Asistenţă Geoagiu 681,99 710,65 710,65 681,99 681,99 681,99
Hot.CJH nr.12/2009.nr.78/2011

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială

Baia de Criş

2. Modernizarea clădirilor existente 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00
în administrarea  Unităţii de Asistenţă 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00
Medico-Socială Baia de Criş

Hot.CJH nr.25/2011

C. Alte cheltuieli de investi ții 103,00 103,00 100,00 3,00

b) Dotări independente 100,00 100,00 100,00

1. Dotări independente 100,00 100,00 100,00
Direcţia Generală de Asistenţă Socială

si Protecţia Copilului Hunedoara

e) Alte cheltuieli asimilate 3,00 3,00 3,00
investițiilor

1. Alte cheltuieli asimilate 3,00 3,00 3,00
investițiilor

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială

Baia de Criş
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ACTIVITATEA  70.02
Locuinţe,servicii şi dezvoltare 625,83 625,83 625,83 300,00 300,00 300,00

publică 569,91 569,81 569,81 300,00 300,00 300,00
B. Lucrări noi 625,83 625,83 625,83 300,00 300,00 300,00

569,91 569,81 569,81 300,00 300,00 300,00
1. Înlocuire conductă aducţiune OL 625,83 625,83 625,83 300,00 300,00 300,00

O600mm cu fontă ductilă Dn400 mm, 569,91 569,81 569,81 300,00 300,00 300,00
municipiul Vulcan,tronson bl.68 str.

str. Morii-bl F 9 str. Mihai Viteazu

Hot.CJH nr.96/2011

SC APA SERV Valea Jiului SA

ACTIVITATEA  74.02 149,45 149,45 0,00 0,00 149,45 169,45 0,00 0,00 169,45 20,00 0,00 0,00 149,45
Protectia mediului 149,45 149,45 0,00 0,00 149,45 149,45 0,00 0,00 149,45 0,00 0,00 0,00 149,45

B. Lucrări noi 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45
149,45 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45

1. Măsura ISPA- extinderea şi 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45 extindere
reabilitarea infrastructurii de apă şi 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45 149,45 Dănuţoni-treaptă
apă uzată în Valea Jiului,Judeţul Hunedoara terţiară capacitate
Hot.CJH nr.146/2010 max 129054PE
SC APA SERV Valea Jiului SA

C Alte cheltuieli de investi ții 20,00 20,00 20,00

e) Alte cheltuieli asimilate 20,00 20,00 20,00
investițiilor

ACTIVITATEA 80.02 23849,36 23849,36 411,28 363,50 23438,08 9080,93 0,00 0,00 9080,93 0,00 8597,43 0,00 483,50
Acțiuni generale economice, 17044,78 17044,78 411,28 363,50 16633,50 9080,93 0,00 0,00 9080,93 0,00 8597,43 0,00 483,50

comerciale și de muncă
A. Lucrări în continuare 23849,36 23849,36 411,28 363,50 23438,08 9080,93 0,00 0,00 9080,93 0,00 8597,43 0,00 483,50

17044,78 17044,78 411,28 363,50 16633,50 9080,93 0,00 0,00 9080,93 0,00 8597,43 0,00 483,50
1. Parc de afaceri Simeria 22954,58 22954,58 22954,58 8597,43 8597,43 8597,43 4.582,75 mp 

-Hot. CJH nr. 81/2008 16150,00 16150,00 16150,00 8597,43 8597,43 8597,43 suprafață aferentă
-Hot. CJH nr. 113/2010

2. Măsura ISPA-Reabilitarea şi 894,78 894,78 411,28 363,50 483,50 483,50 483,50 483,50 reabilitare staţie
modernizarea sistemului dealimenta- 894,78 894,78 411,28 363,50 483,50 483,50 483,50 483,50 epurare 833 l/s
recu apă şi canalizare în oraşele reţea apă potabilă
Hunedoara şi Deva Deva 159 km
-Hot. CJH nr. 50/2006 reţea canalizare 
SC APA PROD SA Deva Deva 171 km

reabilitare staţie 
epurare 833 l/s
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ACTIVITATEA 84-02 431218,77 369938,36 56798,73 24110,74 313404,10 109723,10 177,18 109545,92 25138,12 84407,80 0,00
Transporturi 388248,00 333288,37 52820,81 23639,69 280467,56 74848,93 177,18 74671,75 24745,86 49925,89 0,00

A. Lucrări în continuare 390566,73 329314,26 56576,79 24080,74 272737,47 105823,97 177,18 105646,79 21238,99 84407,80 0,00
350892,04 295959,17 52820,81 23639,69 243138,36 71279,52 177,18 71102,34 21176,45 49925,89 0,00

1. Modernizare DJ 705J:DJ 668A 10883,67 7947,05 5233,55 300,00 2713,50 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 10 km L drum

(Chitid)-Ocoli șuMic-Ludeștii deJos 9984,58 7057,31 5144,55 300,00 1912,76 956,28 956,28 956,28 0,00 0,00 62100mp parte caros.

-Hot. CJH nr. 119/2007 4955m șanțuri de p ăm.

-Hot. CJH nr. 70/2010 47 buc pode țe tubulare

10420mc terasamente

1800 mp trotuare

2. Modernizare DJ 705D: Stănija - 8907,22 11225,16 8189,45 1693,95 3035,71 1695,45 1695,45 1695,45 0,00 0,00 7000 m Lreală

Buceș ,km.34+700 - 41+700 8095,15 10004,32 8064,34 1693,95 1939,98 1695,45 1695,45 1695,45 0,00 0,00 8ml platformă

jud. Hunedoara 6ml păr ții caros.

 Hot. CJH nr. 192/2005,45/2009 2x1,00m acost.

-Hot. CJH nr. 70/2010,nr.144/2010 1buc pode ț supl.

4 buc pode ț tubular nou 

3. Modernizare DJ 706:DJ706A- 5076,30 4938,98 4115,23 1261,40 823,75 363,05 363,05 363,05 0,00 0,00 8210mcterasamente

Vorța-Țebea-DN 76, 4593,60 4311,31 3962,91 1261,40 348,40 363,05 363,05 363,05 0,00 0,00 16800mpsuprastructură

km 28+800-km 31+350 1520mcziduri de sprijin

Hot  CJH nr.169/2007 2400mc gabioane

- Hot. CJH nr. 70/2010 2800mcregularizare pârâ

3buc pode țe prefabr.P2

6buc pode țe tubulare Dn

4. Îmbrăcămin ți bituminoase ușoare 8933,44 5160,29 3299,82 2262,37 1860,47 971,95 971,95 971,95 0,00 0,00 3,15 km L

peDJ705F:DJ705A(Căstău)-Sibi șel- 7710,28 5038,17 3233,25 2262,37 1804,92 971,95 971,95 971,95 0,00 0,00 11 buc pode țe

Cabana Prislop-limită jude ț Alba, 4240ml șanțuri și rigole

km 8+656-11+800 4397 mc ziduri de sprijin

Hot.CJH  nr100/2008 470 mc gabioane

Hot.CJH  nr 70/2010 600 ml parapet metalic

5. Modernizare DJ 741:Crișcior- 15084,35 9770,03 2591,90 1500,00 7178,13 2000,00 2000,00 2000,00 11,98 m L

Bucureșci-Curechiu-Almașu Mic de 13353,72 9006,44 2412,46 1500,00 6593,98 2000,00 2000,00 2000,00 5,50 m l parte carosabilă

Munte,km 11+800-23+130 2x0,25 bandă încadrare

Hot.CJH  nr.99/2008 2,0,50 m acostam

Hot.CJH  nr.85/2010,nr.144/2010

6. Modernizare DJ 687F:Teliucu 15346,00 6938,63 1655,92 777,07 5282,71 1000,00 1000,00 1000,00 10,800 km L

Superior-Govăjdia-Lelese, 14103,80 6349,29 1582,40 777,07 4766,89 1000,00 1000,00 1000,00 0,25 km racord. drum. lat

km 10+300-km 20+100 6 m l parte caros. drum ju

Hot CJH nr.169/2007,70/2010,124/2010 4ml parte caros. racord.d
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7. Modernizare DJ 706:DJ 706A- 20514,38 18810,81 3777,03 2761,48 15033,78 4850,00 4850,00 4850,00 35645 mc terasamente

Vorța-Visca-Țebea-DN 76, 19141,96 16557,93 3654,38 2761,48 12903,55 4850,00 4850,00 4850,00 72875 mp parte caros.cu

km17+800-28+800 19875mpacostamente

Hot CJH nr.45/2009,nr.54/2010 6250 mrigolă beton

Hot.CJH  nr107/2010 14700 mc zidărie din piat

43 buc pode țe tub.PREM

78 buc indic. rutiere

300 mp amenajări parcăr

8. Deviere DJ 742B:Blăjeni(DN 74)- 6515,36 3750,47 1854,22 1818,52 1896,25 964,30 964,30 964,30 0,00 0,00 L1250m drum

Criș-DJ 762, județul Hunedoara 5199,85 3207,63 1760,63 1760,15 1447,00 959,48 959,48 959,48 0,00 0,00 5 buc pode țe

Hot CJH nr.146/2009,nr.54/2010 1bucpodL24m

Hot CJH nr.85/2010 1020ml șanțuri

1214,50mc ziduri de sprij

1400mc gabioane

9. Modernizare drum jude țean 9467,62 2815,24 560,96 560,96 2254,28 443,93 443,93 443,93 3,100 km L

DJ 680B:DN68A-Lăpugiu de Jos- 8251,46 2330,18 541,98 541,98 1788,20 443,93 443,93 443,93 5,50 m parte carosab.

Lăpugiu de Sus,km 4+400-km7+500 2x0,50macostamente

Hot CJH nr.201/2009,nr.54/2010

Hot CJH nr.85/2010

10. Modernizare DJ 687J:Hunedoara- 14853,47 9907,22 354,63 318,93 9552,59 2000,00 2000,00 2000,00 9,900km L

Boș-Groș-Cerb ăl-Feregi-DJ688, 13044,23 8716,99 289,60 289,60 8427,39 1990,00 1990,00 1990,00 7,00 m l platformă

km 9+650-19+550 5,50 m l parte carosab.

Hot CJH nr.184/2009 2x0,75 m acostam.

Hot CJH nr.85/2010 2681 m rigole beton

221 m ziduri de sprijin de

221 m parapet metalic tip

8 buc pode țe tip P2

11. Îmbrăcămin ți bituminoase ușoare 1145,84 1335,04 308,21 301,91 1026,83 670,84 670,84 670,84 1,208km L

peDJ 667A:DN66(Ohaba de Sub 1010,28 1007,56 296,10 296,10 711,46 670,84 670,84 670,84 6,00 m l parte carosab.

Piatră)-Nucșoara-CabanaPietrele 2x0,25 banda de încadra

km 12+050-13+050 2x0,75 m acostam.

Hot CJH nr.100/2008,nr. 70/2010 2x2,5%panta transv.în ali

Hot CJH nr.85/2010 4% panta transv. pe acos

1,15 km Lpe care se face

12. Îmbrăcămin ți bituminoase ușoare 9053,75 4987,33 30,62 12,02 4956,71 500,00 500,00 500,00 2000mL drum

DJ687C:Ha țeg-(DJ687A)-General 7825,84 4491,13 4491,13 500,00 500,00 500,00 7 buc pode țe

Berthelot-Ciula Mare-Ciula Mică- 2565 ml șanțuri și rigole

Răchitova,km 17+820-19+820 3138 mc ziduri de sprijin
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Hot CJH nr.100/2008,nr.107/2010 346,50mc funda ție contin

Hot CJH nr.26/2011 234 ml parapet metalic

13. Modernizare DJ 705:Geoagiu- 1887,50 1181,77 504,40 504,40 677,37 471,55 471,55 471,55 6,00mlparte carosab.

Balșa-Limit ă Județ Alba, 1593,22 992,04 495,70 495,70 496,34 471,55 471,55 471,55 7,50m l platformă

km 29+712-km 30+950 2x0,75 m acostam.

Hot CJH nr.22/2010, nr. 85/2010

14. Moderniizare  drum jude țean  7139,52 5102,56 459,72 416,42 4642,84 800,00 800,00 800,00 4276 m L

DJ705D:Bozeș (DJ705)-Băcâia- 6169,51 4543,59 390,32 390,32 4153,27 796,00 796,00 796,00 11buc pode țe

lim.jud. Alba, km 3+424-7+700 1 buc pod L 8 m

Hot CJH nr.99/2008 2 buc pod L10 m

Hot CJH nr.107/2010,nr.124/2010 2150 mc zid sprijin

1210 mc gabioane

15. Îmbrăcămin ți bituminoase ușoare 2047,11 458,90 392,93 392,93 65,97 7,92 7,92 7,92 550 m

peDJ 668C:DN 66-Bretea Română- 1803,05 394,65 386,71 386,71 7,94 7,92 7,92 7,92 6,00 m parte carosab.

Vâlcele Bune-Vâlcelele Rele- 2x0,25 banda de încadra

Bățălari-Boșorod 2x0,75 acostamente

km6+900-8+900 și km10+100-10+650

tronson 10+100-10+650

Hot CJH nr.100/2008,nr.54/2010

Hot CJH nr.107/2010,nr.183/2010

16. Modernizare și rebilitare DJ763A: 9194,40 13017,01 326,60 318,10 12690,41 500,00 500,00 500,00 11580mc terasam.

Steia(DN 76)-Tome ști-Tiulești- 8374,20 11640,73 300,00 300,00 11340,73 500,00 500,00 500,00 62735mp suprastr.

Limită Jude ț Arad,km 0+000- 435mcziduri de sprijin 

km 13+400 10 buc pod. tub.

Hot CJH nr.169/2007,172/2010

17. Modernizare DJ760:Ribi ța(DN 76) 11818,40 10202,01 320,10 313,10 9881,91 1000,00 1000,00 1000,00 27500 mc terasam.

Crișan-Schitu Mănăstirii Cri șan, 10819,30 8821,74 300,00 300,00 8521,74 1000,00 1000,00 1000,00 56975 mp suprastr.

km4+350-km 13+600 1610 mc ziduri de sprijin

Hot CJH nr.169/2007 26 buc pode țe tub.

Hot CJH nr.107/2010,nr.144/2010 2buc pode țe dalate

1360 mc gabioane

18. Modernizare DJ 707G:DN 7- 10446,51 10330,86 330,92 330,92 9999,94 500,00 500,00 500,00 10500m L

Gurasada-Dănule ști,km 3+500- 8617,08 7632,27 300,00 300,00 7332,27 500,00 500,00 500,00
14+000,Hot CJH nr. 5/2010,nr.85/2010

Hot CJH nr.144/2010

19. Modernizare DJ 706B:Luncoiu de 21772,20 12087,80 121,20 121,20 11966,60 1000,00 1000,00 1000,00 13,30 km L
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Jos-Stejărel-Lunc șoara-Dumești- 18483,63 11058,44 100,00 100,00 10958,44 1000,00 1000,00 1000,00 5,50m l drum

Sârbi(DJ 706),km 2+800-3+800 și 2x0,75 m acost.

km 7+150-19+450 20 buc semnalizare rut.

Hot CJH nr.35/2010,nr.113/2010 75000mp îmbrăc. asfalt.

Hot CJH nr.183/2010

20. Modernizare DJ 666:DN66 7485,21 4098,49 139,52 104,41 3958,97 500,00 500,00 500,00 4000ml L

(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, 6940,78 3851,44 100,00 100,00 3751,44 500,00 500,00 500,00 6,00 ml l medie drum

km1+010-5+010 1,25 ml l șanțuri

Hot CJH nr.99/2008,nr.113/2010 4000x2ml șanțuri

Hot CJH nr.183/2010 zid sprijin L60ml,h4ml

zid sprijin L130ml,h2ml

gabioaneL1354ml,h3ml

pode țe descărcare9pode

DN 600

21. Modernizare DJ 668: DN 66 - 13029,78 13029,78 5087,74 965,24 7942,04 7942,04 7942,04 7942,04 L= 8km drum 

Bucium Orlea-Gân țaga, 11723,97 11723,97 4906,52 957,58 6817,45 6817,45 6817,45 6817,45 l = 6 m

km 1+200-9+200,jud. Hunedoara

Hot CJH nr.200/2007; nr.104/2008

nr. 54/2010

22. Modernizare DJ 687D:Teliucu 105371,11 105371,11 6053,32 4312,81 99317,79 59527,76 59527,76 59527,76 30 km L

Inferior,Topli ța,Dăbâca,Hășdău, 97322,23 97322,23 4188,81 4188,81 93133,42 33629,00 33629,00 33629,00
Lunca Cernii de Sus, Gura 

Bordului,Limită Jude ț Caraș

Severin,km 15+100-45+380,

Județul Hunedoara

Hot CJH nr.44/2008,161/2008

Hot CJH nr113./2010

23. Modernizare DJ 708D: Vețel- 29042,80 29042,80 3057,60 2732,60 25985,20 16938,00 16938,00 16938,00 10,860 km L

Muncelu Mic-Poieni ța Tomii- 26973,53 26973,53 2676,47 2676,47 24297,06 9479,44 9479,44 9479,44 7,00 m l platformă

Feregi, km 14+900-25+760 5,50 m l parte carosab.

Județul Hunedoara 2 benzi circula ție

Hot CJH nr.41/2008 2,75 m l benzii de circula

Hot CJH nr.107/2010

24. Modernizare DJ 705ACostești- 45550,79 37804,92 7811,20 29993,72 177,18 177,18 0,00 L 18 km

Sarmizegetusa,km19+465-38+510 39756,79 32926,28 7733,68 25192,60 177,18 177,18 0,00
Hot.CJH nr.59/2006,nr.124/2010



Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55
Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081

B. Lucrări noi 40451,04 40423,10 30,00 30,00 40393,10 3625,60 0,00 0,00 3625,60 3625,60 0,00 0,00
37355,96 37329,20 0,00 0,00 37329,20 3569,41 3569,41 3569,41 0,00 0,00

1. Modernizare și reabilitare DJ 668A: 12635,82 12635,82 30,00 30,00 12605,82 863,60 863,60 863,60 L12,185 km

Streisângiorgiu(DJ 668)-Chitid- 11464,68 11464,68 11464,68 855,54 855,54 855,54 lățime platform ă

Boșorod-Luncani-Alun-Târsa- 5,50m;7,50m

Costești(DJ705A),km24+750-36+935 lățime parte caros

Hot CJH nr184/2010 4,00 m;6,00 m

acostamente

2x0,75 m

terasamente16074mc

suprastructură60240mp

șanțuri de p ământ5000m

șanțuri pereate6500m

pode țetubulareD1000mm

pode țe tubulare D600mm

ziduri de sprijin50m

gabioane 280 mc

2. Modernizare DJ687 E:Hunedoara- 6227,48 6227,48 6227,48 500,00 500,00 500,00 L3700 m

Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila- 5630,01 5630,01 5630,01 494,64 494,64 494,64 carosabil 4-5 m

Vadu Dobrii,km18+130-21+830- ziduri de sprijin455ml

Hot CJH nr. 96/2011 pode țe 9 buc

pode țe tipP1 2 buc

rigolă acostament235 m

rigolă ranforsată140m

rigolă pereată750m

3. Lucrări de modernizare la trecerea 180,00 152,06 152,06 140,00 140,00 140,00 l parte carosab6m

la nivel cu calea ferată pe DJ 668: 159,39 132,63 132,63 132,63 132,63 132,63 l platformă 8 m

DN 66-Bucium Orlea -Gân țaga, acostanente2x1,00 m

km1+630(116 Simeria-Livezeni,

interval Subcetate-Baie ști, 

km CF 30+161)

Hot CJH nr.25/2011,nr.67/2011,nr.97/2011 

4. Reamplasare linie electrică în 76,88 76,88 76,88 72,00 72,00 72,00 Lcircuit el.450m

vederea realizării obiectivului 75,58 75,58 75,58 72,00 72,00 72,00 reamplasare 11 stâlpi

Modernizare DJ 706:DJ706A-Vorța- refacere branșamente

Visca-Țebea-DN 76,km17+800-28+800 monofazice și trifazice

Hot.CJH nr.25/2011



Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55
Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081

5. Pod peste Riu Mare , zona Rof 686,05 686,05 686,05 550,00 550,00 550,00 Lpod 25,06 m

Hot.CJH nr.44/2011 632,80 632,80 632,80 550,00 550,00 550,00 l pod 4,42 m

gabarit3,50m

L parapet pe pod2x24,80

6. Modernizare DJ 705 L:DJ 705-Mada, 4205,91 4205,91 4205,91 500,00 500,00 500,00 L6500 m

km 0+000-6+500 4068,51 4068,51 4068,51 497,50 497,50 497,50 șanțuri pământ 4427m

Hot.CJH nr.77 /2011 șanțuri pereate 864m

amenajări pode țe 10buc

pode țe tubulare D 800 6b

pod de beton peste pârâu

Stauini L 6 m 1 buc

7. Modernizare DJ 763 B:DN 76 15030,85 15030,85 15030,85 500,00 500,00 500,00 L 9700 m

(Vălișoara)-DC 165(Dealu Mare)- 14068,34 14068,34 14068,34 497,50 497,50 497,50 l parte carosabilă 4m

DN 76(Podele),km 0+000-9+700 ziduri de sprijin 470 ml

Hot.CJH nr.77 /2011 pode țe 13bucD800mm

rigolă acostament 470 ml

rigolă ranforsată 475 m

șanțuri de p ămînt

8. Reabilitare DJ742A:Buce ș-După 1408,05 1408,05 1408,05 500,00 500,00 500,00 deschidere pod 24m

Piatră-Tarni ța-lim. Jud. Alba, 1256,65 1256,65 1256,65 469,60 469,60 469,60
km 0+000-4+000 și construire pod 

la km 3+780

Hot. CJH nr.77/2011

C. Alte cheltuieli de investi ții 201,00 201,00 191,94 273,53 273,53 0,00 273,53 273,53 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

c) 201,00 201,00 191,94 9,06 9,06 0,00 9,06 9,06

0,00
e) Alte cheltuieli asimilate 264,47 264,47 264,47

investitiilor

ACTIVITATEA 87.02 93507,74 93753,10 2308,45 1294,00 91444,65 1362,05 1362,05 362,05 0,00 0,00 1000,00
Alte acțiuni economice 79761,84 79954,62 1534,62 874,00 78420,00 192,35 192,35 192,35 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 4170,72 4416,08 1541,15 874,00 2874,93 192,35 192,35 192,35 0,00 0,00
3275,79 3468,57 1534,62 874,00 1933,95 192,35 192,35 192,35 0,00 0,00

1. Dezvoltarea infrastructurii în 4170,72 4416,08 1541,15 874,00 2874,93 192,35 192,35 192,35 4 baze Salvamont

zona montană înaltă-construc ții 3275,79 3468,57 1534,62 874,00 1933,95 192,35 192,35 192,35 3 refugii montane

baze Salvamont și refugii montane

în masivul Retezat-Râu șor,Poiana

Pelegii,Pietrele,Bucura,Paltina,

Stâna de Râu,Baleia

Hot.CJH nr.23/2008

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate și alte studii 



Nr. Nominalizarea pe Valoarea Valoarea din care: PROGRAM Capacităti

crt. obiective de investi ții, totală totală Realizat din care: Rămas de 2011
dotări și alte cheltuieli de investiții (data 

inceperii-an/trim. număr și data acordului 
MF și a aprob ării documenta ției de 

investiții

la data 
aprobării 

documen- 
tației

actualizată cumulat până 
la 31.12.10

Realizat în 
anul 2010

executat 
actualizat 

(col.3-col.4)

TOTAL      titlul 71    titlul 56 titlul 51 titlul 55
Buget local

cu finanțare din :
Alte surse  
(Venituri 
proprii 
institutii 
publice) 

    Credite 
interne 5081

Hot.CJH nr.120/2009

B. Lucrări noi 88820,02 88820,02 420,00 420,00 88400,02 1000,00 1000,00 1000,00
76486,05 76486,05 0,00 0,00 76486,05 0,00 0,00 0,00

Regiunea V VEST

1. Reabilitarea sitului industrial de pe 88820,02 88820,02 420,00 420,00 88400,02 1000,00 1000,00 1000,00
fosta platformă industrială Călan şi 76486,05 76486,05 76486,05 0,00 0,00
pregătirea lui pentru noi activităţi

Hot.CJH nr.172/2010

C. Alte cheltuieli de investi ții 517,00 517,00 347,30 169,70 169,70 0,00 169,70 169,70 0,00 0,00

c) Cheltuieli pentru elaborarea 517,00 517,00 347,30 169,70 169,70 169,70 169,70 0,00 0,00
studiilor de prefezabilitate, feza-

bilitate și alte studii

                                                 

     ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,                                                                                                  COMPARTIMENT BUGET,INSTITUȚII PUBLICE                   
                                                                                                                                                                                                      ȘI AGENȚI ECONOMICI

                     Mircea Ioan Moloț                                                                                                                          Madrea Oana                                  Doroga Lumini
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JUDEŢUL HUNEDOARA
Unitatea administrativ-teritoriala
Instituţia publică:CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
FORMULAR 14
     I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
    CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ

- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

 1. Total surse de finanţare I 394557,01 232355,81 100308,72 61160,78 731,70
II 394557,01 40606,48 39629,35 142820,90 106843,32 44898,63 19758,33

 02 Buget local I 379483,67 221193,62 97085,39 60472,96 731,70
     din care: II 365025,08 19434,11 33548,06 141293,83 106092,12 44898,63 19758,33
 51.02 Transferuri de capital I 7314,31 3143,53 871,31 3299,47

II 8947,19 744,15 2702,97 4942,40 557,67
 55.01 Transferuri interne, din care: I 5490,06 48,12 783,16 4658,78

II 5490,06 48,12 783,16 4332,95 325,83
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursab I

II
      550109 Programe ISPA I 1044,23 48,12 363,16 632,95

II 1044,23 48,12 363,16 632,95
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I 4445,83 420,00 4025,83
      550113 Programe de dezvoltare II 4445,83 420,00 3700,00 325,83
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 172755,38 153082,56 19672,82
postaderare II 168928,73 3998,52 8477,21 96293,47 60159,53
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 193159,84 64919,41 75225,64 52283,09 731,70

II 180895,02 14643,32 21584,72 35108,11 44901,91 44898,63 19758,33
71.01.01 Construcţii I 192102,88 64505,16 75195,64 51670,38 731,70

II 177751,14 12181,44 21554,72 34456,50 44901,52 44898,63 19758,33
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 110,20 110,20

II 110,20 110,20
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 946,76 414,25 30,00 502,51

II 3033,68 2461,88 30,00 541,41 0,39
7103 Reparatii capitale I 764,08 532,46 231,62

PROGRAM 
2011

TOTAL GENERAL

PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE 

ESTIMĂRI 
2012

Anexa nr.14
la Hotărârea nr._____/2011

a Consiliului Judeţean Hunedoara

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II 764,08 616,90 147,18
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
71.01.01 Construcţii I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I 3733,97 3223,33 510,64

II 2101,09 1349,89 751,20
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I 3733,97 3223,33 510,64

II 2101,09 1349,89 751,20
         .… I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

80 Alte surse(Fond rulment) I 637,49 637,49
II 16728,96 10647,67 6081,29

51.02 Transferuri de capital I
II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II 1461,16 1461,16
7101 Active fixe I 637,49 637,49

II 15267,80 10647,67 4620,13
71.01.01 Construcţii I 31,72 31,72

II 14383,47 9763,34 4620,13
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 605,77 605,77

II 884,33 884,33
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 333918,64 228500,71 98454,95 6231,28 731,70
II 333918,64 39190,05 37476,36 126480,34 96607,20 34164,69

 02 Buget local I 319221,52 217707,24 95231,62 5550,96 731,70
     din care: II 305108,61 18364,98 31395,07 125327,87 95856,00 34164,69
 51.02 Transferuri de capital I

II 1999,98 999,98 1000,00
 55.01 Transferuri interne, din care: I 894,78 48,12 363,16 483,50

II 894,78 48,12 363,16 483,50
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I 894,78 48,12 363,16 483,50

II 894,78 48,12 363,16 483,50
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 172755,38 153082,56 19672,82
postaderare II 168928,73 3998,52 8477,21 96293,47 60159,53
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 145571,36 64576,56 75195,64 5067,46 731,70

II 133285,12 14318,34 21554,72 27550,90 35696,47 34164,69
71.01.01 Construcţii I 145499,96 64505,16 75195,64 5067,46 731,70

II 131148,22 12181,44 21554,72 27550,90 35696,47 34164,69
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.30 Alte active fixe I 71,40 71,40

II 2136,90 2136,90
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
71.01.01 Construcţii I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I 3726,47 3223,33 503,14

II 1726,49 975,29 751,20
51.02 Transferuri de capital I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
         …. I 3726,47 3223,33 503,14

II 1726,49 975,29 751,20



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

80 Alte surse(Fond rulment) I 268,77 268,77
II 16381,66 10300,37 6081,29

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II 1461,16 1461,16
7101 Active fixe I 268,77 268,77

II 14920,50 10300,37 4620,13
71.01.01 Construcţii I 31,72 31,72

II 14383,47 9763,34 4620,13
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 237,05 237,05

II 537,03 537,03
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 52855,50 450,00 52405,50
II 52855,50 450,00 12092,05 9821,18 10733,94 19758,33

 02 Buget local I 52855,50 450,00 52405,50
     din care: II 52855,50 450,00 12092,05 9821,18 10733,94 19758,33
 51.02 Transferuri de capital I 1627,30 1627,30

II 1627,30 1337,00 290,30
 55.01 Transferuri interne, din care: I 4595,28 420,00 4175,28

II 4595,28 420,00 3849,45 325,83
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I 149,45 149,45

II 149,45 149,45
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I 4445,83 420,00 4025,83
      550113 Programe de dezvoltare II 4445,83 420,00 3700,00 325,83
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 46632,92 30,00 46602,92

II 46632,92 30,00 6905,60 9205,05 10733,94 19758,33
71.01.01 Construcţii I 46602,92 46602,92

TOTAL GENERAL
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II 46602,92 6905,60 9205,05 10733,94 19758,33
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 30,00 30,00

II 30,00 30,00
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
51.02 Transferuri de capital I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 7782,87 3855,10 1403,77 2524,00
II 7782,87 1416,43 1702,99 4248,51 414,94

 02 Buget local I 7406,65 3486,38 1403,77 2516,50
     din care: II 7060,97 1069,13 1702,99 3873,91 414,94
 51.02 Transferuri de capital I 5687,01 3143,53 871,31 1672,17

II 5319,91 744,15 1702,99 2605,40 267,37
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

C. Alte cheltuieli de investiţii 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01 Active fixe I 955,56 342,85 612,71

II 976,98 324,98 651,61 0,39
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 110,20 110,20

II 110,20 110,20
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 845,36 342,85 502,51

II 866,78 324,98 541,41 0,39
7103 Reparatii capitale I 764,08 532,46 231,62

II 764,08 616,90 147,18
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
7103 Reparatii capitale I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

10 Venituri proprii I 7,50 7,50
II 374,60 374,60

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I 7,50 7,50
II 374,60 374,60

         .… I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I 368,72 368,72
II 347,30 347,30

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I
II

 02 Buget local I
     din care: II
 51.02 Transferuri de capital I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

TOTAL GENERAL
a. Achizitii de imobile 



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

71.01.30 Alte active fixe I
II

7103 Reparatii capitale I
II

10 Venituri proprii I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 378,13 138,53 239,60
II 378,13 97,15 20,38 260,60

 02 Buget local I 378,13 138,53 239,60
     din care: II 378,13 97,15 20,38 260,60
 51.02 Transferuri de capital I 253,63 138,53 115,10

II 253,63 97,15 20,38 136,10
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

b. dotari independente
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 124,50 124,50

II 124,50 124,50
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 110,20 110,20

II 110,20 110,20
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 14,30 14,30

II 14,30 14,30
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.01 Construcţii I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I
II

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I
II

71.01.30 Alte active fixe I
II

7103 Reparatii capitale I
II

10 Venituri proprii I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 907,91 711,57 196,34
II 907,91 672,28 235,24 0,39

 02 Buget local I 539,19 342,85 196,34
     din care: II 560,61 324,98 235,24 0,39
 51.02 Transferuri de capital I 47,30 47,30

II 47,30 47,30
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 491,89 342,85 149,04

II 513,31 324,98 187,94 0,39
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 491,89 342,85 149,04

II 513,31 324,98 187,94 0,39
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

08 Fonduri externe nerambursabile I
II

51.02 Transferuri de capital I
II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

7101 Active fixe I
II

71.01.01 Construcţii I
II

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I
II

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I
II

71.01.30 Alte active fixe I
II

7103 Reparatii capitale I
II

10 Venituri proprii I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I 368,72 368,72
II 347,30 347,30

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I
II

 02 Buget local I
     din care: II
 51.02 Transferuri de capital I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

d. cheltuieli privind consolidarile
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 6496,83 3005,00 1403,77 2088,06
II 6496,83 647,00 1682,61 3752,67 414,55

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 02 Buget local I 6489,33 3005,00 1403,77 2080,56
     din care: II 6122,23 647,00 1682,61 3378,07 414,55
 51.02 Transferuri de capital I 5386,08 3005,00 871,31 1509,77

II 5018,98 647,00 1682,61 2422,00 267,37



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 55.01 Transferuri interne, din care: I
II

      5501003 Programe cu finantare rambursabila I
II

      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 339,17 339,17

II 339,17 339,17
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 339,17 339,17

II 339,17 339,17
7103 Reparatii capitale I 764,08 532,46 231,62

II 764,08 616,90 147,18
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I 7,50 7,50

II 374,60 374,60
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I 7,50 7,50

II 374,60 374,60
80 Alte surse(Fond rulment) I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II
CAPITOL 51.02 Autorități publice și acțiuni externe



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 1. Total surse de finanţare I 22.914,84 20.496,24 72,42 2.346,18
II 22.914,84 5.802,74 9.015,61 5.443,69 2.652,80

TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 02 Buget local I 22.914,84 20.496,24 72,42 2.346,18
     din care: II 16.261,37 8.164,88 5.443,69 2.652,80
71.01 Active fixe I 22.914,84 20.496,24 72,42 2.346,18

II 16.261,37 8.164,88 5.443,69 2.652,80
71.01.01 Construcţii I 22.835,64 20.496,24 72,42 2.266,98

II 16.182,17 8.164,88 5.364,49 2.652,80
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 10,20 10,20

II 10,20 10,20
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 69,00 69,00

II 69,00 69,00
7103 Reparatii capitale I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I

II 6.653,47 5.802,74 850,73
7101 Active fixe I

II 6.653,47 5.802,74 850,73
71.01.01 Construcţii I

II 6.653,47 5.802,74 850,73
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 22835,64 20496,24 72,42 2266,98
II 22835,64 5802,74 9015,61 5364,49 2652,80

 02 Buget local I 22835,64 20496,24 72,42 2266,98
     din care: II 16182,17 8164,88 5364,49 2652,80
71.01 Active fixe I 22835,64 20496,24 72,42 2266,98

II 16182,17 8164,88 5364,49 2652,80
71.01.01 Construcţii I 22835,64 20496,24 72,42 2266,98

II 16182,17 8164,88 5364,49 2652,80
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I

II 6653,47 5802,74 850,73
51.02 Transferuri de capital I

TOTAL GENERAL
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
7101 Active fixe I

II 6653,47 5802,74 850,73
71.01.01 Construcţii I

II 6653,47 5802,74 850,73
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 79,20 79,20
II 79,20 79,20

 02 Buget local I 79,20 79,20
     din care: II 79,20 79,20
71.01 Active fixe I 79,20 79,20

II 79,20 79,20
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 10,20 10,20

II 10,20 10,20
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 69,00 69,00

II 69,00 69,00
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 24,50 24,50
II 24,50 24,50

 02 Buget local I 24,50 24,50
     din care: II 24,50 24,50
71.01 Active fixe I 24,50 24,50

II 24,50 24,50
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 10,20 10,20

II 10,20 10,20
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 14,30 14,30

II 14,30 14,30
7103 Reparatii capitale I

b. dotari independente
TOTAL GENERAL

C. Alte cheltuieli de investiţii 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 1. Total surse de finanţare I 54,70 54,70
II 54,70 54,70

 02 Buget local I 54,70 54,70
     din care: II 54,70 54,70
71.01 Active fixe I 54,70 54,70

II 54,70 54,70
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 54,70 54,70

II 54,70 54,70
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 19.421,29 5.780,72 4.094,64 9.545,93
II 19.421,29 309,04 3.352,31 11.800,31 2.431,60 1.528,03

 02 Buget local I 15.687,32 5.780,72 871,31 9.035,29
     din care: II 16.732,73 133,04 2.693,84 10.697,42 1.680,40 1.528,03
 51.02 Transferuri de capital I 2.114,12 871,31 1.242,81

II 3.994,00 1.424,59 2.420,00 149,41
 55.01 Transferuri interne, din care: I 2.400,00 2.400,00

II 2.400,00 2.400,00
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I 2.400,00 2.400,00

II 2.400,00 2.400,00
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 5.638,87 5.638,87
postaderare II 4.804,40 1.269,25 3.288,24 246,91
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 5.534,33 141,85 5.392,48

II 5.534,33 133,04 2.589,18 1.284,08 1.528,03
71.01.01 Construcţii I 5.392,11 5.392,11

II 5.392,11 2.580,00 1.284,08 1.528,03
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 142,22 141,85 0,37

II 142,22 133,04 9,18
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I 3.733,97 3.223,33 510,64

II 1.854,09 1.102,89 751,20
51.02 Transferuri de capital I

II
710101 Construcţii I 3.733,97 3.223,33 510,64

CAPITOL 66.02 Sănătate
TOTAL GENERAL

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II 1.854,09 1.102,89 751,20
         .… I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I

II 834,47 176,00 658,47
51.02 Transferuri de capital I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II 658,47 658,47
7101 Active fixe I

II 176,00 176,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II 176,00 176,00
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 9365,34 5638,87 3223,33 503,14
II 9365,34 176,00 2927,70 5263,53 998,11

 02 Buget local I 5638,87 5638,87
     din care: II 6804,38 2269,23 4288,24 246,91
 51.02 Transferuri de capital I
510212 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale II 1999,98 999,98 1000,00
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 5638,87 5638,87
postaderare II 4804,40 1269,25 3288,24 246,91
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

7103 Reparatii capitale I
II

10 Venituri proprii I 3726,47 3223,33 503,14
II 1726,49 975,29 751,20

51.02 Transferuri de capital I
II

710101 Construcţii I 3726,47 3223,33 503,14
II 1726,49 975,29 751,20

         .… I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I
II 834,47 176,00 658,47

51.02 Transferuri de capital I
II

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II 658,47 658,47
7101 Active fixe I

II 176,00 176,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II 176,00 176,00
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 8391,52 8391,52
II 8391,52 5430,00 1433,49 1528,03

 02 Buget local I 8391,52 8391,52
     din care: II 8391,52 5430,00 1433,49 1528,03
 51.02 Transferuri de capital I 599,41 599,41
510212 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale II 599,41 450,00 149,41
 55.01 Transferuri interne, din care: I 2400,00 2400,00

II 2400,00 2400,00
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550113Programe de dezvoltare I 2400,00 2400,00

II 2400,00 2400,00

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 5392,11 5392,11

II 5392,11 2580,00 1284,08 1528,03
71.01.01 Construcţii I 5392,11 5392,11

II 5392,11 2580,00 1284,08 1528,03
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 1664,43 141,85 871,31 651,27
II 1664,43 133,04 424,61 1106,78

 02 Buget local I 1656,93 141,85 871,31 643,77
     din care: II 1536,83 133,04 424,61 979,18
 51.02 Transferuri de capital I 1514,71 871,31 643,40

II 1394,61 424,61 970,00
71.01 Active fixe I 142,22 141,85 0,37

II 142,22 133,04 9,18
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 142,22 141,85 0,37

II 142,22 133,04 9,18
7103 Reparatii capitale I

II
10 Venituri proprii I 7,50 7,50

II 127,60 127,60
51.02 Transferuri de capital I

II
7103 Reparatii capitale I 7,50 7,50

II 127,60 127,60

 1. Total surse de finanţare I 142,22 141,85 0,37
II 142,22 133,04 9,18

 02 Buget local I 142,22 141,85 0,37
     din care: II 142,22 133,04 9,18
71.01 Active fixe I 142,22 141,85 0,37

II 142,22 133,04 9,18
71.01.01 Construcţii I

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
TOTAL GENERAL

C. Alte cheltuieli de investiţii 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 142,22 141,85 0,37

II 142,22 133,04 9,18
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 1522,21 871,31 650,90
II 1522,21 424,61 1097,60

 02 Buget local I 1514,71 871,31 643,40
     din care: II 1394,61 424,61 970,00
 51.02 Transferuri de capital I 1514,71 871,31 643,40

510212Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale               
510226 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 
bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale  in sănătate II 1394,61 424,61 970,00
10 Venituri proprii I 7,50 7,50

II 127,60 127,60
51.02 Transferuri de capital I

II
7103 Reparatii capitale I 7,50 7,50

II 127,60 127,60

 1. Total surse de finanţare I 5.074,27 3.143,53 532,46 1.398,28
II 5.074,27 744,15 1.278,38 2.496,30 555,44

 02 Buget local I 5.074,27 3.143,53 532,46 1.398,28
     din care: II 4.827,27 744,15 1.278,38 2.249,30 555,44
 51.02 Transferuri de capital I 4.310,19 3.143,53 1.166,66
510229 Transferuri de capital cătreinstituţii publice II 4.063,19 744,15 1.278,38 1.632,40 408,26
7103 Reparatii capitale I 764,08 532,46 231,62

II 764,08 616,90 147,18
10 Venituri proprii I

II 247,00 247,00
51.02 Transferuri de capital I

II
71.01.01 Construcţii I

II 247,00 247,00

 1. Total surse de finanţare I 140,89 140,89
II 140,89 140,89

 02 Buget local I 140,89 140,89
     din care: II 140,89 140,89
 51.02 Transferuri de capital I 140,89 140,89
510229 Transferuri de capital cătreinstituţii publice II 140,89 140,89

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL GENERAL

CAPITOL 67.02 Cultură, recreere și religie 
TOTAL GENERAL

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL

C. Alte cheltuieli de investiţii 



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 1. Total surse de finanţare I 4933,38 3143,53 532,46 1257,39
II 4933,38 744,15 1278,38 2496,30 414,55

 02 Buget local I 4933,38 3143,53 532,46 1257,39
     din care: II 4686,38 744,15 1278,38 2249,30 414,55
 51.02 Transferuri de capital I 4169,30 3143,53 1025,77
510229 Transferuri de capital cătreinstituţii publice II 3922,30 744,15 1278,38 1632,40 267,37
7103 Reparatii capitale I 764,08 532,46 231,62

II 764,08 616,90 147,18
10 Venituri proprii I

II 247,00 247,00
51.02 Transferuri de capital I

II
71.01.01 Construcţii I

II 247,00 247,00

 1. Total surse de finanţare I 253,63 138,53 115,10
II 253,63 97,15 20,38 136,10

 02 Buget local I 253,63 138,53 115,10
     din care: II 253,63 97,15 20,38 136,10
 51.02 Transferuri de capital I 253,63 138,53 115,10
510229Alte transferuri de capital către instituţii publice II 253,63 97,15 20,38 136,10

 1. Total surse de finanţare I 47,30 47,30
II 47,30 47,30

 02 Buget local I 47,30 47,30
     din care: II 47,30 47,30
 51.02 Transferuri de capital I 47,30 47,30
510229Alte transferuri de capital către instituţii publice II 47,30 47,30

 1. Total surse de finanţare I 4632,45 3005,00 532,46 1094,99
II 4632,45 647,00 1258,00 2312,90 414,55

 02 Buget local I 4632,45 3005,00 532,46 1094,99
     din care: II 4385,45 647,00 1258,00 2065,90 414,55
 51.02 Transferuri de capital I 3868,37 3005,00 863,37
510229Alte transferuri de capital către instituţii publice II 3621,37 647,00 1258,00 1449,00 267,37
7103 Reparatii capitale I 764,08 532,46 231,62

II 764,08 616,90 147,18
10 Venituri proprii I

II 247,00 247,00
51.02 Transferuri de capital I

II
710101 Construcţii I

II 247,00 247,00

 1. Total surse de finanţare I 2.794,86 215,14 2.579,72
II 2.794,86 215,14 2.445,07 134,65

b. dotari independente
TOTAL GENERAL

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL GENERAL

CAPITOL 68.02 Asigurări și asistență socială
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 02 Buget local I 2.794,86 215,14 2.579,72
     din care: II 2.794,86 215,14 2.445,07 134,65
 51.02 Transferuri de capital I 890,00 890,00
510229 Transferuri de capital către instituţii publice II 890,00 890,00
71.01 Active fixe I 1.904,86 215,14 1.689,72

II 1.904,86 215,14 1.555,07 134,65
71.01.01 Construcţii I 1.804,86 215,14 1.589,72

II 1.804,86 215,14 1.455,07 134,65
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 100,00 100,00

II 100,00 100,00

 1. Total surse de finanţare I 970,21 215,14 755,07
II 970,21 215,14 755,07

 02 Buget local I 970,21 215,14 755,07
     din care: II 970,21 215,14 755,07
71.01 Active fixe I 970,21 215,14 755,07

II 970,21 215,14 755,07
71.01.01 Construcţii I 970,21 215,14 755,07

II 970,21 215,14 755,07
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 1721,65 1721,65
II 1721,65 1587,00 134,65

 02 Buget local I 1721,65 1721,65
     din care: II 1721,65 1587,00 134,65
 51.02 Transferuri de capital I 887,00 887,00
510229 Transferuri de capital către instituţii publice II 887,00 887,00
71.01 Active fixe I 834,65 834,65

II 834,65 700,00 134,65
71.01.01 Construcţii I 834,65 834,65

II 834,65 700,00 134,65
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 103,00 103,00

C. Alte cheltuieli de investiţii 
TOTAL GENERAL

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
TOTAL GENERAL

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II 103,00 103,00
 02 Buget local I 103,00 103,00
     din care: II 103,00 103,00
 51.02 Transferuri de capital I 3,00 3,00
510229 Transferuri de capital către instituţii publice II 3,00 3,00
71.01 Active fixe I 100,00 100,00

II 100,00 100,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 100,00 100,00

II 100,00 100,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 100,00 100,00
II 100,00 100,00

 02 Buget local I 100,00 100,00
     din care: II 100,00 100,00
71.01 Active fixe I 100,00 100,00

II 100,00 100,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 100,00 100,00

II 100,00 100,00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 3,00 3,00
II 3,00 3,00

 02 Buget local I 3,00 3,00
     din care: II 3,00 3,00
 51.02 Transferuri de capital I 3,00 3,00
510229 Transferuri de capital către instituţii publice II 3,00 3,00

 1. Total surse de finanţare I 625,83 625,83
II 625,83 300,00 325,83

 02 Buget local I 625,83 625,83
     din care: II 625,83 300,00 325,83
 51.02 Transferuri de capital I

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL GENERAL

CAPITOL 70.02 Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică
TOTAL GENERAL

b. dotari independente
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 55.01 Transferuri interne, din care: I 625,83 625,83
II 625,83 300,00 325,83

      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I 625,83 625,83
II 625,83 300,00 325,83

 1. Total surse de finanţare I 625,83 625,83
II 625,83 300,00 325,83

 02 Buget local I 625,83 625,83
     din care: II 625,83 300,00 325,83
 51.02 Transferuri de capital I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I 625,83 625,83

II 625,83 300,00 325,83
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I 625,83 625,83

II 625,83 300,00 325,83

 1. Total surse de finanţare I 169,45 169,45
II 169,45 169,45

 02 Buget local I 169,45 169,45
     din care: II 169,45 169,45
 51.02 Transferuri de capital I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I 149,45 149,45

II 149,45 149,45
      550109 Programe ISPA I 149,45 149,45

II 149,45 149,45
71.01 Active fixe I 20,00 20,00

II 20,00 20,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 20,00 20,00

II 20,00 20,00
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 149,45 149,45
II 149,45 149,45

 02 Buget local I 149,45 149,45
     din care: II 149,45 149,45
 55.01 Transferuri interne, din care: I 149,45 149,45

II 149,45 149,45
      550109 Programe ISPA I 149,45 149,45

II 149,45 149,45
C. Alte cheltuieli de investiţii 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL

CAPITOL 74.02 Protecția mediului
TOTAL GENERAL

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 1. Total surse de finanţare I 20,00 20,00
II 20,00 20,00

 02 Buget local I 20,00 20,00
     din care: II 20,00 20,00
71.01 Active fixe I 20,00 20,00

II 20,00 20,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 20,00 20,00

II 20,00 20,00
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 20,00 20,00
II 20,00 20,00

 02 Buget local I 20,00 20,00
     din care: II 20,00 20,00
71.01 Active fixe I 20,00 20,00

II 20,00 20,00
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 20,00 20,00

II 20,00 20,00
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 20.567,60 48,12 20.035,98 483,50
II 20.567,60 48,12 363,16 9.080,93 11.075,39

 02 Buget local I 20.567,60 48,12 20.035,98 483,50
     din care: II 20.567,60 48,12 363,16 9.080,93 11.075,39
 51.02 Transferuri de capital I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I 894,78 48,12 363,16 483,50

II 894,78 48,12 363,16 483,50
      550109 Programe ISPA I 894,78 48,12 363,16 483,50

II 894,78 48,12 363,16 483,50
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 19.672,82 19.672,82
postaderare II 19.672,82 8.597,43 11.075,39

CAPITOL 80.02 Acțiuni generale economice,comerciale și de muncă
TOTAL GENERAL

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
TOTAL GENERAL

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 1. Total surse de finanţare I 20567,60 48,12 20035,98 483,50
II 20567,60 48,12 363,16 9080,93 11075,39

 02 Buget local I 20567,60 48,12 20035,98 483,50
     din care: II 20567,60 48,12 363,16 9080,93 11075,39
 55.01 Transferuri interne, din care: I 894,78 48,12 363,16 483,50

II 894,78 48,12 363,16 483,50
      550109 Programe ISPA I 894,78 48,12 363,16 483,50

II 894,78 48,12 363,16 483,50
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 19672,82 19672,82
postaderare II 19672,82 8597,43 11075,39

 1. Total surse de finanţare I 319.318,37 200.784,98 74.938,08 42.863,61 731,70
II 319.318,37 32.687,98 24.110,75 109.723,10 89.667,61 43.370,60 19.758,33

 02 Buget local I 308.347,72 189.991,51 74.938,08 42.686,43 731,70
     din care: II 299.722,77 17.841,65 19.538,66 109.545,92 89.667,61 43.370,60 19.758,33
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 147.443,69 147.443,69
postaderare II 144.451,51 3.998,52 7.207,96 84.407,80 48.837,23
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71.01 Active fixe I 160.904,03 42.547,82 74.938,08 42.686,43 731,70

II 155.271,26 13.843,13 12.330,70 25.138,12 40.830,38 43.370,60 19.758,33
71.01.01 Construcţii I 160.336,77 42.275,42 74.908,08 42.421,57 731,70

II 152.638,50 11.514,29 12.300,70 24.864,59 40.829,99 43.370,60 19.758,33
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 567,26 272,40 30,00 264,86

II 2.632,76 2.328,84 30,00 273,53 0,39
7103 Reparatii capitale I

II
07 Credite interne I 10.701,88 10.524,70 177,18

II 10.701,88 10.524,70 177,18
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I 10.701,88 10.524,70 177,18

II 10.701,88 10.524,70 177,18
71.01.01 Construcţii I 10.701,88 10.524,70 177,18

II 10.701,88 10.524,70 177,18
80 Alte surse(Fond rulment) I 268,77 268,77

II 8.893,72 4.321,63 4.572,09
51.02 Transferuri de capital I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II 802,69 802,69
7101 Active fixe I 268,77 268,77

II 8.091,03 4.321,63 3.769,40
71.01.01 Construcţii I 31,72 31,72

II 7.730,00 3.960,60 3.769,40
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

CAPITOL 84.02 Transporturi
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 237,05 237,05

II 361,03 361,03
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

 1. Total surse de finanţare I 278446,35 200583,98 74908,08 2222,59 731,70
II 278446,35 32496,04 24080,75 105823,97 81880,90 34164,69

 02 Buget local I 267475,70 189790,51 74908,08 2045,41 731,70
     din care: II 258850,75 17649,71 19508,66 105646,79 81880,90 34164,69
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 147443,69 147443,69
postaderare II 144451,51 3998,52 7207,96 84407,80 48837,23
71.01 Active fixe I 120032,01 42346,82 74908,08 2045,41 731,70

II 114399,24 13651,19 12300,70 21238,99 33043,67 34164,69
71.01.01 Construcţii I 119960,61 42275,42 74908,08 2045,41 731,70

II 112262,34 11514,29 12300,70 21238,99 33043,67 34164,69
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 71,40 71,40

II 2136,90 2136,90
7103 Reparatii capitale I

II
07 Credite interne I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
71.01.01 Construcţii I 10701,88 10524,70 177,18

II 10701,88 10524,70 177,18
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I 268,77 268,77

II 8893,72 4321,63 4572,09
51.02 Transferuri de capital I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II 802,69 802,69

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

7101 Active fixe I 268,77 268,77
II 8091,03 4321,63 3769,40

71.01.01 Construcţii I 31,72 31,72
II 7730,00 3960,60 3769,40

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I
II

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I
II

71.01.30 Alte active fixe I 237,05 237,05
II 361,03 361,03

7103 Reparatii capitale I
II

         .… I
II

 1. Total surse de finanţare I 40406,16 30,00 40376,16
II 40406,16 30,00 3625,60 7786,32 9205,91 19758,33

 02 Buget local I 40406,16 30,00 40376,16
     din care: II 40406,16 30,00 3625,60 7786,32 9205,91 19758,33
71.01 Active fixe I 40406,16 30,00 40376,16

II 40406,16 30,00 3625,60 7786,32 9205,91 19758,33
71.01.01 Construcţii I 40376,16 40376,16

II 40376,16 3625,60 7786,32 9205,91 19758,33
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 30,00 30,00

II 30,00 30,00
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 465,86 201,00 264,86
II 465,86 191,94 273,53 0,39

 02 Buget local I 465,86 201,00 264,86
     din care: II 465,86 191,94 273,53 0,39
71.01 Active fixe I 465,86 201,00 264,86

II 465,86 191,94 273,53 0,39
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 465,86 201,00 264,86

II 465,86 191,94 273,53 0,39
7103 Reparatii capitale I

II
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL
C. Alte cheltuieli de investiţii 



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

 1. Total surse de finanţare I 201,39 201,00 0,39
II 201,39 191,94 9,06 0,39

 02 Buget local I 201,39 201,00 0,39
     din care: II 201,39 191,94 9,06 0,39
71.01 Active fixe I 201,39 201,00 0,39

II 201,39 191,94 9,06 0,39
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 201,39 201,00 0,39

II 201,39 191,94 9,06 0,39
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 264,47 264,47
II 264,47 264,47

 02 Buget local I 264,47 264,47
     din care: II 264,47 264,47
71.01 Active fixe I 264,47 264,47

II 264,47 264,47
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 264,47 264,47

II 264,47 264,47
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 3.670,50 2.102,22 420,00 1.148,28
II 3.670,50 1.014,45 1.294,00 1.362,05

 02 Buget local I 3.301,78 1.733,50 420,00 1.148,28
     din care: II 3.323,20 667,15 1.294,00 1.362,05
71.01 Active fixe I 1.881,78 1.733,50 148,28

II 1.903,20 667,15 874,00 362,05
71.01.01 Construcţii I 1.733,50 1.733,50

II 1.733,50 667,15 874,00 192,35
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 148,28 148,28

II 169,70 169,70

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

CAPITOL 87.02 Alte acțiuni economice
TOTAL GENERAL

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

7103 Reparatii capitale I
II

80 Alte surse(Fond rulment) I 368,72 368,72
II 347,30 347,30

7101 Active fixe I 368,72 368,72
II 347,30 347,30

71.01.01 Construcţii I
II

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I
II

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I
II

71.01.30 Alte active fixe I 368,72 368,72
II 347,30 347,30

7103 Reparatii capitale I
II

         .… I
II

 1. Total surse de finanţare I 1733,50 1733,50
II 1733,50 667,15 874,00 192,35

 02 Buget local I 1733,50 1733,50
     din care: II 1733,50 667,15 874,00 192,35
71.01 Active fixe I 1733,50 1733,50

II 1733,50 667,15 874,00 192,35
71.01.01 Construcţii I 1733,50 1733,50

II 1733,50 667,15 874,00 192,35
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I

II
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 1420,00 420,00 1000,00
II 1420,00 420,00 1000,00

 02 Buget local I 1420,00 420,00 1000,00
     din care: II 1420,00 420,00 1000,00
 51.02 Transferuri de capital I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I 1420,00 420,00 1000,00

II 1420,00 420,00 1000,00
I
II

      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare 
nerambursabila I

II

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
TOTAL GENERAL

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

      550109 Programe ISPA I
II

      550110 Programe Sapard I
II

      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550113 Programe de dezvoltare I 1420,00 420,00 1000,00

II 1420,00 420,00 1000,00

 1. Total surse de finanţare I 517,00 368,72 148,28
II 517,00 347,30 169,70

 02 Buget local I 148,28 148,28
     din care: II 169,70 169,70
71.01 Active fixe I 148,28 148,28

II 169,70 169,70
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 148,28 148,28

II 169,70 169,70
7103 Reparatii capitale I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
7101 Active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
7103 Reparatii capitale I

II

 1. Total surse de finanţare I 517,00 368,72 148,28
II 517,00 347,30 169,70

 02 Buget local I 148,28 148,28
     din care: II 169,70 169,70
71.01 Active fixe I 148,28 148,28

II 169,70 169,70
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii
TOTAL GENERAL

C. Alte cheltuieli de investiţii 
TOTAL GENERAL



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 148,28 148,28

II 169,70 169,70
7103 Reparatii capitale I

II
80 Alte surse(Fond rulment) I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
7101 Active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
71.01.01 Construcţii I

II
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport I

II
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I

II
71.01.30 Alte active fixe I 368,72 368,72

II 347,30 347,30
7103 Reparatii capitale I

II
         .… I

II

     ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,                                                   COMPARTIMENT BUGET,INSTITU ȚII PUBLICE                   
                                                                                                                                    ȘI AGENȚI ECONOMICI

                     Mircea Ioan Molo ț                                                                       Madrea Oana                                  Doroga Luminița



- mii lei  -
CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI
GRUPA/ EFECTUATE REALIZĂRI
SURSA până la 2010

31.12.2009
1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM 
2011

ESTIMĂRI 
2012

ESTIMĂRI 
2013 ESTIMĂRI 2014

ESTIMĂRI anii 
ulteriori





























































I Buget iniţial
II Influenţe
III Buget rectificat

bugetul local
I mii lei 61,70 61,70

II mii lei 17,50 17,50

III mii lei 79,20 79,20

din care:
I mii lei 7,00 7,00

II mii lei buc 1 17,50 17,50
III mii lei buc 1 24,50 24,50
I mii lei 7,00 7,00
II mii lei
III mii lei 7,00 7,00

2. I mii lei
II mii lei 14,30 14,30
III mii lei 14,30 14,30

3. I mii lei
II mii lei buc 1 3,20 3,20
III mii lei buc 1 3,20 3,20

I mii lei 54,70 54,70
II mii lei
III mii lei 54,70 54,70

I mii lei 30,00 30,00
II mii lei
III mii lei 30,00 30,00
I mii lei 15,70 15,70
II mii lei
III mii lei 15,70 15,70

I mii lei 4,00 4,00
II mii lei
III mii lei 4,00 4,00
I mii lei 5,00 5,00
II mii lei
III mii lei 5,00 5,00

    Autorităţi publice şi acţiuni externe" la Hotărârea nr.______/2011
          ACTIVITATEA 51.02 Anexa nr.15

finanţate din bugetul propriu al judeţului
poziţiei globale "Alte cheltuieli de investiţii", pe anul 2011,

LISTA

a Consiliului Judeţean Hunedoara

Cantitatea Valoarea totală din care finanțate din:Nr. 
crt.

Denumirea utilajelor, a studiilor şi a 
altor cheltuieli de investiţii 

U.M

b) DOTĂRI INDEPENDENTE

C. ALTE CHELTUIELI DE 
INVESTIȚII –TOTAL 

e) ALTE CHELTUIELI ASIMILATE 
INVESTIȚIILOR

1. Echipament  de rețea router

Program  de cântărit(conform 
legislaţiei actuale şi a noii configuraţii 
hardware)
Placă electronică pentru cutia de 
conexiuni şi convertor USB-RS232

4. Servicii topografice pentru 
inscrierea/intabularea in CF a 
imobilului,,Fosta Școală Specială 
Săcel,,

3. Servicii pagina WEB a Consiliului 
Județean Hunedoara

2. Sistem de management al 
calității(SMC) în conformitate cu 
cerințele standarului-SR EN ISO 
9001:2008/ISO 9001:2008

1. Creşterea capacităţii administrative la 
nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara-
elaborare documentaţie (cerere de 



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                

Capitol:51 02
Autorităţi publice şi acţiuni externe

Cod: *)  
FORMULAR:15

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
b) Dotări independente

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector Hunedoara
1.2 Municipiu/Oraş/Comună Deva
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice -
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (Hotarare/Decizie -

HG)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna…………..anul…….)

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) -
2. Durata de realizare contractată (număr luni) -
3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) 2011
4. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) 2011
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2011mii lei) 14,30
7. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2010 (mii lei) -

Program de cântărit (potrivit legislaţiei actuale şi a noii configuraţii hardware)

Anexa nr.16
la Hotararea nr.______/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                

Capitol:51 02
Autorităţi publice şi acţiuni externe

Cod: *)  
FORMULAR:15

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
b) Dotări independente

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector Hunedoara
1.2 Municipiu/Oraş/Comună Deva
1.3 Amplasament -

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice -
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (Hotarare/Decizie

HG)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna…………..anul…….)

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) -
2. Durata de realizare contractată (număr luni) -
3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) 2011
4. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) 2011
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2011mii lei) 3,20
7. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2010 (mii lei) -

Placă electronică pentru cutia de conexiuni şi convertor USB-RS 232

Anexa nr.17
la Hotararea nr.______/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                

Capitol:66 02
SĂNĂTATE

Cod: *)    

FORMULAR:15

Tipul cheltuielii:B obiectiv (proiect) nou

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector Hunedoara
1.2 Municipiu/Oraş/Comună Deva
1.3 Amplasament sediu Crucea Rosie

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie Hot.CJH nr.44/2011

Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 502,18
(în preţuri luna  III……..anul 2011…)

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) -
2. Durata de realizare contractată (număr luni) -
3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) 2011
4. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) 2012
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010 (mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2011 (mii lei) 80,00
7. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2010 (mii lei) -

Anexa nr 18
la Hotararea nr.______/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII

REABILITARE CRUCEA ROŞIE DEVA



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                

Capitol:66 02
SĂNĂTATE
Subcapitol 66 02 06Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
Paragraf 66020601Spitale Generale
articol 5102Transferuri de capital
articol 510226Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii
către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

Cod: *) 
FORMULAR:15

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector Hunedoara 
1.2 Municipiu/Oraş/Comună Geoagiu
1.3 Amplasament Sanatoriul de Pneumoftiziologie  

Geoagiu
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice -
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie Hot.CJH nr.101/2008

Decret) Hot.CJH nr.  /2011

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna… anul 2008) 1.662,76
(în preţuri luna… anul 2011)

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
Complex medical 7410mp
Morgă şi capelă 84 mp
Spălătorie 146 mp

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 28 luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 19.059,00
2. Durata de realizare contractată (număr luni) -
3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) 2009
4. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) 2012
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010 (mii lei) 3000,00
6. Valoarea programată în anul 2011 (mii lei) 500,00
7. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2010(mii lei) 16.059,00

Anexa nr.20

a Consiliului Județean Hunedoara

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII

Reparaţii capitale complex medical,spălătorie, morgă şi capelă-Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

la Hotararea nr.______/2011



JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                

Capitol:67 02
CULTURĂ,RECREERE SI RELIGIE
51 02 Transferuri de capital
510229Transferuri de capital catre instituţii publice

Cod: *) 
FORMULAR:15

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector Hunedoara 
1.2 Municipiu/Oraş/Comună Deva
1.3 Amplasament B-dul 1 Decembrie nr.39

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice -
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie Hot.CJH nr.93/2007

Decret) Hot.CJH nr. 97 /2011

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preţuri luna… anul 2007) 3.005,00
(în preţuri luna… anul 2011) 3.801,87

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 11 luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 3.801,87
2. Durata de realizare contractată (număr luni) multianuală
3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) 2007
4. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) 2012
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2010 (mii lei) 1905,00
6. Valoarea programată în anul 2011 (mii lei) 1.409,50

din venituri proprii 220,00
1.629,50

7. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2010(mii lei) 1.100,00

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane-Reparaţii capitale şi amenajări birouri în clădirea anexă

Anexa nr. 22
la Hotararea nr.______/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII













D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament
II  Credite bugetare

I  
II

TOTAL CHELTUIELI 
EFECTUATE 

până la 
31.12.2009

REALIZĂRI 
2010

PROGRAM 
2011

ESTIMARI 
2012

ESTIMARI 
2013

ESTIMARI 
2014

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8
 1. Total surse de finanţare I 14,30 14,30

II 14,30 14,30
 02 Buget local I 14,30 14,30
     din care: II 14,30 14,30
 51.02 Transferuri de capital I

II
51.02.12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
7101 Active fixe I 14,30 14,30

II 14,30 14,30
710130 Alte active fixe I 14,30 14,30

II 14,30 14,30
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
10 Venituri proprii I
Spitalul Județean de Urgența Deva II
51.02 Transferuri de capital I

II
710101 Construcții I

II
80 Alte surse(fond rulment) I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
710130 Alte active fixe I

II

                                             ORDONATOR PTINCIPAL DE CREDITE,                                                                                            
                                                                  Mircea Ioan Moloţ                                                                                                                       

                                                                                                                  COMPARTIMENTUL BUGET,INSTITIŢII PUBLICE
                                                                                                                               ŞI AGENŢI ECONOMICI,
                                                                                                                     Madrea Oana                         Doroga Ana Luminiţa



D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament
II  Credite bugetare

I  
II

TOTAL CHELTUIELI 
EFECTUATE 

până la 
31.12.2009

REALIZĂRI 
2010

PROGRAM 
2011

ESTIMARI 
2012

ESTIMARI 
2013

ESTIMARI 
2014

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8
 1. Total surse de finanţare I 3,20 3,20

II 3,20 3,20
 02 Buget local I 3,20 3,20
     din care: II 3,20 3,20
 51.02 Transferuri de capital I

II
51.02.12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
7101 Active fixe I 3,20 3,20

II 3,20 3,20
710102 Masini,echipamente si alte mijloace de transport I 3,20 3,20

II 3,20 3,20
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
10 Venituri proprii I
Spitalul Județean de Urgența Deva II
51.02 Transferuri de capital I

II
710101 Construcții I

II
80 Alte surse(fond rulment) I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
710130 Alte active fixe I

II

                                             ORDONATOR PTINCIPAL DE CREDITE,                                                                                           
                                                                  Mircea Ioan Moloţ                                                                                                                       

                                                                                                                  COMPARTIMENTUL BUGET,INSTITIŢII PUBLICE
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D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament
II  Credite bugetare

I  
II

TOTAL CHELTUIELI 
EFECTUATE 

până la 
31.12.2009

REALIZĂRI 
2010

PROGRAM 
2011

ESTIMARI 
2012

ESTIMARI 
2013

ESTIMARI 
2014

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8
 1. Total surse de finanţare I 364,08 364,08

II 364,08 80,00 284,08
 02 Buget local I 364,08 364,08
     din care: II 364,08 80,00 284,08
 51.02 Transferuri de capital I

II
51.02.12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale I

II
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
7101 Active fixe I 364,08 364,08

II 364,08 80,00 284,08
710101  Construcții I 364,08 364,08

II 364,08 80,00 284,08
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
10 Venituri proprii I
Spitalul Județean de Urgența Deva II
51.02 Transferuri de capital I

II
710101 Construcții I

II
80 Alte surse(fond rulment) I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
710130 Alte active fixe I

II
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D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament
II  Credite bugetare

I  
II

TOTAL CHELTUIELI 
EFECTUATE 

până la 
31.12.2009

REALIZĂRI 
2010

PROGRAM 
2011

ESTIMARI 
2012

ESTIMARI 
2013

ESTIMARI 
2014

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8
 1. Total surse de finanţare I 500,00 500,00

II 500,00 500,00
 02 Buget local I 500,00 500,00
     din care: II 500,00 500,00
 51.02 Transferuri de capital I 500,00 500,00

II 500,00 500,00
51.02.26 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către I 500,00 500,00
bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate II 500,00 500,00
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
7101 Active fixe I

II
710101  Construcții I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
10 Venituri proprii I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
80 Alte surse(fond rulment) I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
710130 Alte active fixe I

II
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D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament
II  Credite bugetare

I  
II

TOTAL CHELTUIELI 
EFECTUATE 

până la 
31.12.2009

REALIZĂRI 
2010

PROGRAM 
2011

ESTIMARI 
2012

ESTIMARI 
2013

ESTIMARI 
2014

1 2=3+…+9 3 4 5 6 7 8
 1. Total surse de finanţare I 3.801,87 3.005,00 796,87

II 3.801,87 647,00 1.258,00 1.629,50 267,37
 02 Buget local I 3.801,87 3.005,00 796,87
     din care: II 3.554,87 647,00 1.258,00 1.382,50 267,37
 51.02 Transferuri de capital I 3.801,87 3.005,00 796,87

II 3.554,87 647,00 1.258,00 1.382,50 267,37
51.02.29 Transferuri de capital către instituţii publice I 3.801,87 3.005,00 796,87

II 3.554,87 647,00 1.258,00 1.382,50 267,37
 55.01 Transferuri interne, din care: I

II
      5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II
      550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila I

II
      550109 Programe ISPA I

II
      550110 Programe Sapard I

II
      550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I
               post aderare de la Comunitatea Europeana II
      550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat I

II
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
7101 Active fixe I

II
710101  Construcții I

II
       *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I
        din cadrul clasificatiei bugetare II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
08 Fonduri externe nerambursabile I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
10 Venituri proprii I

II 247,00 247,00
51.02 Transferuri de capital I

II
710101 Construcții I

II 247,00 247,00
80 Alte surse(fond rulment) I

II
7101 Active fixe I

II
710101 Construcții I

II
710130 Alte active fixe I

II

                                             ORDONATOR PTINCIPAL DE CREDITE,                                                                                           
                                                                  Mircea Ioan Moloţ                                                                                                                         

                                                                                                                  COMPARTIMENTUL BUGET,INSTITIŢII PUBLICE
                                                                                                                               ŞI AGENŢI ECONOMICI,
                                                                                                                     Madrea Oana                         Doroga Ana Luminiţa



-mii lei -
 Estimari 

anii 
ulteriori

9



-mii lei -
 Estimari 

anii 
ulteriori

9



-mii lei -
 Estimari 

anii 
ulteriori

9



-mii lei -
 Estimari 

anii 
ulteriori

9



-mii lei -
 Estimari 

anii 
ulteriori

9



Formular: 11/01

                                                                                                                          
 - mii lei -

Cod indicator PREVEDERI 
INIȚIALE INFLUENȚE BUGET 

RECTIFICAT
TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 263.003,20 740,00 263.743,20
VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 60.768,11 60.768,11
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 135.635,13 240,00 135.875,13
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 135.463,00 240,00 135.703,00
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 59.375,00 59.375,00

00.05 260,00 260,00
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 260,00 260,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 260,00 260,00

00.06 59.115,00 59.115,00
Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 x x x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 59.115,00 59.115,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 40.146,00 40.146,00

04.02.04 18.969,00 18.969,00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50
A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL         - Restante anii anteriori - 06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii      - Restante anii anteriori - 06.02.02
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09
Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  (cod
01.02)

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE              
(cod 03.02+04.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

 PE ANUL   2011

 Anexa nr.1
la Hotărârea nr._____/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE  
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Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02
Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03
Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 76.088,00 240,00 76.328,00
11.02 74.877,00 240,00 75.117,00

11.02.01 40.476,00 240,00 40.716,00

11.02.02
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 17.968,00 17.968,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 16.433,00 16.433,00

11.02.07
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02

Taxe hoteliere 12.02.07
Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02

Impozit pe spectacole 15.02.01
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

16.02 1.211,00 1.211,00
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 573,00 573,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 x x x
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 x x x

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 27,00 27,00
16.02.50 611,00 611,00

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02

Alte impozite si taxe 18.02.50
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 172,13 172,13
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 160,00 160,00
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 160,00 160,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 160,00 160,00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02
Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02
Alte venituri din dobanzi 31.02.03

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 12,13 12,13

33.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  
bazelor sportive din spaţiul rural

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   (cod 
16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                         
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
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Venituri din prestari de servicii 33.02.08
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2,00 2,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 2,00 2,00

35.02.02

35.02.03
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50

36.02 8,00 8,00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05

36.02.06
36.02.07
36.02.11

Alte venituri 36.02.50 8,00 8,00
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50) 37.02 2,13 2,13

Donatii si sponsorizari 37.02.01 2,13 2,13

37.02.03 -40.258,83 -17,50 -40.276,33
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 40.258,83 17,50 40.276,33

Alte transferuri voluntare 37.02.50
II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 12,11 12,11

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 12,11 12,11
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03
Venituri din privatizare 39.02.04

39.02.07 12,11 12,11
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16

40.02

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 
semnul minus)

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

Taxe speciale

Diverse venituri                                                                                                                                             
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                   
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  
confiscarea potrivit legii

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 
administrativ-teritoriale

Venituri din ajutoare de stat recuperate
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40.02.06
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10

40.02.11

40.02.13

40.02.14
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 73.558,13 500,00 74.058,13
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 73.558,13 500,00 74.058,13
Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.19+00.20) 42.02 73.558,13 500,00 74.058,13

00.19 13.986,46 500,00 14.486,46
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01
Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03
Aeroporturi de interes local 42.02.04
Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05

42.02.06
42.02.07

42.02.09
Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03

42.02.10
42.02.12
42.02.13
42.02.14
42.02.15

42.02.16
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate 42.02.16.02

Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

A. De capital                                                                                                                                                   
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 
42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare**) 
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de 
dezvoltare**) 

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**)

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 
locuinţă

Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
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Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03
42.02.17

42.02.18 500,00 500,00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 500,00 500,00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
altor investiţii în sănătate 42.02.18.03

42.02.19

42.02.20 13.986,46 13.986,46

00.20 59.571,67 59.571,67
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 58.641,00 58.641,00
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28
Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33

42.02.34
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 230,00 230,00
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36

42.02.37

42.02.40
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 150,67 150,67
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 550,00 550,00

42.02.45

42.02.46
Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01

43.02.04

43.02.07

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru 
pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri

B.  Curente  (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 
la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European
Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale 
centralelor de termoficare

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 
din FEN postaderare

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu 
handicap

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in 
turism

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor 
pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 
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43.02.08

45.02 53.797,83 53.797,83
45.02.01 52.987,14 52.987,14

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 49.822,90 49.822,90
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 387,83 387,83
Prefinanţare 45.02.01.03 2.776,41 2.776,41

45.02.02 810,69 810,69
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 562,53 562,53
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02
Prefinanţare 45.02.02.03 248,16 248,16

45.02.03
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02
Prefinanţare 45.02.03.03

45.02.04
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02
Prefinanţare 45.02.04.03

45.02.05
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02
Prefinanţare 45.02.05.03

45.02.07
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02
Prefinanţare 45.02.07.03

45.02.08
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02
Prefinanţare 45.02.08.03

45.02.15
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02
Prefinanţare 45.02.15.03

45.02.16
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02
Prefinanţare 45.02.16.03

45.02.17
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă 
dificultate  **)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
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Sume primite in avans 45.02.17.03

45.02.18
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02
Sume primite in avans 45.02.18.03

00.01 154.947,97 222,50 155.170,47
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16) 48.02 60.756,00 60.756,00
I.  VENITURI CURENTE    (cod 00.03+00.12) 00.02 95.376,30 222,50 95.598,80
A.  VENITURI FISCALE    (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 135.463,00 240,00 135.703,00
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL  (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 59.375,00 59.375,00

00.05 260,00 260,00
Impozit pe profit        (cod 01.02.01) 01.02 260,00 260,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 1)  01.02.01 260,00 260,00

00.06 59.115,00 59.115,00
Impozit pe venit    (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit   (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 59.115,00 59.115,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 40.146,00 40.146,00

04.02.04 18.969,00 18.969,00
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL    (cod 05.02) 00.07
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice   (cod 05.02.50) 05.02

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50
A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL         - Restante anii anteriori - 06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii      - Restante anii anteriori - 06.02.02
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   (cod 07.02) 00.09
Impozite si  taxe pe proprietate   (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02

Impozit si taxa pe cladiri    (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02

Impozit si taxa pe teren  (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02
Impozitul pe terenul din extravilan   *) 07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE              
(cod 03.02+04.02)

A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  (cod
01.02)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
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Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 76.088,00 240,00 76.328,00

11.02 74.877,00 240,00 75.117,00

11.02.01 40.476,00 240,00 40.716,00

11.02.02
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 17.968,00 17.968,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 16.433,00 16.433,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   (cod 12.02.07) 12.02
Taxe hoteliere 12.02.07

Taxe pe servicii specifice  (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02
Impozit pe spectacole 15.02.01
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50

16.02 1.211,00 1.211,00
Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 573,00 573,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 27,00 27,00
16.02.50 611,00 611,00

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE  (cod 18.02) 00.11
Alte impozite si taxe fiscale   (cod 18.02.50) 18.02

Alte impozite si taxe 18.02.50
C.   VENITURI NEFISCALE   (cod 00.13+00.14) 00.12 -40.086,70 -17,50 -40.104,20
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 30.02+31.02) 00.13 160,00 160,00
Venituri din proprietate  (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 160,00 160,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 30.02.01
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 160,00 160,00
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) 30.02.08

Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02
Alte venituri din proprietate 30.02.50

Venituri din dobanzi   (cod 31.02.03) 31.02
Alte venituri din dobanzi 31.02.03

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -40.246,70 -17,50 -40.264,20
33.02

Venituri din prestari de servicii 33.02.08
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor social 33.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor  

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   (cod 
16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                         
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Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari   (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2,00 2,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 2,00 2,00

35.02.02
35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50
36.02 8,00 8,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05

36.02.06
36.02.11

Alte venituri 36.02.50 8,00 8,00
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 37.02 -40.256,70 -17,50 -40.274,20

Donatii si sponsorizari 37.02.01 2,13 2,13

37.02.03 -40.258,83 -17,50 -40.276,33
Alte transferuri voluntare 37.02.50

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16

40.02

40.02.06
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07
Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) 40.02.10

40.02.11
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 59.571,67 59.571,67
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02+43.02) 00.18 59.571,67 59.571,67
Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.20) 42.02 59.571,67 59.571,67

00.20 59.571,67 59.571,67
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 58.641,00 58.641,00
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28
Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33

42.02.34

Taxe speciale
Venituri din ajutoare de stat recuperate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare**) 

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri

     Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 
semnul minus)

B.  Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 
42.02.37+42.02.40+42.02.41)

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                   
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 
local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
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Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 230,00 230,00
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 42.02.36

42.02.37

42.02.40
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 150,67 150,67
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 550,00 550,00

42.02.45

42.02.46
Subventii de la alte administratii   (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08
00.01 SD 108.055,23 517,50 108.572,73

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 12,11 12,11
VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 40.258,83 17,50 40.276,33
VENITURI FISCALE( 00.10) 00.03
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII   (cod 11.02) 00.10

11.02

11.02.07
VENITURI NEFISCALE  ( 00.14) 00.12 40.258,83 17,50 40.276,33
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   (cod36.02+37.02) 00.14 40.258,83 17,50 40.276,33

36.02
36.02.07

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  (cod 37.02.04) 37.02 40.258,83 17,50 40.276,33
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 40.258,83 17,50 40.276,33
II. VENITURI DIN CAPITAL   (cod 39.02) 00.15 12,11 12,11

39.02 12,11 12,11
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03
Venituri din privatizare 39.02.04

39.02.07 12,11 12,11
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE   (cod 40.02) 00.16

Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare  în situaţii de extremă 
dificultate  **)

Subventii primite de  la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu 
handicap

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in 
turism

Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor 
pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 

Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale 
centralelor de termoficare

Diverse venituri      (cod 36.02.07)
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 
administrativ-teritoriale

Sume defalcate din TVA  (cod  11.02.07)

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  
bazelor sportive din spaţiul rural

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European
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40.02

40.02.13
40.02.14

IV.  SUBVENTII    (cod 00.18) 00.17 13.986,46 500,00 14.486,46
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   (cod 42.02) 00.18 13.986,46 500,00 14.486,46
Subventii de la bugetul de stat    (cod 00.19) 42.02 13.986,46 500,00 14.486,46

00.19 13.986,46 500,00 14.486,46
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 42.02.01
Investitii finantate partial din imprumuturi externe 42.02.03
Aeroporturi de interes local 42.02.04
Planuri si  regulamente de urbanism 42.02.05

42.02.06
42.02.07

42.02.09
Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 42.02.09.01
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03

42.02.10
42.02.12
42.02.13
42.02.14
42.02.15

42.02.16
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate 42.02.16.02

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03
42.02.17

42.02.18 500,00 500,00
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.18.01
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 500,00 500,00

A. De capital                                                                                                                                                   
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 
42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 
locuinţă

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 

Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de 
dezvoltare**) 
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Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 
altor investiţii în sănătate 42.02.18.03

42.02.19

42.02.20 13.986,46 13.986,46

45.02 53.797,83 53.797,83
45.02.01 52.987,14 52.987,14

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 49.822,90 49.822,90
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 387,83 387,83
Prefinanţare 45.02.01.03 2.776,41 2.776,41

45.02.02 810,69 810,69
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 562,53 562,53
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02
Prefinanţare 45.02.02.03 248,16 248,16

45.02.03
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02
Prefinanţare 45.02.03.03

45.02.04
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02
Prefinanţare 45.02.04.03

45.02.05
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02
Prefinanţare 45.02.05.03

45.02.07
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02
Prefinanţare 45.02.07.03

45.02.08
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02
Prefinanţare 45.02.08.03

45.02.15
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02
Prefinanţare 45.02.15.03

45.02.16
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01

Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru 
pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate 
din FEN postaderare

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 
+45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013   (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)
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Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02
Prefinanţare 45.02.16.03

45.02.17
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02
Sume primite in avans 45.02.17.03

45.02.18
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02
Sume primite in avans 45.02.18.03

1)  numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează 
     proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal
*)  Detalierea se face numai in executie
**) Nu se completează în etapa de planificare

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
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Formular: 11/02

 - MII LEI -

TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02) 49.02 297.949,22 820,00 298.769,22

50.02 24.532,46 -6,00 24.526,46
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 16.234,57 -6,00 16.228,57

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 16.234,57 -6,00 16.228,57

Autorităţi executive 51.02.01.03 16.234,57 -6,00 16.228,57

54.02 3.727,21 3.727,21
Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 1.194,00 1.194,00
54.02.06

54.02.07 446,00 446,00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 683,01 683,01
Alte servicii publice generale 54.02.50 1.404,20 1.404,20

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 4.570,68 4.570,68

56.02
Din total capitol:

56.02.06

56.02.07
56.02.09

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                      
(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru 
protecţia copilului
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu 
handicap
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Anexa nr.2
la Hotărârea nr._____/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

BUGETUL LOCAL DETALIAT  LA CHELTUIELI 
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL   2011

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 
publice locale

PREVEDERI INIȚIALE

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R



 - MII LEI -

TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

59.02
160,50 160,50

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 130,50 130,50
Din total capitol:

Aparare nationala 60.02.02 130,50 130,50

61.02 30,00 30,00
Din total capitol:

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03
Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 30,00 30,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50

63.02 135.048,80 826,00 135.874,80
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 17.234,00 -147,32 17.086,68

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 9.673,00 -435,32 9.237,68

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 2.128,00 2.128,00
Învatamânt primar 65.02.03.02 7.545,00 -435,32 7.109,68

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04
Învatamânt secundar inferior   65.02.04.01
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02
Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 7.561,00 288,00 7.849,00

Învatamânt special 65.02.07.04 7.561,00 288,00 7.849,00
Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 11.365,82 580,00 11.945,82
Din total capitol:

66.02.06 2.150,00 500,00 2.650,00
Spitale generale 66.02.06.01 1.920,00 500,00 2.420,00
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 230,00 230,00

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 
60.02+61.02)



 - MII LEI -

TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Servicii de sanatate publica 66.02.08 5.918,40 5.918,40
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 3.297,42 80,00 3.377,42

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 3.297,42 80,00 3.377,42

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 19.367,55 393,32 19.760,87
Din total capitol:

67.02.03 13.447,73 13.447,73
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 1.876,60 1.876,60
Muzee 67.02.03.03 3.968,80 3.968,80
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 6.230,00 6.230,00
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05
Case de cultura 67.02.03.06
Camine culturale 67.02.03.07
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.193,00 1.193,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30 179,33 179,33

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 1.196,90 6,00 1.202,90
Sport 67.02.05.01 380,00 6,00 386,00
Tineret 67.02.05.02 200,00 200,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 616,90 616,90

Servicii religioase 67.02.06 2.649,82 387,32 3.037,14
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 2.073,10 2.073,10

68.02 87.081,43 87.081,43
Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 70.115,74 70.115,74

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 70.115,74 70.115,74
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 14.364,00 14.364,00
Ajutoare pentru locuinte 68.02.10
Creşe 68.02.11
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 1.691,00 1.691,00
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                         
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 910,69 910,69

69.02
4.829,70 4.829,70

70.02 4.658,00 4.658,00
Din total capitol:

Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 4.658,00 4.658,00

Alimentare cu apa 70.02.05.01 4.658,00 4.658,00
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 171,70 171,70
Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 2,25 2,25
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 20,00 20,00

Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 20,00 20,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 149,45 149,45

79.02 133.377,76 133.377,76
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 9.081,01 9.081,01

Din total capitol:

80.02.01 9.081,01 9.081,01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 9.081,01 9.081,01
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 
70.02+74.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02
Din total capitol:

Energie termica 81.02.06
Alti combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 550,00 550,00
Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 550,00 550,00
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03
Camere agricole 83.02.03.07 550,00 550,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 121.905,92 121.905,92
Din total capitol:

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 121.905,92 121.905,92
Drumuri si poduri 84.02.03.01 121.905,92 121.905,92
Transport în comun 84.02.03.02
Strazi 84.02.03.03

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06
Aviatia civila 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50

Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 1.840,83 1.840,83
Din total capitol:

87.02.01
Zone libere 87.02.03
Turism 87.02.04 838,70 838,70
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05
Alte actiuni economice 87.02.50 1.002,13 1.002,13

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02
EXCEDENT  (+)    (cod 00.01-49.02) 98.02

          DEFICIT 1)   (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02 -34.946,02 -80,00 -35.026,02

Fondul Român de Dezvoltare Sociala 



 - MII LEI -

TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

49.02 154.947,97 222,50 155.170,47

50.02 18.109,27 -23,50 18.085,77
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 9.811,38 -23,50 9.787,88

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 9.811,38 -23,50 9.787,88

Autorităţi executive 51.02.01.03 9.811,38 -23,50 9.787,88

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 3.727,21 3.727,21
Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 1.194,00 1.194,00
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06

54.02.07 446,00 446,00
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10 683,01 683,01
Alte servicii publice generale 54.02.50 1.404,20 1.404,20

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 4.570,68 4.570,68

56.02
Din total capitol:

56.02.06

56.02.07
56.02.09

59.02 160,50 160,50
Aparare    (cod 60.02.02) 60.02 130,50 130,50

Din total capitol:
Aparare nationala 60.02.02 130,50 130,50

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 30,00 30,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei                                      
(cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru 
protecţia copilului
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu 
handicap
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 
60.02+61.02)

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 
publice locale

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)
BUGETUL LOCAL PE SECŢIUNI DETALIAT  LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL  2011
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Din total capitol:
Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03

Politie comunitara 61.02.03.04
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05 30,00 30,00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50

63.02 118.931,42 246,00 119.177,42
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 17.234,00 -147,32 17.086,68

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 9.673,00 -435,32 9.237,68

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 2.128,00 2.128,00
Învatamânt primar 65.02.03.02 7.545,00 -435,32 7.109,68

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04
Învatamânt secundar inferior   65.02.04.01
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02
Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07 7.561,00 288,00 7.849,00

Învatamânt special 65.02.07.04 7.561,00 288,00 7.849,00
Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 925,98 925,98
Din total capitol:

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 230,00 230,00
Spitale generale 66.02.06.01
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03 230,00 230,00

Servicii de sanatate publica 66.02.08 695,98 695,98
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 17.045,15 393,32 17.438,47

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Din total capitol:
67.02.03 11.815,33 11.815,33

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 1.812,00 1.812,00
Muzee 67.02.03.03 2.401,00 2.401,00
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 6.230,00 6.230,00
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05
Case de cultura 67.02.03.06
Camine culturale 67.02.03.07
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 1.193,00 1.193,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30 179,33 179,33

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 580,00 6,00 586,00
Sport 67.02.05.01 380,00 6,00 386,00
Tineret 67.02.05.02 200,00 200,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03

Servicii religioase 67.02.06 2.649,82 387,32 3.037,14
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 2.000,00 2.000,00

68.02 83.726,29 83.726,29
Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 68.591,29 68.591,29

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 68.591,29 68.591,29
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 14.334,00 14.334,00
Ajutoare pentru locuinte 68.02.10
Creşe 68.02.11
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 801,00 801,00
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                         
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

69.02 4.358,00 4.358,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 4.358,00 4.358,00

Din total capitol:
Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 4.358,00 4.358,00
Alimentare cu apa 70.02.05.01 4.358,00 4.358,00
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02
Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05

Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06

79.02 13.388,78 13.388,78
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02

Din total capitol:

80.02.01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02
Din total capitol:

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 
70.02+74.02)
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Energie termica 81.02.06
Alti combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02 550,00 550,00
Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 550,00 550,00
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03
Camere agricole 83.02.03.07 550,00 550,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 12.360,00 12.360,00
Din total capitol:

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 12.360,00 12.360,00
Drumuri si poduri 84.02.03.01 12.360,00 12.360,00
Transport în comun 84.02.03.02
Strazi 84.02.03.03

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06
Aviatia civila 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50

Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 478,78 478,78
Din total capitol:

87.02.01
Zone libere 87.02.03
Turism 87.02.04 476,65 476,65
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05
Alte actiuni economice 87.02.50 2,13 2,13

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT   96.02
EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02

          DEFICIT 1)  (-)       (cod 00.01-49.02) 99.02
49.02 143.001,25 597,50 143.598,75

Fondul Român de Dezvoltare Sociala 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)
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TOTAL 
din care credite 

bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

50.02 6.423,19 17,50 6.440,69
Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 6.423,19 17,50 6.440,69

Din total capitol:
Autoritati executive si legislative   (cod 51.02.01.03) 51.02.01 6.423,19 17,50 6.440,69

Autorităţi executive 51.02.01.03 6.423,19 17,50 6.440,69

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02
Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06

54.02.07
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 54.02.10
Alte servicii publice generale 54.02.50

59.02

Aparare    (cod 60.02.02) 60.02
Din total capitol:

Aparare nationala 60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala   (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02
Din total capitol:

Ordine publica    (cod 61.02.03.04) 61.02.03
Politie comunitara 61.02.03.04

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 61.02.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50

63.02 16.117,38 580,00 16.697,38
Invatamant   (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar   (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03

Învatamânt prescolar 65.02.03.01
Învatamânt primar 65.02.03.02

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile 
publice locale

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02)

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA    (cod 
60.02+61.02)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)
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bugetare destinate 
stingerii plăţilor 

restante

INFLUENȚE BUGET 
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PREVEDERI INIȚIALE

Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Învatamânt secundar   (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04
Învatamânt secundar inferior   65.02.04.01
Învatamânt secundar superior   65.02.04.02
Invatamant profesional 65.02.04.03

Învatamânt postliceal 65.02.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel    (cod 65.02.07.04) 65.02.07

Învatamânt special 65.02.07.04
Servicii auxiliare pentru educatie   (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.02.50

Sanatate    (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 10.439,84 580,00 11.019,84
Din total capitol:

Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi   (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 1.920,00 500,00 2.420,00
Spitale generale 66.02.06.01 1.920,00 500,00 2.420,00
Unităţi medico-sociale 66.02.06.03

Servicii de sanatate publica 66.02.08 5.222,42 5.222,42
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   (cod 66.02.50.50) 66.02.50 3.297,42 80,00 3.377,42

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 3.297,42 80,00 3.377,42

Cultura, recreere si religie   (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 2.322,40 2.322,40
Din total capitol:

67.02.03 1.632,40 1.632,40
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 64,60 64,60
Muzee 67.02.03.03 1.567,80 1.567,80
Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04
Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05
Case de cultura 67.02.03.06
Camine culturale 67.02.03.07
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive   (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 616,90 616,90

Servicii culturale       (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
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Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Sport 67.02.05.01
Tineret 67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 616,90 616,90
Servicii religioase 67.02.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 73,10 73,10

68.02 3.355,14 3.355,14
Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati    (cod 68.02.05.02) 68.02.05 1.524,45 1.524,45

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 1.524,45 1.524,45
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 30,00 30,00
Ajutoare pentru locuinte 68.02.10
Creşe 68.02.11
Unităţi de asistenţă medico-sociale 68.02.12 890,00 890,00
Prevenirea excluderii sociale    (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15

Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale 68.02.50 910,69 910,69

69.02
471,70 471,70

Locuinte, servicii si dezvoltare publica   (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 300,00 300,00
Din total capitol:

Locuinte   (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice   (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 300,00 300,00
Alimentare cu apa 70.02.05.01 300,00 300,00
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07

Asigurari si asistenta sociala                                                                                                         
(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 
70.02+74.02)
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Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 171,70 171,70
Din total capitol:

Reducerea şi controlul poluării 74.02.03 2,25 2,25
Salubritate si gestiunea deseurilor   (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 20,00 20,00

Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 20,00 20,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 149,45 149,45

79.02 119.988,98 119.988,98
Actiuni generale economice, comerciale si de munca   (cod 80.02.01) 80.02 9.081,01 9.081,01

Din total capitol:

80.02.01 9.081,01 9.081,01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regionala  si sociala 80.02.01.10 9.081,01 9.081,01
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30

Combustibili si energie   (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02
Din total capitol:

Energie termica 81.02.06
Alti combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili si energia 81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare  (cod 83.02.03) 83.02
Din total capitol:

Agricultura   (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară 83.02.03.03
Camere agricole 83.02.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Actiuni generale economice si comerciale   (cod 
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)
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Cod indicatorD E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 109.545,92 109.545,92
Din total capitol:

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 109.545,92 109.545,92
Drumuri si poduri 84.02.03.01 109.545,92 109.545,92
Transport în comun 84.02.03.02
Strazi 84.02.03.03

Transport aerian   (cod 84.02.06.02) 84.02.06
Aviatia civila 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50

Alte actiuni economice   (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02 1.362,05 1.362,05
Din total capitol:

87.02.01
Zone libere 87.02.03
Turism 87.02.04 362,05 362,05
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05
Alte actiuni economice 87.02.50 1.000,00 1.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT  96.02
EXCEDENT  (+)   (cod 00.01-49.02) 98.02

          DEFICIT 1)  (-)      (cod 00.01-49.02) 99.02 -34.946,02 -80,00 -35.026,02

1) finantat din excedentul anilor precedenti
NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod 

corespunzător, conform clasificaţiei economice.

Fondul Român de Dezvoltare Sociala 

































Formular:  11/05

Subcapitol Autoritati executive si legislative Paragraf Autorităţi executive
- mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

16.234,57 -6,00 16.228,57
9.811,38 -23,50 9.787,88

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 9.836,72 -23,50 9.813,22
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10 5.376,00 5.376,00
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 4.216,00 4.216,00

Salarii de baza 10.01.01 3.553,00 3.553,00
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 307,00 307,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 35,00 35,00
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 321,00 321,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

CAPITOL 51.02 Autorități publice și acțiuni externe 

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

 Anexa nr.3
la Hotărârea nr._____/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

B U G E T U L



Transportul la si de la locul de munca 10.02.05
Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.160,00 1.160,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 877,00 877,00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 21,00 21,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 220,00 220,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 7,00 7,00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 35,00 35,00
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20 4.420,72 -23,50 4.397,22
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.194,90 2.194,90

Furnituri de birou 20.01.01 60,00 60,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 90,00 90,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 290,00 290,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 50,00 50,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 90,00 90,00
Piese de schimb 20.01.06 100,00 100,00
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 280,00 280,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 150,00 150,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1.084,90 1.084,90

Reparatii curente 20.02 13,25 13,25
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 25,00 25,00
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30 25,00 25,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 327,00 327,00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 150,00 150,00
Deplasari în străinătate 20.06.02 177,00 177,00

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 38,00 38,00
Consultanta si expertiza 20.12
Pregatire profesionala 20.13 14,00 14,00
Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24 40,00 40,00

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 40,00 40,00
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25 10,00 10,00
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1.758,57 -23,50 1.735,07

Reclama si publicitate 20.30.01 900,00 900,00
Protocol si reprezentare 20.30.02 208,00 208,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 70,00 70,00
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 580,57 -23,50 557,07

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF

51.01
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF 35,00 35,00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02 35,00 35,00

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 35,00 35,00
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59 5,00 5,00
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 5,00 5,00
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 
51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84 -25,34 -25,34
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -25,34 -25,34

6.423,19 17,50 6.440,69
51 

Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 997,00 997,00

55.01 997,00 997,00
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42 997,00 997,00
Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )



Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03

56.17
Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

Mecanismul financiar SEE 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)



Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 5.426,19 17,50 5.443,69
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 5.426,19 17,50 5.443,69
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 5.426,19 17,50 5.443,69

Construcţii 71.01.01 5.364,49 5.364,49
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7,00 3,20 10,20
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30 54,70 14,30 69,00

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 



















Formular:  11/05

- mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

17.234,00 -147,32 17.086,68
17.234,00 -147,32 17.086,68

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 17.234,00 -147,32 17.086,68
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10 6.052,00 240,00 6.292,00
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 4.737,00 190,00 4.927,00

Salarii de baza 10.01.01 4.240,90 144,00 4.384,90
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3,00 3,00
Alte sporuri 10.01.06 139,00 2,00 141,00
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 69,00 6,00 75,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 236,00 35,00 271,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1,00 1,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14 1,10 1,10
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 12,00 3,00 15,00
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 35,00 35,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

CAPITOLUL 65.02 Învățământ

 Anexa nr.4
la Hotărârea nr._____/2011

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

a Consiliului Județean Hunedoara



Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.315,00 50,00 1.365,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 985,00 36,00 1.021,00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 24,50 2,50 27,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 252,00 8,70 260,70
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 11,30 1,05 12,35
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 42,20 1,75 43,95
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20 11.182,00 -387,32 10.794,68
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 690,90 62,00 752,90

Furnituri de birou 20.01.01 18,50 7,00 25,50
Materiale pentru curatenie 20.01.02 23,40 7,50 30,90
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 280,00 1,50 281,50
Apa, canal si salubritate 20.01.04 38,00 7,00 45,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 129,00 18,00 147,00
Piese de schimb 20.01.06 24,00 15,00 39,00
Transport 20.01.07 15,00 3,00 18,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31,00 -1,00 30,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 43,00 2,00 45,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 89,00 2,00 91,00

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 10.391,00 -463,32 9.927,68

Hrana pentru oameni 20.03.01 10.391,00 -463,32 9.927,68
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1,80 1,80
Medicamente 20.04.01 0,30 0,30
Materiale sanitare 20.04.02 0,40 0,40
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04 1,10 1,10

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 11,00 7,00 18,00
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30 11,00 7,00 18,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 11,50 1,00 12,50
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 11,50 1,00 12,50
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 6,00 1,00 7,00
Consultanta si expertiza 20.12 0,80 0,80
Pregatire profesionala 20.13 3,00 1,00 4,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Protectia muncii 20.14 18,00 18,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 48,00 4,00 52,00

Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 5,00
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43,00 4,00 47,00

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF
51.01

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

51 
Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)



Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03
56.17

Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 





Formular:  11/05

Subcapitol Învatamânt prescolar si primar  Paragraf Învatamânt primar - mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

7.545,00 -435,32 7.109,68
7.545,00 -435,32 7.109,68

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.545,00 -435,32 7.109,68
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

 Anexa nr.5
la Hotărârea nr._____/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

CAPITOLUL 65.02 Învățământ



Transportul la si de la locul de munca 10.02.05
Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20 7.545,00 -435,32 7.109,68
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 7.540,00 -435,32 7.104,68

Hrana pentru oameni 20.03.01 7.540,00 -435,32 7.104,68
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11
Consultanta si expertiza 20.12

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Pregatire profesionala 20.13
Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5,00 5,00

Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 5,00
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF
51.01

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

51 
Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)



Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03

56.17
Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"



Formular:  11/05

Subcapitol Învatamânt nedefinibil prin nivel Paragraf Învatamant special - mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

7.561,00 288,00 7.849,00
7.561,00 288,00 7.849,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.561,00 288,00 7.849,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10 6.052,00 240,00 6.292,00
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 4.737,00 190,00 4.927,00

Salarii de baza 10.01.01 4.240,90 144,00 4.384,90
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3,00 3,00
Alte sporuri 10.01.06 139,00 2,00 141,00
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 69,00 6,00 75,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 236,00 35,00 271,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1,00 1,00
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14 1,10 1,10
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 12,00 3,00 15,00
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 35,00 35,00

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

 Anexa nr.6
la Hotărârea nr._____/2011

B U G E T U L

a Consiliului Județean Hunedoara

BUGET 
RECTIFICAT

CAPITOLUL 65.02 Învățământ

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

INFLUENȚE



Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.315,00 50,00 1.365,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 985,00 36,00 1.021,00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 24,50 2,50 27,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 252,00 8,70 260,70
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 11,30 1,05 12,35
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 42,20 1,75 43,95
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20 1.509,00 48,00 1.557,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 690,90 62,00 752,90

Furnituri de birou 20.01.01 18,50 7,00 25,50
Materiale pentru curatenie 20.01.02 23,40 7,50 30,90
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 280,00 1,50 281,50
Apa, canal si salubritate 20.01.04 38,00 7,00 45,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 129,00 18,00 147,00
Piese de schimb 20.01.06 24,00 15,00 39,00
Transport 20.01.07 15,00 3,00 18,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31,00 -1,00 30,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 43,00 2,00 45,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 89,00 2,00 91,00

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 723,00 -28,00 695,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 723,00 -28,00 695,00
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1,80 1,80
Medicamente 20.04.01 0,30 0,30
Materiale sanitare 20.04.02 0,40 0,40
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04 1,10 1,10

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 11,00 7,00 18,00
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30 11,00 7,00 18,00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 11,50 1,00 12,50
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 11,50 1,00 12,50
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 6,00 1,00 7,00
Consultanta si expertiza 20.12 0,80 0,80
Pregatire profesionala 20.13 3,00 1,00 4,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Protectia muncii 20.14 18,00 18,00
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 43,00 4,00 47,00

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43,00 4,00 47,00

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF

51.01
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 
51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

51 
Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare



Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03

56.17
Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005



           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"





Formular:  11/05

- mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

11.365,82 580,00 11.945,82
925,98 925,98

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 925,98 925,98
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

 Anexa nr.7
la Hotărârea nr._____/2011

BUGET 
RECTIFICAT

CAPITOLUL 66.02 Sănătate

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

INFLUENȚE

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

a Consiliului Județean Hunedoara



Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11
Consultanta si expertiza 20.12
Pregatire profesionala 20.13

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF 925,98 925,98
51.01 925,98 925,98

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39 230,00 230,00
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46 695,98 695,98
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

10.439,84 580,00 11.019,84
51 2.242,42 500,00 2.742,42

Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 2.242,42 500,00 2.742,42
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 1.920,00 1.920,00
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26 500,00 500,00
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28 322,42 322,42
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 2.400,00 2.400,00

55.01 2.400,00 2.400,00
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Programe de dezvoltare 55.01.13 2.400,00 2.400,00
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56 3.288,24 3.288,24
56.01 3.288,24 3.288,24

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare



Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03
56.17

Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 2.509,18 80,00 2.589,18
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 2.509,18 80,00 2.589,18
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.509,18 80,00 2.589,18

Construcţii 71.01.01 2.500,00 80,00 2.580,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30 9,18 9,18

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie
NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT



Formular:  11/05

Subcapitol Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi Paragraf Spitale generale - mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

1.920,00 500,00 2.420,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

CAPITOLUL 66.02 Sănătate

 Anexa nr.8
la Hotărârea nr._____/2011

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

a Consiliului Județean Hunedoara



Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11
Consultanta si expertiza 20.12
Pregatire profesionala 20.13

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF
51.01

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

1.920,00 500,00 2.420,00
51 1.920,00 500,00 2.420,00

Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 1.920,00 500,00 2.420,00
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 1.920,00 1.920,00
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26 500,00 500,00
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)



Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03
56.17

Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"







Formular:  11/05

Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Paragraf Alte institutii si actiuni sanitare - mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

3.297,42 80,00 3.377,42

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

la Hotărârea nr._____/2011

B U G E T U L

a Consiliului Județean Hunedoara

BUGET 
RECTIFICAT

CAPITOLUL 66.02 Sănătate

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

INFLUENȚE

 Anexa nr.9



Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11
Consultanta si expertiza 20.12
Pregatire profesionala 20.13

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF
51.01

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

3.297,42 80,00 3.377,42
51 

Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56 3.288,24 3.288,24
56.01 3.288,24 3.288,24

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare



Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03
56.17

Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 9,18 80,00 89,18
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 9,18 80,00 89,18
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 9,18 80,00 89,18

Construcţii 71.01.01 80,00 80,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30 9,18 9,18

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"



Formular:  11/05

- mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

19.367,55 393,32 19.760,87
17.045,15 393,32 17.438,47

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 17.045,33 393,32 17.438,65
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

CAPITOL 67.02 Cultură, recreere și religie

 Anexa nr.10
la Hotărârea nr._____/2011

B U G E T U L

a Consiliului Județean Hunedoara

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 



Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20 209,33 6,00 215,33
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11
Consultanta si expertiza 20.12
Pregatire profesionala 20.13

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19 209,33 6,00 215,33
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF 11.636,00 11.636,00

51.01 11.636,00 11.636,00
Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 11.636,00 11.636,00
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59 5.200,00 387,32 5.587,32
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11 505,00 505,00
59.12 2.000,00 2.000,00

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 2.650,00 387,32 3.037,32
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 45,00 45,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 
51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84 -0,18 -0,18
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -0,18 -0,18

2.322,40 2.322,40
51 1.632,40 1.632,40

Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 1.632,40 1.632,40
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29 1.632,40 1.632,40

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 73,10 73,10

55.01 73,10 73,10
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13 73,10 73,10
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)



Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03

56.17
Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 616,90 616,90
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 616,90 616,90
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03 616,90 616,90

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005



           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"













Formular:  11/05

Subcapitol Servicii recreative si sportive Paragraf Sport - mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

380,00 6,00 386,00
380,00 6,00 386,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 380,00 6,00 386,00
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 
B U G E T U L

BUGET 
RECTIFICAT

CAPITOL 67.02 Cultură, recreere și religie

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

INFLUENȚE

a Consiliului Județean Hunedoara

 Anexa nr.11
la Hotărârea nr._____/2011



Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05
Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20 30,00 6,00 36,00
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Consultanta si expertiza 20.12
Pregatire profesionala 20.13
Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19 30,00 6,00 36,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF
51.01

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59 350,00 350,00
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11 350,00 350,00
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

51 
Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare



Finanțarea națională **) 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03

56.17
Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 
            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005



           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"







Formular:  11/05

Subcapitol Servicii religioase - mii lei -

TOTAL 

din care credite 
bugetare destinate 

stingerii plăţilor 
restante

2.649,82 387,32 3.037,14
2.649,82 387,32 3.037,14

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.650,00 387,32 3.037,32
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

Salarii de baza 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizatie de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07 x x x x
Fond de premii 10.01.08 x x x x
Prima de vacanta 10.01.09 x x x x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent platii cu ora 10.01.11
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12
Indemnizatii de delegare 10.01.13
Indemnizatii de  detasare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masa *) 10.02.01
Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Cod 
indicator

PREVEDERI INIȚIALE

INFLUENȚE BUGET 
RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

 Anexa nr.12
la Hotărârea nr._____/2011

a Consiliului Județean Hunedoara

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2011 

CAPITOL 67.02 Cultură, recreere și religie



Transportul la si de la locul de munca 10.02.05
Tichete de vacanta 10.02.06 x x x x
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 x x x x

20
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01

Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curatenie 20.01.02
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
Apa, canal si salubritate 20.01.04
Carburanti si lubrifianti 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03

Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanti 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme si echipament 20.05.01
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09
20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11
Consultanta si expertiza 20.12

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare



Pregatire profesionala 20.13
Protectia muncii 20.14
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15
Studii si cercetari 20.16
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de tara 20.24.03

20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30

Reclama si publicitate 20.30.01
Protocol si reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viata 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

TITLUL III DOBANZI   (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobanzi aferente datoriei publice interne  (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02

Dobanzi aferente datoriei publice externe  (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05

Alte dobanzi  (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi  la opeatiunile de leasing 30.03.05

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza 
unor convenţii sau contracte de asociere

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale



TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20
Alte subvenţii 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04

51 SF
51.01

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate  51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creşterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.02) 55 SF
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01
 Ajutoare sociale in natura 57.02.02
Tichete de cresa 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04

59 2.650,00 387,32 3.037,32
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02

59.11
59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 2.650,00 387,32 3.037,32
Despăgubiri civile 59.17
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.01) 
Transferuri curente   (cod 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor



Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
OPERATIUNI FINANCIARE  (cod 80+81) 79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  (cod 80.03+80.08+80.30) 80
80.03

Alte imprumuturi 80.30

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02) 81
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 81.01

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06

Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05

84 -0,18 -0,18
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -0,18 -0,18

51 
Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28
Alte transferuri de capital către instituții publice 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55 

55.01
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 
55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)



Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.54

56
56.01

Finanţarea naţională **) 56.01.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03

56.02
Finanţarea naţională **) 56.02.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03

56.03
Finanţarea naţională **) 56.03.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03

56.04
Finanţarea naţională **) 56.04.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03

56.05
Finanţarea naţională **) 56.05.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03

56.07
Finanţarea naţională **) 56.07.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03

56.08
Finanţarea naţională **) 56.08.01
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03

56.15
Finanțarea națională **) 56.15.01
Finantarea de la  Uniunea Europeana *) 56.15.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03

56.16
Finanțarea națională **) 56.16.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

Alte facilitati si instrumente postaderare

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala  (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)



Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.16.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03

56.17
Finanțarea națională **) 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.17.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03

56.18
Finanțarea națională **) 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.18.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03

56.25
Finanțarea națională **) 56.25.01
Finanțarea externă nerambursabilă **) 56.25.02
Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01

Construcţii 71.01.01
Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72
Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75

84
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

**) Detalierea se va face numai in executie

Mecanismul financiar SEE 

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

NOTA:   Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei 

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii 
Europene extinse

            indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor 
            publice, nr.1954/2005
           Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidenţiate 
cu semnul minus "-"



I Buget iniţial
II Influenţe
III Buget rectificat

bugetul local 
articol 71

bugetul 
local articol 

51

venituri 
proprii

I mii lei 606,78 9,18 470,00 127,60
II mii lei 500,00 0,00 500,00 0,00
III mii lei 1.106,78 9,18 970,00 127,60

din care:
I mii lei 9,18 9,18
II mii lei 0,00 0,00
III mii lei 9,18 9,18

I mii lei 9,18 9,18
II mii lei 0,00
III mii lei 9,18 9,18
I mii lei 9,18 9,18
II mii lei 0,00
III mii lei 9,18 9,18

I mii lei 597,60 470,00 127,60
II mii lei 500,00 500,00
III mii lei 1.097,60 0,00 970,00 127,60

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva I mii lei 597,60 0,00 470,00 127,60
II mii lei 0,00
III mii lei 597,60 0,00 470,00 127,60
I mii lei 364,74 364,74
II mii lei 0,00
III mii lei 364,74 0,00 364,74
I mii lei 155,30 27,70 127,60
II mii lei 0,00
III mii lei 155,30 0,00 27,70 127,60
I mii lei 77,56 77,56
II mii lei 0,00
III mii lei 77,56 0,00 77,56

Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu

I mii lei 0,00

II mii lei 500,00 500,00
III mii lei 500,00 0,00 500,00

4. I mii lei 0,00
II mii lei 500,00 500,00

III mii lei 500,00 0,00 500,00

Reparaţii capitale complex 
medical,spălătorie,morgă şi capelă-
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 

2. Amenajare Ambulatoriu Secţia de 
Recuperare Medicală Baia Sărată a 
Spitalului de Urgenţă Deva

3. Extindere Unitate Primire Urgenţe a 
Spitalului de Urgenţă Deva

e) ALTE CHELTUIELI ASIMILATE 
INVESTIŢIILOR

Amenajare Laborator Analize Medicale a 
Spitalului de Urgenţă Deva

1.

         "SĂNĂTATE"

U.M

LISTA
poziţiei globale "Alte cheltuieli de investiţii", pe anul 2011,

finanţate din bugetul propriu al judeţului

Cantit
atea

Valoarea 
totală

din care finanțate din:

Anexa nr.19
la Hotărârea nr.______/2011

a Consiliului Judeţean Hunedoara

c) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA 
STUDIILOR DE PREFEZABILITATE, 
FEZABILITATE ȘI ALTE STUDII

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII 
–TOTAL 

Nr. 
Crt.

Denumirea utilajelor, a studiilor şi a 
altor cheltuieli de investiţii 

          ACTIVITATEA 66.02

1. Proiect tehnic ,detalii de execuţie, 
PAC,avize şi acorduri privind Ambulatoriu 
integrat din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva-Modernizarea şi echiparea 
cu aparatură de specialitate 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA



I Buget iniţial
II Influenţe
III Buget rectificat

bugetul local 
articol 71

bugetul 
local articol 

51

venituri 
proprii

I mii lei 2.276,30 616,90 1.632,40 27,00
II mii lei 220,00 0,00 0,00 220,00
III mii lei 2.496,30 616,90 1.632,40 247,00

din care:
b) DOTĂRI INDEPENDENTE I mii lei 136,10 0,00 136,10 0,00

II mii lei 0,00 0,00 0,00 0,00
III mii lei 136,10 0,00 136,10 0,00
I mii lei 71,50 71,50
II mii lei 0,00
III mii lei 71,50 0,00 71,50

1. Rată aferentă achiziţiei în leasing I mii lei 21,00 21,00
II mii lei 0,00
III mii lei 21,00 0,00 21,00

2. Licenţe soft I buc 20 10,00 10,00
II buc 0,00
III buc 20 10,00 0,00 10,00

3. I mii lei 4,00 4,00
II mii lei 0,00
III mii lei 4,00 0,00 4,00

4. Aparat cu ultrasunete art piezo I buc 1 4,50 4,50
II buc 0,00
III buc 1 4,50 0,00 4,50

5. Bazin cu ultrasunete mod 200 digit I buc 1 16,00 16,00
II buc 0,00
III buc 1 16,00 0,00 16,00

6. Micromotor art 700 I buc 1 6,00 6,00
II buc
III buc 1 6,00 6,00

7. Aparat GPS +soft Arc GIS I buc 1 6,00 6,00
II buc
III buc 1 6,00 6,00

8. Boiler centrală I buc 1 4,00 4,00
II buc
III buc 1 4,00 4,00

Biblioteca Judeţeană Ovid 
Densuşianu Hunedoara-Deva

I mii lei 64,60 64,60

II mii lei 0,00 0,00
III mii lei 64,60 0,00 64,60

1. TIN READ software-web OPAC I buc 1 22,60 22,60
II buc 0,00 0,00
III buc 1 22,60 0,00 22,60

2. TIN READ licenţe utilizatori I buc 17 11,90 11,90
II buc 0,00 0,00

          ACTIVITATEA 67.02 Anexa nr. 21
         "CULTURĂ,RECREERE ŞI RELIGIE" la Hotărârea nr.______/2011

a Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
poziţiei globale "Alte cheltuieli de investiţii", pe anul 2011,

finanţate din bugetul propriu al judeţului

Cantit
atea

Valoarea 
totală

din care finanțate din:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII 
–TOTAL 

Nr. 
crt.

Denumirea utilajelor, a studiilor şi a 
altor cheltuieli de investiţii 

U.M

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

Certificare Sistem de management SR 
EN ISO 9001:2008



III buc 17 11,90 0,00 11,90
3. TIN READ pachet acces nelimitat cititori I buc 1 30,10 30,10

II buc 0,00 0,00
III buc 1 30,10 0,00 30,10

c) I mii lei 47,30 47,30
II mii lei 0,00
III mii lei 47,30 0,00 47,30

I mii lei 47,30 47,30
II mii lei 0,00
III mii lei 47,30 0,00 47,30

1. Proiect privind Spaţiu depozitare 
Lapidarium

I mii lei 7,30 7,30

II mii lei 0,00
III mii lei 7,30 0,00 7,30

2. Studiu de fezabilitate privind Amenajare 
curtea din spatele clădirii Magna Curia

I mii lei 40,00 40,00

II mii lei 0,00
III mii lei 40,00 0,00 40,00
I mii lei 2.092,90 616,90 1.449,00 27,00
II mii lei 220,00 0,00 0,00 220,00
III mii lei 2.312,90 616,90 1.449,00 247,00
I mii lei 616,90 616,90
II mii lei 0,00
III mii lei 616,90 616,90
I mii lei 616,90 616,90
II mii lei 0,00
III mii lei 616,90 616,90
I mii lei 1.476,00 0,00 1.449,00 27,00
II mii lei 220,00 0,00 220,00
III mii lei 1.696,00 0,00 1.449,00 247,00
I mii lei 5,00 5,00
II mii lei 0,00
III mii lei 5,00 0,00 5,00
I mii lei 1.409,50 1.382,50 27,00
II mii lei 220,00 220,00
III mii lei 1.629,50 0,00 1.382,50 247,00

I mii lei 3,50 3,50
II mii lei 0,00
III mii lei 3,50 0,00 3,50
I mii lei 18,00 18,00
II mii lei 0,00
III mii lei 18,00 0,00 18,00
I mii lei 35,00 35,00
II mii lei 0,00
III mii lei 35,00 0,00 35,00

7. Întăbulare construcţie muzeu Brad I mii lei 2,00 2,00
II mii lei 0,00
III mii lei 2,00 0,00 2,00

8. Parcelare topografică-etapaI-parcela 
60073 sit arheologic Sarmizegetusa

I mii lei 1,50 1,50

II mii lei 0,00
III mii lei 1,50 0,00 1,50

9. Parcelare topografică-etapaII-parcela 
60074 sit arheologic Sarmizegetusa

I mii lei 1,50 1,50

II mii lei 0,00
III mii lei 1,50 0,00 1,50

CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA 
STUDIILOR DE PREFEZABILITATE, 
FEZABILITATE ȘI ALTE STUDII

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

e) ALTE CHELTUIELI ASIMILATE 
INVESTIŢIILOR

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

1. Reabilitare şi modernizare baza sportivă 
Michael Klein Hunedoara

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

2. Evaluare bunuri de patrimoniu cu 
evaluator autorizat

3. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane-
Reparaţii capitale şi amenajări birouri în 
clădirea anexă

6. Restaurare colecţie arme

4. Refacere legătură carte veche 
romînească

5. Restaurare piese Colecţia de Artă 
(tablouri)



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.138/2011 
 

privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unor instituţii 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 Compartimentului Buget, Instituții Publice și Agenți Economici din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresele nr.20202/2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara, nr.4474/2011 a Muzeului Civilizației Dacice și Romane, 
nr.1119/2011 a Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara - Deva; 
 Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.10/2011 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare; 

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 +28,00 mii lei și virările de credite în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru activitatea finanțată integral din venituri 
proprii, astfel:  

- Capitol 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitol “Venituri din concesiuni și 
închirieri”: +27,00 mii lei; 

- Capitol 33.10 “Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitol “Alte 
venituri din prestări de servicii și alte activități”: -2,00 mii lei; 

- Capitol 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitol 
37.10.01 “Donații și sponsorizări”: +3,00 mii lei; 

- Capitol 68.10 “Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.10.05 “Asistență 
socială în caz de boli și invalidități”, paragraf 68.10.05.02 “Asistență socială în 
caz de invaliditate” +3,00 mii lei; 



- Capitol 68.10 “Asigurări și asistență socială”, subcapitol 68.10.50 “Alte cheltuieli 
în domeniul asigurărilor și asistenței sociale” +25,00 mii lei; 

conform anexelor nr.1 – 5 la prezenta hotărâre.  
 Art.2 - Se aprobă rectificarea cu suma de +40,00 mii lei a bugetului pe anul 
2011 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei nr.6 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă rectificarea cu suma de +80,00 mii lei și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului pe anul 2011 al Centrului de Pedagogie Curativă 
Hunedoara, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă rectificarea cu suma de +15,00 mii lei și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului pe anul 2011 al Grupului Școlar de Arte și Meserii “Ion 
Mincu” Deva, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 - Se aprobă rectificarea cu suma de +153,00 mii lei a bugetului pe anul 
2011 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, conform 
anexei nr.9 la prezenta de hotărâre. 

Art.6 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului pe anul 2011 al 
Grupului Școlar de Arte și Meserii “Ovid Densușianu” Călan, conform anexei nr. 10 la 
prezenta hotărâre. 

Art.7 - Se aprobă rectificarea cu suma de +365,00 mii lei a bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, 
astfel: 

- Capitol 33.10 “Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitol “Alte 
venituri din prestări de servicii și alte activități”: +320,00 mii lei; 

- Capitol 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitol 
37.10.01 “Donații și sponsorizări”: +45,00 mii lei; 

- Capitol 67.10 “Cultură, recreere și religie”, subcapitol “Servicii culturale”, 
paragraf “Muzee”: +365,00 mii lei; 

conform anexelor nr. 11-16 la prezenta hotărâre. 
Art.8 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul capitolului 67.10 “Cultură, 

recreere și religie”, subcapitol “Alte servicii în domeniile culturii, recreeri și religiei” al 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii Județene “Ovid 
Densușianu” Hunedoara Deva, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre. 

Art.9 – Anexele nr.1 – 17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.10 - 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 19 august 2011  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTARÂREA NR.139/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011  
ale spitalelor publice de interes județean 

 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Compartimentului Buget, Instituții Publice și Agenți 
Economici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum 
şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea nr.11/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Deva și Hotărârea nr.21/2011 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 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 prevederilor 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 +12,80 mii lei a bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Județean de Urgență Deva, conform anexelor 
nr.1-6 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă modificarea creditelor bugetare și de angajament aprobate 
în cadrul programului de investiții, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
2011 al Spitalului Județean de Urgență Deva conform anexelor nr.7–10 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă rectificarea cu suma de -133,35 mii lei a bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2011 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, conform 
anexelor nr.11-13 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă modificarea creditelor bugetare și de angajament aprobate 
în cadrul programului de investiții, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 



2011 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu conform anexelor nr. 14 – 21 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.5 – Anexele nr.1-21 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară publică 
nominalizată la art.1 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. 
 
 
 
               
 PRESEDINTE,                SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Ioan Moloț                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 19 august 2011 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 140/2011 
privind înlocuirea unui membru supleant în Consiliul de Administrație  

al Spitalului Județean de Urgență Deva 
 
 

Consiliul Județean Hunedoara, 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 

al compartimentului de resort precum și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean; 

În conformitate cu prevederile art.186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, 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  Se înlocuiește domnul Blendea Marius, membru supleant în Consiliul de 
Administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva, reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara numit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 75/2010, cu domnul 
Duțulescu Lionel. 
 Art.2   Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
          
                                                                                                         
          PREȘEDINTE,                                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
       Mircea Ioan Moloț                                                                    Dana  Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 19 august 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 141/2011 
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. 3701/2011 transmisă de Consiliul Local al Oraşului Călan şi 

adresa nr. 9041/2011 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională; 
Ţinând cont de hotărârea nr. 99/2011 a Consiliului Local al Oraşului Călan; 
 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 4.2 – 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  939 154,04 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean 
Hunedoara la cheltuielile eligibile ale fazei A a proiectului şi suma de 7 534 563,95 lei pentru 
acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la cheltuielile eligibile ale fazei B a proiectului, 
conform anexei nr. 2  şi anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
           (3) Se aprobă suma de 14 392 277,74 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean  
Hunedoara la cheltuielile neeligibile ale fazei A a proiectului, din care suma de 12 204 080,58 lei 
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent fazei A a proiectului şi 
suma de 5 330 391,65 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la cheltuielile 
neeligibile ale fazei B, din care suma de 3 951 887,66 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, anexa nr.3 şi Acordului de parteneriat, prezentat 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 din anexa 
nr. 4 la prezenta hotărâre.  
  
Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze parteneriatul 
invocat la art. 1. din prezenta, toate documentele ce decurg din acesta, 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. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara  nr. 111/2011 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. 
 
 
 
 
 
 AVIZAT: 
              PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
  
           Mircea Ioan Moloţ                                                                         Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 19 august 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Anexa nr. 1 
                                                                                                          la Hotărârea nr. 141/2011 
                                                                                                      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  
500 000 lei din valoarea 
eligibilă a Fazei B  

Consiliul Judeţean Hunedoara  
Partener 2 

Valoarea contribuţiei 
939 154,04 lei  
 din valoarea eligibilă a Fazei A   

Valoarea contribuţiei  
7 534 563,95 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  437 000 
lei, din valoarea neeligibilă a 
Fazei B. Din această 
contribuţie 233 000 lei 
reprezintă contribuţia Oraşului 
Călan pentru TVA aferent 
fazei B. 
 
 
 



Consiliul Judeţean Hunedoara  
(Partener 2) 

Valoarea contribuţiei   
14 392 277,74 lei, 
din valoarea neeligibilă a Fazei A. 
Din această contribuţie  
12 204 080,58  lei reprezintă 
contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru TVA-ul aferent 
fazei A. 

Valoarea contribuţiei   
5 330 391,65 lei, din valoarea 
neeligibilă a Fazei  B. Din 
această contribuţie  
3 951 887,66  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 19.08.2011 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. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul. 
(10) Participă cu un expert tehnic şi  un  expert economic, în echipa de implementare a proiectului. 
(11) 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. 141/2011 

                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
                                                                BUGETUL PROIECTULUI 
 

   Bugetul fazei 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 41,516,276.41 9,963,906.34 

2.2. 
Demolarea clădirilor, planarea terenului, 
ambalarea şi transportul deşeurilor 

0.00 5,358,815.35 1,286,115.68 

Total Capitol 2 0.00 46,875,091.76 11,250,022.02 

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 

2,238,197.1
6 

0.00 382,232.16 

Total Capitol 4 2,238,197.1
6 

0.00 382,232.16 

TOTAL Faza A - val tot a pr faza A (cu TVA) 2,238,197.1
6 

51,957,701.76 12,852,080.58 

TOTAL GENERAL Faza A 67,047,979.50 

 

 

 

 



 

Bugetul fazei 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 2,984,000.00 716,160.00 

Total Capitol 2 0.00 2,984,000.00 716,160.00 

3 Cap. 3 – Cheltuieli pentru investiţii 

3.1. Construcţii şi instalaţii 625,585.00 11,348,517.00 2,873,784.48 

3.2. Dotarea cu echipamente 170,000.00 680,500.00 204,120.00 

Total Capitol 3 795,585.00 12,029,017.00 3,077,904.48 

4 Cap. 4 Cheltuieli pentru organizarea de şantier 

4.1. Organizarea de şantier 0.00 290,000.00 69,600.00 

Total Capitol 4 0.00 290,000.00 69,600.00 

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 

786,918.99 0.00 137,356.56 

Total Capitol 6 786,918.99 0.00 137,356.56 

TOTAL Faza B - val tot a pr faza B (cu TVA) 1,582,503.99 16,069,127.90 4,184,887.66 

TOTAL GENERAL Faza B 21,836,519.55 

 

   



                        

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

 

Valoare 
Nr. crt. Surse de finanţare (RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 88,884,499.05 

I.a. Valoarea eligibilă a proiectului 68,026,829.66 

I.a.1. Valoarea eligibilă aferentă fazei A 51,957,701.76 

I.a.2. Valoarea eligibilă aferentă fazei B 16,069,127.90 

I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului 20,857,669.39 

I.b.1. Valoarea neeligibilă aferentă fazei A 15,090,277.74 

I.b.2. Valoarea neeligibilă aferentă fazei B 5,767,391.65 

II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 29,931,387.38 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 9,073,717.99 

II.a.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 
efectuate în faza A 

1,039,154.04 

II.a.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 
efectuate în faza B 

8,034,563.95 

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile 

20,857 669.39 

II.b.1. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile efectuate în faza A 

15,090,277.74 

II.b.2. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile efectuate în faza B 

5,767,391.65 

III. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 58,953,111.67 

III.1. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 
pentru faza A 

50,918,547.72 

III.2. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 
pentru faza B 

8,034,563.95 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                        Anexa  nr.3 
                                                                                                  la Hotărârea nr. 141/2011 

                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
         

 
 

 LISTA  CHELTUIELILOR  AFERENTE  PROIECTULUI 

„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan 

şi pregătirea lui pentru noi activităţi” 

 

                             (LEI) 

Tipul cheltuielilor Consiliul Judeţean 
Hunedoara  

Consiliul Local 
Călan 

POR  TOTAL 

Cheltuieli eligibile 
Faza A 

939 154,04 100 000  50 918 547,72 51 957 701,76 

Cheltuieli eligibile 
Faza B 

7 534 563,95 500 000 8,034,563.95  16,069,127.90 

Cheltuieli neeligibile 
Faza A 

(fară TVA) 

2 188 197,16 50 000 0,00 2 238 197,16 

Cheltuieli neeligibile 
Faza B 

(fară TVA) 

1 378 503,99 204 000 0,00 1,582,503.99 

TVA  Faza A 12 204 080,58 648 000  12 852 080,58 
TVA Faza B 3 951 887,66 233 000  4 184 887,66 

TOTAL  28 196 387,38 1 735 000 58,953,111.67  88 884 499,05 

 

Din total TVA  în sumă de   17 036 968,24   Lei se recuperează suma de 16 326 439 ,12 
Lei, iar diferenţa de 710 529,12 Lei TVA  nedeductibil se va suporta de către parteneri, 
proporţional cu contribuţia stabilită. 
 



          
 
                                                      Anexa nr. 4 
                                                                                                          la Hotărârea nr. 141/2011 
                                                                                                      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 
 1. Lucrări de demolare 
 2. Managementul deşeurilor 
 3. Lucrări de decontaminare 
 4. 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 
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 HOTĂRÂREA NR. 142 /2011   
privind aprobarea alocării unei sume  în vederea continuării  

unui proiect sportiv 
 
 
 

Consiliul Județean 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. 25/2011 a Asociației Clubul Sportiv Real Sport Deva, 
raportul de oportunitate întocmit de Comisia de evaluare și selecționare a 
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ care inițiază și organizează acțiuni, programe, 
proiecte culturale și educativ științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicații culturale, pentru care se pot acorda forme 
de sprijin financiar; 
 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 și art. 4 pct. 2 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără 
scop lucrativ care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și 
educativ-științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea 
unor publicații culturale, pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2006 modificată prin 
Hotătărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.  28/2007 ; 
 Conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport 
nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 
cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale 
municipiului București; 
 În baza prevederilor art.91 alin.5 pct.6 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru continuarea de către 
Asociația Club Sportiv Real Sport a unei etape următoare, în cadrul derulării 
proiectului selectat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 
66/2011. 
 Art.2 Suma prevăzută la art. 1 din prezenta se acordă prin act adițional la 
contractul nr. 3052/09/06.05.2011, încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și 
Asociația Club Sportiv Real Sport Deva, se alocă de la bugetul propriu al județului pe 
anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, 



Servicii recreative și sportive,, paragraf 67.02.01,,Sport,, Titlul 59 - ,,Alte cheltuieli,, , 
articolul  59.11 ,,Asociații și fundații,,. 
         Art.3  Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să 
semneze actul adițional invocat la art.2 din prezenta. 
         Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția programe, prognoze, 
buget, finanțe și se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație 
publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul 
Județean Hunedoara. 
 
                   
                                                                                                  
 PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț                                                        Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  19 august  2011 
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HOTĂRÂRA NR.143/2011  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2011 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 Compartimentului Buget, Instituții Publice și Agenți Economici din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând Decizia nr.43/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv 
Valea Jiului S.A. Petroșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2011; 
 În conformitate cu prevederile art.27-29 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 
nr.286/2010; 
 În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d şi ale art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. (1) - Se aprobă rectificarea cu suma de +300,00 mii lei a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în 
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A. 
Petroșani, să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel 
cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 2. – Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
          
 PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 19 august 2011 
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HOTĂRÂREA  NR. 144 /2011 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Asociația 
Județeană de Box Hunedoara în vederea finanțării și realizării în comun  

a unei acțiuni 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 Asociației Județene de Box, înregistrată cu nr. 18/2011 la Consiliul 
Județean Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 

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 Județeană de 
Box Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii  ”Campionatul European de 
Tineret - Orenburg , Rusia",  în perioada 29 august - 4 septembrie 2011. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  
20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune 
condiţii a 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  19 august 2011 
 
 



                                                                   
                                                               

ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                              DE BOX HUNEDOARA                        
 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 Județeană de Box Hunedoara, cu sediul în municipiul Hunedoara,  Str. G. 

Barițiu, nr. 30, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. 
RO60BRDE220SV03609462200 deschis la BRD Hunedoara  și cod de înregistrare 
fiscală 14635089, reprezentată prin domnul Vlangăr Eduard – 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   
"Campionat  European de Tineret – Orenburg, Rusia" în perioada 29 august - 4 
septembrie   2011. 

  
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  6.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2011, Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , 
articolul  20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" , în 
condiţiile legii și care reprezintă  achitarea  cheltuielilor cu masa, cazarea și transport.  

    2. Asociația Județeană de Box Hunedoara: 
    a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea "Campionatul       
European de Tineret - Orenburg, Rusia"  în perioada 29 august - 4 septembrie 2011. 

    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; 

      c) să respecte destinația sumelor alocate; 



  d) 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 JUDEȚEANĂ 
           HUNEDOARA                                                             DE BOX HUNEDOARA       
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                 Vlangăr Eduard  

 
 
 
 

 
                                                                                                RESPONSABIL FINANCIAR, 
                                                                                                           Alina Butnariu 
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
              Alexandra Sava 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
             Diana Stancovici 
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HOTĂRÂREA NR.145/2011 
privind acordarea unor Diplome de  “EXCELENŢĂ”   

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/2002 privind 
aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a “TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a 
titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de “AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi 
a diplomelor şi plachetelor omagiale, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 37/2002 și nr. 84/2004; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011; 
 În 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 acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnișoarei Xenia Jorneac, precum şi un 
premiu în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.2 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Ilie Captari, precum şi un premiu 
în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.3 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Toma-Ioan Coconea, precum şi 
un premiu în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.4 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Daniel Călin-Ion, precum şi un 
premiu în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.5 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Viorel Habian, precum şi un 
premiu în cuantum de 1.000 lei. 
  Art.6 Sumele prevăzute la art.1-5 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2011, Capitolul 51 02 59 „Alte cheltuieli, acțiuni cu caracter 
științific și social-cultural”. 
 Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.8 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 septembrie 2011  
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HOTĂRÂREA NR.146/2011   
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 În baza prevederilor art.10 alin.1 și 2, art.11, art.12 alin.1 şi art.13 din  
Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate 
prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;  
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) 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 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.1 la 
prezenta. 
 Art.2 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform 
anexei nr.2 la prezenta. 
 Art.3  Aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru 
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform 
anexei nr.3 la prezenta.   
 Art.4 Aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru 
Camera Agricolă Județeană Hunedoara, conform anexei nr.4 la prezenta.   

Art.5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi direcţiile nominalizate la art.2, art.3 și art.4 din prezenta 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 septembrie 2011 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.147/2011 
privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Hunedoara şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator 
public din cadrul aparatului 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

În baza dispoziţiilor art.68 alin.1 şi 2 şi ale art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.113 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 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 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
    HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.- Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2.- Aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice ocupării postului de 
administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3.- Cu data prezentei, Hotărârea nr.26/2009 şi Hotărârea nr.103/2011 ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara se abrogă. 

Art.4.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de 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 septembrie 2011 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.148/2011 
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.1-2, 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 septembrie 2011 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.149/2011 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2011 
 
 

    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 2011, aprobat prin Hotărârea nr.133/2011 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 23 septembrie 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.150/2011 
privind înființarea Comisiei paritare și aprobarea regulamentelor pentru efectuarea 

transportului public județean de persoane prin curse regulate și curse regulate 
speciale 

 
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 adresa Autorităţii Rutiere Române, Agenţia Hunedoara nr.4911/2011;  
În temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului–cadru pentru efectuarea transportului public local şi a 
Caietului de sarcini–cadru al serviciilor de transport public local; 

În conformitate cu prevederile art.16 alin.3  lit.b din Legea serviciilor de transport 
public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare  a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.  Se înființează Comisia paritară în următoarea componență: 
 

1. Balint Tiberiu Ioan Reprezentantul Consiliului Județean 
Hunedoara 

2. Crișan Tiberiu Reprezentantul Consiliului Județean 
Hunedoara – membru de rezervă 

3. Pleșa Pavel Florin Reprezentantul Autorității Rutiere Române 
A.R.R., Agenția Hunedoara 

4. Răducu Dumitru Reprezentantul Autorității Rutiere Române 
A.R.R., Agenția Hunedoara – membru de 
rezervă 



  Art.2. Comisia paritară formulează propuneri de atribuire a serviciului de 
transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu 
pentru traseele regulate județene, în baza rezultatelor atribuirii electronice. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean 
de persoane prin curse regulate, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă 
din prezenta. 

Art.5. Cu data prezentei, se abrogă art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.54/2008 privind reglementarea activității de transport public 
județean, precum și  Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr.57/2008 
privind constituirea comisiei paritare în vederea desfășurării ședințelor de atribuire a 
traseelor aferente programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, cu modificările ulterioare. 

Art.6. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Județeană de 
Transport și 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 septembrie 2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Anexa nr.1  
                  la Hotărârea nr.150/2011 
                               a Consiliului Judeţean Hunedoara  

 

 

 
REGULAMENTUL 

pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate  în judeţul 
Hunedoara 

 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1- (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate  este elaborat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. l), art. 20 
alin. (5) lit. b), alin. (6) şi (7) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările si 
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu 
modificările si completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-
cadru al serviciilor de transport public local , precum şi cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 (2)Prezentul regulament defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, indicatorii de 
performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier de persoane şi 
utilizatorii serviciului mai sus menţionat, denumit în continuare Serviciul. 
 Art.2- Serviciul se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului 
regulament, ale Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, ale reglementărilor în vigoare în domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi 
convenţiilor internaţionale la care România este parte. 
 Art.3- Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului trebuie să asigure 
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: 
 a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici 
pe teritoriul judeţului Hunedoara; 
 b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean; 
 c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a 
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurare; 
 d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport  la piaţa transportului public 
judeţean; 
 e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru 
concurenţial normal, dinamic şi loial; 
 f) asigurarea executării unui transport public judeţean suportabil, în ceea ce priveşte tariful de 
transport; 
 Art.4- În sensul prezentului regulament , termenii şi noţiunile utilizate se definesc, după cum 
urmează: 



 1. activitate de transport public judeţean de persoane prin curse regulate- suma operaţiunilor 
de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu autobuze, pe distanţe şi în condiţii 
prestabilite, efectuate în cadrul Serviciului; 
 2. autobuz- autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km 
/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care are mai mult de 
9  locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 
 3. autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru 
transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe 
distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia 
de a transporta persoane în picioare. 
 4. microbuz- autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, 
în afara locului conducătorului auto; 
 5.caiet de sarcini al licenţei de traseu-documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care 
cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în 
condiţii de siguranţă şi confort; 

6. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea profesională a unei 
persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

7. licenţa de transport – documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română –A.R.R., în 
condiţiile legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi 
competenta profesională, aceasta având acces la transportul rutier public; 

8. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de transport de 
către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere 
utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier; 

9. licenţa de traseu – documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze 
transport public de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit 
traseu, conform programului de transport; 

10. copia conformă a licenţei de traseu - documentul eliberat în baza licenţei de traseu, pentru 
fiecare dintre autovehiculele rutiere utilizate de operatorul de transport la operaţiuni de transport rutier, 
având calitatea de copie a licenţei de traseu; 

11. caiet de sarcini al licenţei de traseu – documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care 
cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în 
condiţii de siguranţă şi confort; 

12. persoană desemnată – persoana fizică care are calitate de manager al activităţii de 
transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază 
de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului; 

13. operator de transport rutier – orice întreprindere care deţine certificat unic de înregistrare, 
având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei licenţe de transport şi 
care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere; 

14. traseu judeţean - parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, 
cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate şi curse regulate speciale;  

15. transport rutier – operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un 
autovehicul pe un drum deschis circulaţiei publice; 

16. transport rutier judeţean – transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe 
teritoriul aceluiaşi judeţ; 

17.staţie publică – punct de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin 
curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare 
un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele; 

18. utilizator al serviciului  – persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport 
public judeţean efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite; 



19. program de circulaţie – documentul utilizat în transportul public judeţean de persoane prin 
curse regulate, care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea 
traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor şi intervalele de succedare a curselor; 

20.autoritate de autorizare – birou specializat de transport public judetean din cadrul Consiliului 
Juidețean Hunedoara; 
             21.program de transport public judeţean - programul propus şi  aprobat de consiliile judeţene, 
prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între 
localităţile judeţului, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi 
capacitatea autobuzelor necesare. 

Art.5- Consiliului Judeţean Hunedoara,  prin Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport , are 
următoarele atribuţii principale cu privire la serviciul de transport public judetean prin curse regulate : 

a) să stabilească şi să aprobe programele de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate, precum şi capacităţile de transport necesare; 

b) să actualizeze periodic traseele şi programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judetean de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea 
transportului public judetean, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale 
populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval; 

c) întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate , precum şi Caietul de sarcini al serviciului ; 
  d)  asigura înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor paritare, care formulează propuneri privind 
atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene în baza rezultatelor atribuirii 
electronice; 
  e) aproba, prin hotărâre, atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public 
județean de persoane prin curse regulate;  

f) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara şi la sediul acestuia lista traseelor care 
au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite;  

  g) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport notifică 
Consiliul Judeţean Hunedoara despre înlocuirea unui autovehicul cu care au obţinut licenţe de traseu; 

  h) solicită motivat Agenţiei ARR Hunedoara retragerea licenţei de traseu, pentru  săvârşirea 
unor abateri repetate de către operatorii de transport care efectuează transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în cazurile prevăzute de lege; 

i) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorii, în vederea 
stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de funcţionare a 
acestui serviciu; 

j) cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de 
transport public local de persoane la nivelul localităţilor; 

k) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului de transport public judeţean; 
l) convoacă pentru audieri operatorii de transport  rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea 

stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor 
respective; 

m) sa stabilească, sa ajusteje, și sa modifice tarifele de călatorie pentru serviciul de transport 
public județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a 
serviciului; 

n)să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra 
cerinţelor de transport public judetean în prezent şi pentru o perioadă de minimum 5 ani; 
     o) să stabilească traseele principale, precum şi autogările şi staţiile publice aferente acestora; 
             p) să stabilească modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane; 
            r) să organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea 
publică ori privată a localităţilor; 



 Art.6-Consiliul Judeţean Hunedoara va urmări prin exercitarea aribuţiilor, competenţelor şi 
drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului să se realizeze în condiţii de siguranţă 
rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă , 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

CAPITOLUL II 

Efectuarea serviciului de public judeţean de persoane prin curse regulate 

 

Secţiunea 1 

Principiile şi obiectivele efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

 

 Art.7-  (1) Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se poate efectua numai 
cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având 
inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
           (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau 
străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în 
vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
          Art. 8- (1) Serviciul trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii: 
    a) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

a) se efectuează numai între localităţile judeţului Hunedoara; 
    c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite  de către Consiliul Judeţean 
Hunedoara; 
 d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze, deţinute în proprietate, 
sau  în  baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate după caz în judeţul Hunedoara;  

e) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele 
transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al 
căror regim este stabilit de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

f) persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite denumite 
statii sau autogări, dupa caz. 

g) transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licențe de traseu si caiete de 
sarcini, elaborate și eliberate in condițiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007 , aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor si reformei 
administrative, cu modificările si completările ulterioare.            
          Art. 9- Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează cu 
respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare 
la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, 
persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 
 Art. 10- Efectuarea serviciului trebuie să asigure: 
 a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor; 
 b) accesul la serviciu şi protecţia categoriilor sociale defavorizate; 
 c) informarea publicului călător; 
 d) executarea transportulului public judeţean de persoane prin curse regulate în condiţii de 
regularitate, siguranţă şi confort; 



 e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 
 f) continuitatea serviciului . 

Art.11. - Programul de transport trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată şi eficientă, într-un 
mediu concurenţial real, a tuturor tipurilor de transport public de persoane, stimulându-se folosirea 
tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare scăzute.  

Art.12.(1)-Accesul autovehiculelor în staţiile publice este gratuit şi nediscriminatoriu pentru 
operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform programului de circulaţie.  

(2) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii de transport 
rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform programului de circulaţie.  

(3) Încheierea contractelor între deţinătorii de autogară şi operatorii de transport rutier privind 
accesul în autogară nu poate fi condiţionată de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care 
operatorul de transport rutier nu le solicită.  

Art. 13. – Programul de transport judeţean de persoane care se constituie ca anexă la Caietul 
de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, se întocmeşte şi 
se aprobă de către Consiliul Judeţean  Hunedoara pentru o perioadă de 3 ani şi se corelează cu 
programele de transport interjudeţean,  după caz. 

Art. 14. - În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, poate fi actualizat astfel:  
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de 

traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean Hunedoara şi după aprobarea prin hotărâre a 
acestuia, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;  

b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţean Hunedoara şi după 
aprobarea prin hotărâre a acestuia;  

c) prin modificarea numărului de curse de către Autoritatea Judeţeană de Transport, dar numai 
la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Autoritatea judeţeană de transport, 
dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  

e) prin introducerea de staţii de către Autoritatea Judeţeană de Transport, dar numai la 
solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  

f) prin eliminarea de staţii de către Autoritatea Judeţeană de Transport, dar numai la solicitarea 
operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara ;  

g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire.  
h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier şi 
numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Art. 15. - (1) Licenţele de traseu pentru traseele regulate judetene se atribuie prin hotărâre a 
consiliului judeţean Hunedoara, pe baza propunerilor comisiei paritare, in baza rezultatelor atribuirii 
electronice şi se emit/se eliberează de către agenţia ARR respectivă. 

(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, urmând 
ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite. 

(3) Comisia paritară este formată dintr-un reprezentant al consiliului judeţean Hunedoara şi un 
reprezentant al agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv. 

(4) În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea judeţeană de transport 
convoacă comisia paritară în maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor privind traseele atribuite. 

(5) Comisia paritară se întruneşte la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.  
(6) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în cazul 

atribuirii curselor în trafic judeţean se aplica conform legislatiei in vigoare. 
 

 

 

 



Secţiunea a 2-a 

Licenţe şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate 

 

 

 Art.16- Serviciul se efectuează între localităţile judeţului Hunedoara şi numai de către 
operatorii de transport rutier care deţin licenţă de transport valabilă. 
 Art.17- Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport în 
comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente: 

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; 
b) programul de circulaţie; 
c) copia conformă a licenţei de transport; 
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 

operatorului de transport; 
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul 

este utilizat în baza unui asemenea contract; 
f) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România în cazul conducătorilor auto străini; 
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce 

cad în sarcina operatorului de transport; 
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto; 
i) alte documente stabilite de legile in vigoare. 

          Art.18- Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport public 
judeţean  de persoane prin curse regulate, însoţită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de 
circulaţie. 

Art.19-Licenţa de traseu se eliberează  de către Autoritatea Rutieră Română- Agenţia 
Hunedoara în numărul de exemplare corespunzător numărului de  autobuze utilizate pentru efectuarea 
tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie. 
 Art.20- Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresă a operatorului de 
transport rutier, care va fi depusă la Autotitatea Rutieră Română-Agenţia Hunedoara  percum şi la 
Consiliul Judeţean Hunedoara cu 60 de zile înainte de data încetării efectuării traseului. 
 

 

Secţiunea a 3-a 

Siguranţa rutieră 

  Art.21-În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport 
care efectuează serviciul au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi 
respectarea reglementărilor legale privind circulaţia rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.  

Art.22-Operatorii de transport care efectuează serviciul au următoarele îndatoriri: 
 a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor 
tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor 
de transport; 



 b).să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale 
de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi 
certificată corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; 
 c) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel 
încât conducătorii mijloacelor de transport  să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, 
de odihnă şi de repaus; 
 d) să se asigure că, conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a 
muncii, protecţie a mediului prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 
 e) să permită efectuarea transportului numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul 
de înmatriculare şi să asigure spaţii libere sufuciente pentru transportul bagajelor pasagerilor ; 

f) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 
corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale 
regulilor de circulaţie; 

g) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de persoane. 
h) in intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure 

menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, 
piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate 
conform legislaţiei în vigoare; 
      i) să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de viteză cu aprobare de 
model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; 
      î) să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele 
interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; 
      j) să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care 
aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia 
măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; 

Art.23-Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 
activitatea de transport şi cele ce revin consilierului de siguranţă sunt cele stabilite prin legislaţia în 
vigoare. 

Art.24-Conducătorii autobuzelor cu care se efectuează serviciul  au următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi: 

a) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică şi să 
respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

b) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră si conduita 
preventiva ; 

c) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 
d) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea 

ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia 
mediului, protecţia bunurilor; 

e) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor 
legele în vigoare ; 

f) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de persoane. 
Art. 25 - Operatorii de transport care efectuează serviciul vor întreprinde o investigaţie pe linie 

administrativă în toate cazurile în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea 
accidentului. 

Art.26 - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun 
pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 
 

 

 



CAPITOLUL III 

Drepturi şi obligaţii 

 

Art. 27- Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate au următoarele drepturi: 
 a) să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de persoane prin curse regulate; 
 b) cei care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul 
să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale 
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării 
serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii; 

c) să utilizeze la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la 
atribuirea traseelor din judetul respectiv pentru care au obţinut licenţe de traseu; 

d) să înlocuiască un autovehicul cu care a obţinut licenţe de traseu, dar numai cu un 
autovehicul de aceeaşi capacitate,care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit; 

e) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia şi 
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport; 
 f) să utilizeze patrimoniu propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului; 
 g) să utilizeze pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate, etc.) 
şi instalaţiile auxiliare  aferente acesteia. 

h)să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse 
regulate cu rata inflaţiei; 

i)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în 
vigoare, se pot adresa instanţei competente. 
 Art.28-Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a 3-a a capitolului II, 
operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate au următoarele obligaţii: 
 a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate; 
 b) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate prevăzuţi în prezentul regulament; 
 c) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor  la serviciu; 
 d) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 
 e) să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate , conform 
prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort; 
 f) să asigure continuitatea serviciului; 
 g) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
 h) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 
 i) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile 
impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 
 j) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, 
precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind 
asigurările; 
 k) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele 
aplicate, precum şi modificarea acestora; 
 l) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii desfăşurate în cadrul 
serviciului; 
 m) să planifice efectuarea  inspecţiilor  tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel 
încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în 
vigoare privind circulaţia rutieră; 
            n)- să fundamenteze şi să supună spre aprobare concedentului tarifele ce vor fi utilizate în 
activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate; 
            o)- să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale; 



 p) să deţină la sediul social următoarele documente: 
 -asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce 
cad în sarcina operatorului de transport; 
 -cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în 
copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 
 -contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 
 -avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi 
efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto; 
 - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării 
licenţei de transport; 
 -documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu 
funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
 -evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport; 
 -evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de 
circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului Judeţean Hunedoara în cazul accidentelor 
grave de circulaţie; 
 -alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
 r) să furnizeze Consiliului Judeţean Hunedoara, respectiv autorităţilor de reglementare 
competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele 
individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de prestare a 
serviciului; 
 s) să notifice Consiliul Judeţean Hunedoara despre înlocuirea unui autovehicul cu care  a 
obţinut licenţe de traseu, cu respectarea condiţiilor impuse de lege; 
 ș) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, 
conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoprite prin poliţa de asigurare; 
 t)să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice 
ale propriilor angajaţi; 
 ț) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 
costurilor de operare ; 
 u) să gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 
 v) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-mateiale 
aferente serviciului. 

Art.29-Operatorii de transport vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor obligatii: 
 1 .să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu , cu indicarea executantului şi a 
caracterului cursei; 
 2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor; 
 3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara 
autovehiculului; 
 4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc; 
 5. să asigure urcarea  şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
 6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

-materii greu mirositoare; 
-materii inflamabile; 
-materii radioactive; 
-butelii de aragaz; 
-butoaie de carbid; 
-tuburi de oxigen; 
-materiale explozibile; 
-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
-produse caustice; 
-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau 

pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 
-obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 



 7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin 
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul de clasificare pe 
stele/categorii; să se asigure spaţii libere  suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să 
permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile: 
 8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele 
prevăzute în graficul de circulaţie; 
 9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se 
poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră; 
 10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen 
maxim de 3 ore; 
 11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de 
transport; 
 12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi 
bagaje, înregistrate ca documente cu regim special; 
 13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, înregistrate ca 
documente cu regim special; 
 14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie /abonamentelor valabile, 
precum şi a legitimaţiilor speciale; 
 15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în 
mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
 -nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 
 -conţin produse neadmise la transport; 
 -sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului. 
 16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, 
chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către  pasageri ar permite acest lucru; 
 17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul 
auto; 
 18. la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele 
proprii plecate şi sosite; 
 19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; 
 20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia 
măsuri de înlocuire a acestora; 
 21. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte 
cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 
 22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea 
călătorilor şi a bagajelor; 
 23.să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin efectuarea 
unor lucrări de întreţinere/ reparaţii la acestea; 
 24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe 
traseele deservite în exclusivitate; 
 25.să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu anticipaţie; 
 26.la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare; 
 27.să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea auovehiculului exprimată prin numărul 
de locuri pe scaune; 
 28.să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa 
respectivă, în limita capacităţii vehiculului; 
 29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

30.cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători 
existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un 
vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după acelaşi 
program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii: 
 -depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
 -menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 



 31.autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen; 
 32.autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este nevoie; 
 33.în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 
 34.autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în 
stare de funcţionare; 
 35.la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
 36.în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe drumuri 
cu aderenţă scăzută; 
 37.autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru 
transportul bagajelor;bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi transportate în 
remorci închise, ataşate vehiculului; 
 38.autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
 39.autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier; 
 40.autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata 
desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 
 41.în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone 
kilometrice; 
 42.locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate; 
 43.autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, 
persoane cu copii în braţe. 
 Art.30-  Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciului, persoanele fizice. 
 Art.31-(1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 
 a) să beneficieze liber şi nediscriminatoriu de serviciu de transport; 
 b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciu de transport; 
 c) să le fie aduse la cunoştiinţă hotărîrile Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la 
transportul public judeţean de persoane prin curse regulate; 
 d) să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara, în vederea prevenirii sau reparării 
unui prejudiciu direct sau indirect provocat de acesta, în condiţiile legii; 
 e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele 
provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele 
de atribuire a gestiunii; 
 f) să sesizeze Consiliului Judeţean Hunedoara orice deficienţe constatate în efectuarea 
serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 
 (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi 
pentru plata serviciului. 
 Art.32- Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 
 a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege; 
 b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează , 
conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; 
 c) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 
 d) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi 
cu ceilalţi utilizatori; 
   
     CAPITOLUL IV 

Indicatori de performanţă 

 Art.33- Indicatorii de performanţă privind  efectuarea serviciului sunt următorii: 
 1.numărul de curse,trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea 
transportului faţă de programul de circulaţie;  

2. numărul de curse, trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate pe o perioadă mai mare de 24 de ore; 



  3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct.1 şi 2; 
 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru 
realizarea programului de circulaţie; 
 5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care: 
 a) numărul de reclamaţii justificate; 
 b) numărul de reclamaţii rezolvate; 
 c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale; 
 6. vechimea mijloacelor de transport şi dotările pentru călători; 
 7.despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea condiţiilor de 
calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului; 
 8. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea 
prevederilor legale; 
 9. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a operatorului 
de transport. 
 10.numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de 
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 
 

 

CAPITOLUL V 
Răspunderi şi sancţiuni 

 
Art.34 - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, 

patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum şi ale actelor normative din domeniul 
transporturilor rutiere. 

 
CAPITOLUL VI 
Dispoziţii finale 

 
  

Art.35-Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Anexa nr.2  
                          la Hotărârea  nr.150/2011         

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 

R E G U L A M E N T 
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

 prin curse regulate speciale, în judeţul Hunedoara 
 

 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Art. 1- (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale este elaborat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. l), art. 20 
alin. (5) lit. b), alin. (6) şi (7) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-
cadru al serviciilor de transport public local, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de acordare a  autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport 
public local, precum şi cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind 
transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

(2) Regulamentul  prevăzut la alin. (1) are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi 
funcţionare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, denumit 
în continuare , Serviciul. 

Art. 2 -(1) Serviciul asigură transportul public judeţean efectuat tur-retur, pe rute şi cu 
programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a 
angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: 
transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi 
de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul 
de muncă. 
           (2) Serviciul se efectuează, între localităţile judeţului Hunedoara, de către operatorii de transport 
rutier care deţin licenţe de traseu valabile. 

Art. 3- Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului trebuie să asigure 
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume: 

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici 
pe teritoriul judeţului Hunedoara;  

b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public judeţean; 
 c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a 
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurare; 
 d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport  la piaţa transportului public 
judeţean; 



 e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea unui cadru 
concurenţial normal, dinamic şi loial; 
  f) respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului. 

Art. 4 - În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum 
urmează:  

1. activitate de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale - suma 
operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor, 
pe distanţe şi în condiţii prestabilite efectuate în cadrul serviciului;  

2. autobuz – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 
km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, şi care are mai 
mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

3. autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru 
transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe 
distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia 
de a transporta persoane în picioare. 

4. microbuz- autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe 
scaune, în afara locului conducătorului auto; 

5.autoritate de auorizare-birou sau serviciu specializat de transport local din subordinea 
consiliului judeţean, după caz ; 

6.autorizaţie de transport-documentul eliberat de  autoritatea de autorizare, prin care se atestă 
că transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local;  

7. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea profesională a unei 
persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

8. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de transport de 
către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere 
utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier; 

9. licenţă de transport – documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română –A.R.R., în 
condiţiile legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi 
competenta profesională, aceasta având acces la transportul rutier public; 

10. licenţă de traseu – documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze 
transport public de persoane prin curse regulate speciale cu autobuze  pe un anumit traseu, conform 
programului de transport; 

11. caiet de sarcini al licenţei de traseu – documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care 
cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în 
condiţii de siguranţă şi confort; 

12. operator de transport rutier – orice întreprindere care deţine certificat unic de înregistrare, 
având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei licenţe de transport şi 
care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere; 

13. persoană desemnată – persoana fizică care are calitate de manager al activităţii de 
transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază 
de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului; 

14. serviciu regulat special de transport de persoane – serviciul de transport public de 
persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii 
determinate de persoane; 

15. transport rutier – operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un 
autovehicul pe un drum deschis circulaţiei publice; 

16. transport rutier judeţean – transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe 
teritoriul aceluiaşi judeţ; 

17. staţie îmbarcare/debarcare –punctul utilizat pe traseul serviciului, pentru urcarea/coborârea 
persoanelor transportate, amenajat corespunzător,  semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă 



în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru 
urcarea şi coborârea persoanelor transportate ; 

18. staţie publică- punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin 
curse regulate speciale, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în 
dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru 
urcarea şi coborârea persoanelor transportate. 

19. utilizator al serviciului  – persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport 
public judeţean efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite. 

Art. 5- Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara 
are următoarele atribuţii principale : 

a) întocmeşte şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara,   Regulamentul 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Hunedoara;  

b) eliberează operatorilor de transport licenţa de traseu, cu respectarea condiţiilor impuse de 
lege ;  

c) eliberează operatorilor de transport   autorizaţie de transport, cu respectarea condiţiilor 
impuse de lege; 

d) retrage licenţa de traseu, în cazurile prevăzute de lege ; 
e) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului ; 
f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru faptele care constituie 

contravenţii în domeniul serviciului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare ; 
g) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare 

pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului ; 
 
 

CAPITOLUL II 
Efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

 prin curse regulate speciale  
 

Secţiunea 1 
Condiţiile efectuării serviciului 

 
Art. 6- Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de 

către operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu, eliberate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, prin hotărâre, la propunerea Biroului Autoritatea Judeţeană de Transport si a comisiei 
paritare,  cu avizul Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Hunedoara.   

Art. 7 - Serviciul se efectuează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în 
proprietate sau în baza unui contract de leasing, pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini 
elaborate şi eliberate de Consiliul Judeţean Hunedoara, în conformitate cu normele în vigoare. 

Art. 8 - Serviciul trebuie să întrunească cumulativ, următoarele condiţii: 
     a) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul Hunedoara, sau în 
baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a angajat 
transportul cu operatorul de transport rutier;  
    b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
    c) persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul unde îşi 
desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;  
    d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a 
angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de 
transport încheiat între aceştia;  

e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile. 
 



Secţiunea a-2-a 
Acordarea licenţelor de traseu 

 

Art. 9 - (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public 
judeţean, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune la registratura 
Consiliului Judeţean Hunedoara, un dosar care va cuprinde:  

a) cererea;  
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora, 

(pentru fiecare vehicul se vor anexa copii dupa  certificat înmatriculare, cartea de identitate, certificat 
de clasificare, asigurare obligatorie)  

c) copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate 
în listă;  

d) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de 
începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de 
beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde 
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv 
transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;  

e) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care să 
rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb;  

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar; 
g) avizul Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Hunedoara ; 
h) copie dupa licenta de transport ; 

           i)aviz pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate, eliberat de 
autoritatile administratiei publice locale. 

(2) Contractul prevăzut la  alin.(1) lit. e se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, 
cursa putându-se executa pentru mai mulţi beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:  

a) graficul de circulaţie propus este identic pentru toţi beneficiarii transportului şi este aprobat 
de toţi beneficiarii transportului;  

b) programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din 
schimb este identic pentru toţi beneficiarii transportului;  

c) beneficiarii transportului îşi desfăşoară activitatea în acelaşi perimetru sau într-un perimetru 
învecinat şi sunt în relaţii comerciale directe ori indirecte, care justifică necesitatea corelării şi 
optimizării transportului angajaţilor;  

d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite 
transportul angajaţilor nominalizaţi de toţi beneficiarii transportului. 

Art. 10- (1). În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, Biroul Autoritatea 
Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, analizează documentele depuse, 
urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea serviciului pe acel traseu, să 
propună spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara eliberarea licenţei de traseu. În caz contrar 
Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport va comunica solicitantului că nu sunt îndeplinite condițiile 
pentru supunerea spre aprobare Consiliului Județean. 

(2) În termen de 10 zile de la înregistrarea documentaţiei prevăzute la art. 9, pentru completări, 
corecturi şi clarificări, Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport poate solicita, în scris, operatorului de 
transport rutier depunerea acestora sau efectuarea corecturilor sau clarificarilor dupa caz. 

(3) Operatorul de transport rutier are obligația ca in termen de 10 zile de la primirea adresei de 
solicitare pentru completări/corecturi/clarificări  prevăzute la alin.2,  să depună cele solicitate la 
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.11 - În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în 
documentaţia depusă de solicitant Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport  poate decide în intervalul 
de timp prevăzut la art. 10  alin. (2): 



 a) convocarea, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara a persoanei desemnate, pentru a 
clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; 

b) verificarea, la faţa locului, a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant. 
Art. 12 - Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport întocmeşte referatul de specialitate care 

include propunerea justificată de acordare a licenţei de traseu. Proiectul de hotarâre privind aprobarea 
licenţei de traseu va fi  înaintat spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara în ședința acestuia. 
 Art. 13 - Hotararea  Consiliului Judeţean Hunedoara, privind acordarea licenţei de traseu se 
comunică solicitantului, în maximum 10 zile de la data emiterii, însoţită de: 
 a) licenţa de traseu; 

b) caietul de sarcini al licenţei de traseu.  
           Art. 14 - Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport va comunica solicitantului că nu îndeplinește 
condițiile pentru eliberarea licenței de traseu în următoarele cazuri: 
                    a)în cazul in care operatorul de transport rutier nu îndeplinește obligația prevăzută la 
Art.10(3) ; 
                     b) în cazul in care anumite documente din cadrul dosarului depus de operator nu respecta 
cerințele prevăzute de lege ; 
                    c) în cazul in care solicitarea de eliberare a licenței supusă spre aprobare Consiliului 
Judeţean Hunedoara se respinge.  

Art. 15 – Hotararea  Consiliului Judeţean Hunedoara poate fi atacată de persoanele interesate, 
la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 16 - (1) Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal 
cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 
compartimentele specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.  

(2) Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât staţiile publice şi trebuie să 
asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate.  

(3) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, 
după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.  

(4) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în Anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.  

(5) Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini 
aferent acesteia, în original.  

(6) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:  
a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;  
b) orele de plecare, respectiv de sosire;  
c) zilele în care se efectuează transporturile;  
d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.  
(7) Modelul caietului de sarcini al licenţei de traseu este prevăzut în Anexa nr. 5 la Ordinul 

Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.  

(8) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă.  
(9) Licenţa de traseu şi copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport 

rutier, nu pot fi utilizate de către alte persoane fizice sau juridice, pentru a executa cu autovehiculele 
deţinute activităţi de transport public. 

Art. 17 - Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport va respinge dosarul depus în vederea 
obţinerii unei licenţe de traseu, în următoarele condiţii:  

a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenţei de 
transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu 
beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul;  



b) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, cu 
excepţia situaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a-d, precum şi dacă vehiculul respectiv a fost 
nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulaţie 
se suprapun cu cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.  
    Art. 18 - Retragerea licenţei de traseu se face prin Hotararea Consiliului Judeţean Hunedoara, 
la propunerea Biroului  Autoritatea Judeţeană de Transport , în următoarele cazuri:  

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;  
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la 

prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea 
serviciului;  

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  
d) la retragerea licenţei de transport. 

 Art. 19 - În cazul transportului judeţean de persoane prin curse regulate speciale, operatorul 
de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul regulament şi în caietul de 
sarcini al serviciului.  
 Art. 20 - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică 
Consiliului Judeţean Hunedoara, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data 
constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.  

(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea III –a. 

Art.21-Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata 
transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente: 
    a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; 
    b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat 
transportul şi operatorul de transport rutier; 
    c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport; 
    d) copia conformă a licenţei de transport; 
    e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 
operatorului de transport; 
    f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier 
este utilizat în baza unui asemenea contract; 
    g) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini; 
    h) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad 
în sarcina operatorului de transport, în copie; 
    i) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de 
persoane, valabil; 
    j) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele 
transportate, în cazul transportului angajaţilor instituţiilor/operatorilor economici. 
 

CAPITOLUL III 
             Siguranţa rutieră 

 

  Art. 22. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport 
care efectuează serviciul au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi 
respectarea reglementărilor legale privind circulaţia rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. 
 Art. 23. Operatorii de transport care efectuează serviciul au următoarele îndatoriri: 
 a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor 
tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor 
de transport; 



 b) să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale 
de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi 
certificată corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; 
 c) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel 
încât conducătorii mijloacelor de transport  să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, 
de odihnă şi de repaus; 
 d) să se asigure că, conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a 
muncii, protecţie a mediului prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 
 e) să permită efectuarea transportului numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul 
de înmatriculare şi să asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor ; 

f) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 
corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale 
regulilor de circulaţie; 

g să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de persoane. 
h) in intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure 

menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, 
piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate 
conform legislaţiei în vigoare; 
           i) să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la 
regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; 

Art. 24 -Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 
activitatea de transport şi cele ce revin consilierului de siguranţă sunt cele stabilite prin legislaţia în 
vigoare. 

Art. 25 - Conducătorii autobuzelor cu care se efectuează serviciul  au următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi: 

a) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică şi să 
respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

b) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră; 
c) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 
d) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea 

ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia 
mediului, protecţia bunurilor; 

e) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor 
legele în vigoare; 

f) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de persoane. 
Art. 26 - Operatorii de transport care efectuează serviciul vor întreprinde o investigaţie pe linie 

administrativă în toate cazurile în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea 
accidentului. 

Art. 27 - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun 
pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 

 
CAPITOLUL IV 

Drepturi şi obligaţii 
Art. 28 - Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale au următoarele drepturi: 
a) să încaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciului, stabilită, în 

conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceştia; 
 b) să presteze serviciul de transport public de persoane cu respectarea prevederilor legale 
privind contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului şi operatorul de transport. 

c) să utilizeze gratuit pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate 
etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia. 



Art. 29 - (1) Operatorii de transport rutier au următoarele obligaţii: 
a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice categoriei de transport public de 

persoane prin curse regulate speciale; 
b) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 
c) să efectueze serviciul conform prevederilor graficului de circulaţie, în condiţii de calitate, 

siguranţă, regularitate şi confort ; 
d) să asigure continuitatea serviciului; 
e) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, 

precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind 
asigurările ; 

f) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii desfăşurate în 
cadrul serviciului; 

g) să furnizeze Consiliului Judeţean Hunedoara informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi 
evaluăriii modului de prestare a serviciului ; 

h) să se prezinte la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara atunci când este convocat pentru 
audieri în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea 
serviciului. 

 (2) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele 
documente:  

a) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat 
transportul şi operatorul de transport rutier; 

b) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport; 
c) licenţa de traseu  eliberată de emitentul licenţei; 
d) copia conformă a licenţei de transport; 
e) alte documente prevăzute de legile în vigoare. 
Art. 30 - Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor 

condiţii:  
 1 .să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu , cu indicarea executantului, a traseului şi 
a tipului de transport; 
 2. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, 
anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului; 
 3. să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu în 
termen de maxim 3 ore; 
 4. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara 
autovehiculului; 
 5. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin; 

6.să preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile destinate acestui 
scop; 
 7. să asigure urcarea  şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului;
 8.îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în staţii stabilite special, 
altele decât staţiile publice, în locul unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă; 
 9.să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără 
a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în 
graficul de circulaţie; 
 10.să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

-materii greu mirositoare; 
-materii inflamabile; 
-materii radioactive; 
-butelii de aragaz; 
-butoaie de carbid; 
-tuburi de oxigen; 
-materiale explozibile; 



-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
-produse caustice; 
-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau 

pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 
-obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 

 11. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin 
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; 
 12. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de 
transport; 
 13. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în 
mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 
 -nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 
 -conţin produse neadmise la transport; 
 -sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului. 
 14. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, 
chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către  pasageri ar permite acest lucru; 
 15. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul 
auto; 
 16. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; 
 17. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia 
măsuri de înlocuire a acestora; 
 18. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte 
cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 
 19. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea 
călătorilor şi a bagajelor; 
 20.autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 
 21.autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este nevoie; 
 22.în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 
 23.autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în 
stare de funcţionare; 
 24.la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
 25.în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe drumuri 
cu aderenţă scăzută; 
 26.autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

27.autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier; 
 28.autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata 
desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

Art. 31 - Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciului, persoane  fizice şi juridice. 
Art. 32 - Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele : 
a) să beneficieze de serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale ; 
b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciu; 
b) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara, cu privire la 

transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
d) să sesizeze Consiliului Judeţean Hunedoara orice deficienţe constatate în efectuarea 

serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora. 
Art. 33 - Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele : 
a) să se legitimeze pe baza legitimaţiei de serviciu valabile ; 
b) să achite costul transportului efectuat; 
c) să aibă un comportament civilizat. 

 
 



CAPITOLUL V 
Răspunderi şi sancţiuni 

 

  Art. 34 -(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea 
disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum şi ale actelor normative din 
domeniul transporturilor rutiere. 
 

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale 

 

Art. 35 -Tarifele percepute pentru eliberarea licenţelor de traseu, precum şi cele pentru 
eliberarea copiilor conforme se stabilesc prin hotărâre a Consiliului  Judeţean Hunedoara 

Art. 36 - Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.151/2011 
privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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 propunerea comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.p  din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.4 și ale 
art.31 din Normele de aplicare  a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Județeană de 
Transport și 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 septembrie 2011   



 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

                                                                                          ANEXA  
la Hotărârea nr.____/2011 

 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Operatorul de transport Traseul Aviz A.R.R. Obs. 

0 1 2 3 4 

  1. S.C.  TIRIUS  TRANSTUR  S.R.L.,  
 sediul :     Deva, str.22 Decembrie, nr.37A      

BĂCIA – ORĂŞTIE  - DEVA Nr.  4887/07.09.2011  

  2. S.C.  TIRIUS  TRANSTUR  S.R.L.,  
sediul :     Deva, str.22 Decembrie, nr.37A      

BĂCIA – CĂLAN - HUNEDOARA Nr.  4887/07.09.2011  
 

  3. S.C.  DOBRE&MARIANA  S.R.L. 
 sediul :     Teliucu Inferior, str.Principală, nr.31      

TELIUCU INFERIOR - GHELARI Nr.  4885/07.09.2011  
 

  4. S.C.  TRANSTOUR  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Roma, nr.4      

HUNEDOARA – TELIUCU INFERIOR Nr.  4886/07.09.2011  
 

  5. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA – CĂLAN - DEVA Nr.  4888/07.09.2011  
 

  6. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
 sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA – CĂLAN - DEVA Nr.  4888/07.09.2011  
 

  7. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
 sediul :    Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA - DEVA Nr.  4888/07.09.2011  
 

  8. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA - DEVA Nr.  4888/07.09.2011  
 

  9. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA - DEVA Nr.  4888/07.09.2011  
 

 10. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

GHELARI - DEVA Nr.  4888/07.09.2011  
 

11. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA - HAŢEG Nr.  4888/07.09.2011  
 

12. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. HUNEDOARA – SIMERIA - ORĂŞTIE Nr.  4888/07.09.2011  



sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17       
13. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 

sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      
HUNEDOARA – SIMERIA- ORĂŞTIE Nr.  4888/07.09.2011  

 
14. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 

sediul :      Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      
HUNEDOARA – CĂLAN - ORĂŞTIE Nr.  4888/07.09.2011  

15. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA – CĂLAN - ORĂŞTIE Nr.  4888/07.09.2011  

16. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA – DEVA - ORĂŞTIE Nr.  4888/07.09.2011  
 

17. S.C.  INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul :     Hunedoara, str.Tudor Vladimirescu, nr.17      

HUNEDOARA – DEVA - ORĂŞTIE Nr.  4888/07.09.2011  
 

 

 

 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.152/2011 
privind aprobarea alocării unei sume  în vederea continuării unui proiect sportiv 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN 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 Clubului Sportiv Universitar ʺȘtiințaʺ Petroșani cu nr.347/2011, 
raportul de oportunitate întocmit de Comisia de evaluare și selecționare a persoanelor 
fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale 
fără scop lucrativ care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și 
educativ științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea 
unor publicații culturale, pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 și art. 4 pct. 2 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
lucrativ care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-
științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea unor 
publicații culturale, pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2006 modificată prin Hotătărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.  28/2007 ;  
 Conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 
130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului 
București; 
 În baza prevederilor art.91 alin.5 pct.6 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru continuarea de către Clubul 
Sportiv Universitar ʺȘtiințaʺ Petroșani a unei etape următoare, în cadrul derulării 
proiectului selectat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 
66/2011. 



 Art.2 Suma prevăzută la art. 1 din prezenta se acordă prin act adițional la 
contractul nr. 3046/28.04.2011, încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Clubul 
Sportiv Universitar ʺȘtiințaʺ Petroșani, se alocă de la bugetul propriu al județului pe anul 
2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.01,,Sport,, Titlul 59 - ,,Alte cheltuieli,, , articolul  
59.11 ,,Asociații și fundații,,. 
         Art.3  Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze 
actul adițional invocat la art.2 din prezenta. 
         Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția programe, prognoze, 
buget, finanțe și se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică 
locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Județean 
Hunedoara. 
 
                   
                                                                                                  
 PREȘEDINTE                                            SECRETARUL JUDEȚULUI 
        Mircea Ioan Moloț                                                        Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  23 septembrie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.153/2011 
privind aprobarea modificării contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara 

către Asociaţia Salvital 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 Hunedoara; 

Văzând adresa nr.345/2011 a Asociaţiei Salvital Hunedoara; 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.35/2005 privind asocierea 
Consiliului Judeţean Hunedoara cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea 
Asociaţiei Salvital Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.87 alin.4, art.90, art.91 alin.1, art.93 alin.1, art.112, 
art.113, art.115 alin.1, art.116 şi art.121 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.35 alin.4 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare, precum şi ale art.2 alin.1, art.3 alin.1 
şi alin.2, art.4, art.5 alin.2, art.9, art.10, art.12 alin.1, art.17, art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.3 
şi pct.8 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  modificarea contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către 
Asociaţia Salvital Hunedoara în vederea finanţării cheltuielilor de organizare, funcţionare şi 
dezvoltare a acesteia şi a Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al 
judeţului Hunedoara (SMURD), de la 1,5 lei/locuitor al judeţului/an, la 2 lei/locuitor al 
judeţului/an, începând cu data de 1 ianuarie 2012. 
 
              Art.2 Aprobă acordul pentru finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi 
dezvoltare a asociaţiei şi a Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare și Descarcerare al 
Judeţului Hunedoara (SMURD) conform anexei la prezenta. 
 
              Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a 
semna acordul menţionat la art.2. 



 
 

  Art.4  Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.234/2007, astfel cum a fost 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.96/2008, se modifică în mod 
corespunzător. 
 
  Art.5  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, 
buget, finanţe şi Asociaţia Salvital 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 septembrie 2011 



 
 

 
 

 
                                                 Anexa  

                                                    la Hotărârea nr. 153/2011  
a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

 

A C O R D 

 

 

      I.         CADRUL GENERAL 
       Acordul se încheie în vederea asigurării cadrului necesar pentru realizarea scopului 
Asociaţiei Salvital Hunedoara, respectiv pentru organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
asociaţiei şi a Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al Judeţului 
Hunedoara (SMURD). 
     Consiliul Judeţean Hunedoara este membru fondator al Asociaţiei Salvital Hunedoara 
conform Hotărârii nr.35/2005. 
      Temeiul legal al prezentului acord îl constituie: 

• Statutul Asociaţiei Salvital Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare ;  
• Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.35/2005; 
• Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
• art.35 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  completările 

ulterioare;  
• art.2 alin.1, art.3 alin.1 şi alin.2, art.4, art.5 alin.2, art.9, art.10, art.12 alin.1, art.17, art.91 

alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.3 şi pct.8 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată;  

• art.87 alin.4, art.90, art.91 alin.1, art.93 alin.1, art.112, art.113, art.115 alin.1, art.116 şi 
art.121 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 

II. PĂRŢILE ACORDULUI  

         Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, 
având codul fiscal nr.4374474, număr telefon 0254/211350, număr fax 0254/230030 
reprezentat prin Mircea Ioan Moloţ, în calitate de preşedinte,  

            şi  



 
 

          Asociaţia Salvital Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Piaţa Victoriei nr.1, bl. 8, 
 parter, CIF 17621029, număr telefon/fax. 0254.232410, reprezentată prin Petru Mărginean, în 
calitate de preşedinte-director, 

au convenit încheierea prezentului acord. 

III. OBIECTUL ACORDULUI  

1. Obiectul acordului îl reprezintă finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi 
dezvoltare a asociaţiei şi a Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al 
Judeţului Hunedoara (SMURD), prin contribuţia anuală aprobată prin hotărâre de 
Consiliul Judeţean Hunedoara, în cuantum de 2 lei/locuitor al judeţului/an. 

2. Suma va fi utilizată pentru achiziţionarea unor mijloace destinate intervenţiei medicale 
de urgenţă la cel mai înalt nivel, susţinerea financiară a posturilor care nu pot fi 
acoperite de către ceilalţi membri ai asociaţiei, formarea profesională a personalului 
paramedical în cadrul unor centre de formare profesională în prim ajutor calificat, 
acreditate de Ministerul Sănătăţii, instruirea permanentă a personalului paramedical şi 
evaluarea periodică a acestuia,  participarea la competiţii, exerciţii şi aplicaţii naţionale 
şi internaţionale, crearea unui centru de formare profesională, pregătirea şi intervenţia 
în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre, precum şi celelalte cheltuieli de 
funcţionare. 

       IV.      DURATA ACORDULUI  

   Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare începând 
cu data de 01.01.2012. 

        V.      OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  

1. Obligaţiile şi responsabilităţile Consiliului Judeţean Hunedoara:  

a) să susţină financiar activitatea de organizare, funcţionare şi dezvoltare a asociaţiei şi a 
Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al Judeţului Hunedoara 
(SMURD), conform prezentului acord; 

b) să includă anual în bugetul propriu suma care face obiectul prezentului acord ; 
c) să vireze suma anual în contul asociaţiei, în două rate semestriale egale, până la data 

de 20 a primei luni din fiecare semestru; 
d) să nu diminueze contribuţia aprobată şi respectiv, să nu solicite returnarea sumei virate 

în contul asociaţiei. 
2. Obligaţiile şi responsabilităţile Asociaţiei Salvital Hunedoara:  

a) să folosească suma conform prevederilor prezentului acord pentru organizarea, 
funcţionarea şi dezvoltarea asociaţiei şi a Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi 
Descarcerare al Judeţului Hunedoara (SMURD); 

b) să comunice în fiecare an, celeilalte părţi, suma care trebuie inclusă în buget; 
c) să solicite sprijin atunci când consideră necesar; 
d) să păstreze documentele justificative. 



 
 

 
 

VI. CLAUZE SPECIFICE  

     1. Prezentul acord se poate modifica, completa sau poate înceta numai prin acordul 
scris al ambelor părţi semnatare. 
  2. Orice neînţelegere sau dispută ivită între părţi în legătură cu prezentul acord se va 
soluţiona pe cale amiabilă. Dacă după 15 zile calendaristice, părţile nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţa judecătorească de pe teritoriul administrativ al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
     Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte, la data de _____________ 2011.  
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                          ASOCIAŢIA SALVITAL  
          HUNEDOARA 
 
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,                                   PREŞEDINTE-DIRECTOR,   
               Mircea Ioan Moloţ                                                                    Petru Mărginean 
 
 
 
             Director executiv                                                                                   
   Direcţia administraţie publică locală,                                                             
             Vasilică Potecă 
 
 
      Control financiar-preventiv,  
                Gabriela Bîndea 
 
    Serviciul  juridic contencios şi  
          relaţii cu consiliile locale, 
          Mariana Daniela Bârsoan 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.154/2011 
privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu 

al judeţului Hunedoara, pe anul 2011 
 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe 
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.29, 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 virările de credite bugetare în cadrul bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2011, conform anexelor nr.1-6             
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 septembrie 2011 



 
 
 
 

                 ANEXA NR.1 
        la Hotărârea nr.154/2011 a 

             Consiliului Județean Hunedoara 
 

 
 

 
 
 

̶   342,37 mii lei, astfel: 
-capitol 84.02. ”Transporturi” 
-subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier” 
-paragraf ”Drumuri și poduri” 
-cheltuieli de capital 
-Secțiunea de dezvoltare 
-titlu ”Active nefinanciare” – conform program de investiții, 

obiectiv ”IBU DJ 687C: Hațeg (DJ 687A)-General Berthelot-Ciula 
Mare-Ciula Mică-Răchitova, km.17+820 – km.19+820”. 

 
 + 5,00 mii lei, astfel: 
  -capitol 51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe” 
  -subcapitol 51.02.01 ”Autorități executive și legislative” 
  -paragraf ”Autorități executive” 
  -secțiunea de funcționare, titlul X-59 ”Alte cheltuieli” 
  -aliniat 59.22 ”Acțiuni cu caracter științific și social cultural” 
 
 + 50,00 mii lei, astfel: 
  -capitol 67.02 ”Cultură, recreere și religie” 
  -subcapitol 67.02.05 ”Servicii recreative și sportive” 
  -paragraf 67.02.05.01 ”Sport” 
  -secțiunea de funcționare 
  -titlul X-59 ”Alte cheltuieli” 
  -aliniat 59.11 ”Asociații și fundații” 
 
 + 15,00 mii lei, astfel: 

-capitol 51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe” 
  -subcapitol 51.02.01 ”Autorități executive și legislative” 
  -paragraf ”Autorități executive” 
  -secțiunea de funcționare, titlul II ”Bunuri și servicii” 
  -art.20.25 ”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din 
acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”. 



 
 + 267,37 mii lei, astfel: 
  -capitol 67.02 ”Cultură, recreere și religie” 
  -subcapitol 67.02.03.03 ”Muzee” 
  -Secțiunea de dezvoltare 
  -titlul VI-51 ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
  -art.51.02 ”Transferuri de capital” 
  -aliniat 51.02.29 ”Alte transferuri de capital către instituții 
publice” 
 
 + 5,00 mii lei, astfel: 
  -capitol 67.02 ”Cultură, recreere și religie” 
  -subcapitol 67.02.05 ”Servicii recreative și sportive” 
  -paragraf 67.02.05.01 ”Sport” 
  -secțiunea de funcționare  

-titlul II ”Bunuri și servicii” 
-articol 20.19 ”Contribuții ale administrației publice locale la 

realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor 
convenții sau contracte de asociere”. 
   
   
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARAREA NR.155/2011  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 

al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva 
 
 

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

Văzând adresa Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, 
nr.4636/2011, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.6692/2011, precum și nota de fundamentare, nr.4635/2011; 

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 cu suma de +267,37 mii lei a bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2011 a Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 - 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 septembrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR. 156/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011  
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 
și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
  Văzând: 

- Hotărârea nr.12/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Deva; 

- Hotărârea nr.9/2011 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; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 - Se aprobă rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2011 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 2011 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 
prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dus 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 23 septembrie 2011 
  
 



    ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.157/2011 
privind  aprobarea contractului de administrare-cadru al imobilului “Casa de cultură din 

Municipiul Hunedoara” aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara,  
în vederea executării lucrărilor de reabilitare  

 
 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 Primăriei Municipiului Hunedoara nr. 44676/15.09.2011; 
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 128/2011 privind solicitarea 
de preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unui imobil aparţinând domeniului 
public al Municipiului Hunedoara; 
 În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 146/2011 privind darea în 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a imobilului “Casa de Cultură” situat în Municipiul 
Hunedoara, str. George Enescu, nr. 8, aflat în domeniul public al Municipiului Hunedoara; 
 În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 123  alin. (1)  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 contractul de administrare – cadru al  imobilului “Casa de Cultură din 
Municipiul Hunedoara” aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara,  în vederea executării 
lucrărilor de reabilitare a acestui imobil, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.– Împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze contractul 
de administrare prevăzut  la articolul 1.  
 Art. 2.– Prezenta va fi comunicată Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum şi 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 septembrie 2011 



  Anexa 
la  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  

Hunedoara  nr.157 / 2011 
 

   
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  HUNEDOARA 
 CONSILIUL   JUDEȚEAN 

HUNEDOARA 
Nr.______ / ___________2011  Nr.____ / __________2011 

 
 

CONTRACT  DE  ADMINISTRARE - cadru 
al  imobilului  ” Casa  de Cultura a Municipiului Hunedoara” 

  
 PREAMBUL 
 Pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2011   privind 
solicitarea  de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui imobil aparținând 
domeniului public al Municipiului Hunedoara, precum  și a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului 
Hunedoara nr.146/2011 privind darea în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a imobilului 
”Casa de Cultură ” situat în Municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr.8, aflat în domeniul public al 
Municipiului Hunedoara; 
  În temeiul dispoziţiilor : 

 art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare ; 

 art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 a intervenit  prezentul  contract de administrare între : 
1.   MUNICIPIUL HUNEDOARA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA  

cu sediul în Municipiului Hunedoara,  B-dul Libertății, nr.17, Județul Hunedoara, reprezentat de 
Ovidiu Marius Hada - Primarul Municipiului Hunedoara,  în calitate de proprietar / titular al 
dreptului de administrare, pe de o parte, și 
 2.  JUDEȚUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA – cu sediul în 
Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, reprezentat de  Mircea Ioan 
Moloț - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de administrator, pe de altă parte. 
 

Părţile  au  convenit  următoarele: 
I.  Obiectul  şi scopul  contractului 

 Art. 1.(1) – Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, titularul dreptului de administrare ale 
imobilului, transmite cu  titlu  gratuit  în administrarea Consiliul Județean Hunedoara imobilul ”Casa de 
Cultură din Municipiul Hunedoara” situată în Municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr.8, judeţul 
Hunedoara, în vederea continuării / executării lucrărilor de reabilitare ale imobilului. Imobilul este  
format din construcție tip P+1, având suprafață construită de 650 mp și teren aferent.  
 (2).– Darea în administrare a imobilului se face exclusiv cu scopul continuării execuției 
lucrărilor de reabilitare a imobilului ” Casa de de Cultură a Municipiului  Hunedoara”. 
 II. Durata contractului 
 Art. 2. (1) – Prezentul contract de administrare se încheie pe perioada derulării  lucrărilor de 
reabilitare/renovare a imobilului ”Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara” situată în Municipiul 
Hunedoara, str. George Enescu, nr.8, judeţul Hunedoara, urmând ca după finalizarea și recepționarea  
acestora, imobilul să revină în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 
 (2)- Prezentul contract intră în vigoare la data începerii execuției lucrărilor de reabilitare a 
imobilului ”Casa de Cultură a Municipiului Hunedoara” şi se încheie la data recepţionării acestora. 



    
            III. Obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile  Consiliului  Local  al  Municipiului  Hunedoara 
Art. 3. – Consiliul Local  al Municipiului  Hunedoara are următoarele drepturi : 
a) să inspecteze imobilul încredințat pe toată durata contractului, în scopul verificării 

condițiilor în care  se derulează lucrările de reabilitare/renovare  a acestui imobil; 
b) să participe, prin reprezentanți desemnaţi   în comisiile de recepție a lucrărilor de 

reabilitare; 
 

Art. 4. – Consiliul Local al Municipiului  Hunedoara are următoarele obligații : 
a) să pună la dispoziția Consiliului Judeţean Hunedoara, imobilul ce face obiectul lucrărilor de 

reabilitare, liber de orice sarcini, la data începerii lucrărilor de reabilitare; 
b) să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și pentru organizarea de 

șantier, precum și racordurile la utilităţi  aferente construcţiei/imobilului; 
c) să obțină autorizația de construire, precum și toate celelalte acorduri și avize necesare 

executării lucrărilor de reabilitare; 
d) să asigure dirigenția de șantier; 
e) să nu tulbure Consiliul Județean Hunedoara, în exercițiul drepturilor și obligațiilor rezultate 

din prezentul contract şi să să respecte legislația în materie în ceea ce privește raporturile 
juridice dintre proprietar și administrator . 

 
B. Drepturile și obligațiile Consiliului Județean Hunedoara 
Art. 5. – Consiliul Județean Hunedoara   are următoarele drepturi : 
a) să administreze imobilul ce face obiectul prezentului contract, pe durata contractului, 

potrivit scopului stabilit, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și  întocmirea 
documentelor de recepţie  la terminarea lucrărilor. 

b) la finalizarea contractului să transmită imobilul în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Hunedoara. 

Art. 6 –Consiliul Județean Hunedoara  are următoarele obligații : 
a) să includă obiectivul/ imobilul  în Planul  anual de investiții al Consiliului Județean 

Hunedoara și să aprobe documentaţiile  tehnico-economice aferente; 
b) să finanțeze lucrările de reabilitare  la imobilul  ”Casa de Cultură a Municipiului Hunedoara” 

încredințat , în condițiile legii; 
c) să asigure o bună finanțare și execuție a lucrărilor de reabilitare ; 
d) la încetarea contractului prin finalizarea lucrărilor de reabilitare și după semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, este obligat să restituie – Consiliului 
Local al Municipiului Hunedoara, liber de sarcini, imobilul încredințat . 
 
IV. Încetarea contractului 

Art. 7. – Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații : 
a) la expirarea duratei stabilite, prin finalizarea lucrărilor de reabilitare; 
b) prin acordul părților ; 
c) prin efectul unor reglementări legale ulterioare. 

 
V. Forța majoră 

Art. 8(1) – Forța majoră  exonerează părțile de răspundere în cazul executării 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 
 (2) – Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile 
asumate. 

 



VI. Soluționarea litigiilor 
Art. 9. – Eventualele litigii ce pot interveni între părți se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă 

acest lucru nu este posibil, soluționarea se va face prin instanța de judecată competentă în a cărei 
rază teritorială își au sediul părțile, conform normelor procedurale de drept comun. 

Art. 10. –  Prezentul contract se completează cu legislația în materie. 
Încheiat astăzi,........................... 2011, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 

 
 

MUNICIPIUL HUNEDOARA   
prin: 

CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. HUNEDOARA 

 JUDEȚUL HUNEDOARA  
prin: 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
reprezentat de: 

 Ovidiu Marius HADA, 
Primarul Municipiului Hunedoara 

 
 

 reprezentat  de: 
Mircea  Ioan  MOLOŢ, 

Preşedintele Consiliului Jud. Hunedoara 
 
 

 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
 

  
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
Direcţia  Administraţie Publică Locală 

Vasilică Potecă 
 
 

VIZAT  CONTROL FINANCIAR- PREVENTIV 
 

 VIZAT CONTROL FINANCIAR- PREVENTIV 
Bândea Gabriela 

 
 

VIZAT  SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC 
 
        

 VIZAT  SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC, 
Bârsoan Mariana 

 

  SERVICIUL ADM. DOMENIUL PUBLIC ȘI 
PRIVAT, 

Munteanu  Marius 
 

 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.158/2011 
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului 

contractual din cadrul spitalelor publice de interes 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; 

În baza dispoziţiilor art.10 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1229/2011 privind aprobarea 
criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale;  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.5 lit.a pct.3 şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
    HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.- Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
personalului contractul din cadrul spitalelor publice de interes județean, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta. 

Art.2 – Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a aproba, 
prin dispoziție, modelul fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale managerilor 
spitalelor publice de interes județean. 

Art.3.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul managementul unităților de 
asistență medicală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum 
și de managerii spitalelor publice de interes județean 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 septembrie 2011 



 
Anexa 

La Hotărârea nr.158/2011 a  
Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

CRITERII DE EVALUARE 
a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul spitalelor 

publice de interes județean 
 
 
 

I. Pentru funcțiile de execuție: 
1. Cunoștințe și experiență profesională 
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa 

postului 
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate 
4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort 

suplimentare, perseverență, obiectivitate, disciplină 
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea 

în normativele de consum 
6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate 
7. Condiții de muncă 

 
II. Pentru funcțiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, și următoarele criterii de 

evaluare: 
1. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul compartimentului în ansamblul 

unității 
2. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu 

acestea 
3. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității compartimentului 
4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, 

neconflictual și de bună colaborare cu alte compartimente 
5. Capacitatea de a iniția, susține și implementa proiecte care să stimuleze și să 

îmbunătățească activitatea organizatorică și funcțională a spitalului în scopul 
asigurării de servicii medicale și hoteliere de calitate pentru pacienți. 

  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

 
HOTĂRÂREA NR.160/2011 

privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Clubul Sportiv „DAVA” 
Deva în vederea premierii echipei de futsal 

 
 

 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 „Dava” Deva, cu nr. 8/2011; 
 În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 

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 „Dava” Deva, 
în vederea premierii echipei de futsal. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii recreative 
și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  20.19 ,,Contribuții 
ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza 
unor convenții  sau contracte de asociere" destinată premierii echipei de futsal. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere 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  23 septembrie 2011 



 
 

ANEXA 
La Hotărârea nr.159/2011 a  

Consiliului Județean Hunedoara         
 

                        
                                  

ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           CLUB SPORTIV ʺ DAVAʺ 
 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. Clubul  Sportiv  ʺDavaʺ Deva, cu sediul în municipiul Deva, Bdul. Decebal, nr. 9, judeţul 

Hunedoara, având cont bancar nr. ______________ deschis la  __________  și cod de 
înregistrare fiscală 17875035, reprezentată prin domnul Viorel Suclea – președinte.                     

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la premierea echipei de 

futsal a Clubului Sportiv „Dava” Deva . 
 

Art.2 Obiectul acordului 
         Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu  Clubului Sportiv „Dava” Deva în 
vederea premierii echipei de futsal . 

  
Art.3 Durata acordului 
        Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea acțiunii menționate la art.2 din prezentul. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui cu suma de  6.000 lei, 
sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 2011, Capitolul 67.02 
,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii recreative și sportive,, 
paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  20.19 
,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 
interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" , în condiţiile 
legii și care reprezintă  premierea echipei de futsal.  

    2.   Clubul Sportiv „Dava” Deva : 
    a) are obligația de a asigura participarea echipei de futsal și a prezentării 

acesteia, la acțiunea de premiere menționată la art. 2 din prezentul. 
                         b) are obligația de a promova sportul de performanță, 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                                                  CLUBUL SPORTIV ʺȘTIINȚAʺ 
           HUNEDOARA                                                                       PETROȘANI 
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                 Viorel Suclea 

 
 
 
 

 
                                                                                                RESPONSABIL FINANCIAR, 
                                                                                                           Felicia Deteșan 
       DIRECTOR EXECUTIV DAPL 
            Potecă Vasilică 
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
            Carmen Josan 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
            Stancovici Diana 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.160/2011 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Clubul de Șah Deva în 

vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni 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 Clubului de Șah Deva, înregistrată cu nr. 5091/2011 la Consiliul Județean 
Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 

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 de Șah Deva, în 

vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii  ”Participarea maestrei FIDE Daria Ioana Vișănescu 
la Campionatul Mondial de Șah din Brazilia",  în perioada octombrie-noiembrie 2011. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii recreative 
și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  20.19 ,,Contribuții 
ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza 
unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionată la 
art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acțiunii 
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze Acordul 
de asociere invocat la art.3 din prezenta. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
     
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la  23 septembrie 2011 
 



 
                                                                  

   ANEXA 
La Hotărârea nr.160/2011 a  

Consiliului Județean Hunedoara 

 
                      
                                                           

         
ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                CLUBUL DE ȘAH 
 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. Clubul de Șah Deva, cu sediul în municipiul Deva,  Bd. Iuliu Maniu, bloc L1, judeţul 

Hunedoara, având cont bancar nr. __________________ deschis la __________  și cod 
de înregistrare fiscală 4779630, reprezentată prin domnul Corneliu Hotăran – 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   
" Participarea maestrei FIDE Daria Ioana Vișănescu la Campionatul Mondial de Șah din 
Brazilia " în perioada octombrie-noiembrie 2011. 

  
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 
2011, Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , 
articolul  20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" , în 
condiţiile legii și care reprezintă  achitarea  cheltuielilor de transport.  

    2. Clubul de Șah Deva: 



    a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea " Participarea 
maestrei FIDE Daria Ioana Vișănescu la Campionatul Mondial de Șah din Brazilia "  în 
perioada octombrie-noiembrie 2011. 

    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; 

      c) să respecte destinația sumelor alocate; 

  d) 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                                                         CLUBUL DE ȘAH 
           HUNEDOARA                                                                          DEVA       
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                              Corneliu Hotăran  

 
 
 
         DIRECTOR EXECUTIV  DAPL                                    RESPONSABIL FINANCIAR, 
             Potecă Vasilică                                                                Cristian Radu 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
              Carmen Josan 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
             Diana Stancovici 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREa nr.161/2011 
privind anularea unor credite bugetare, de angajament și majorarea 

fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 
Hunedoara, pe anul 2011 precum și utilizarea acestuia 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe 
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 56 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 anularea: 
-unor credite bugetare în sumă de 1.000,00 mii lei și a 

creditelor de angajament, în sumă de 4.768,51 mii lei aferente obiectivului 
de investiții ”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese” 
   -unor credite bugetare în sumă de 50,00 mii lei și a 
creditelor de angajament, în sumă de 4.491,13 mii lei aferente obiectivului 
de investiții ”Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 687C: Hațeg-(DJ 
687A)-General Berthelot-Ciula Mare-Ciula Mică-Răchitova, km.17+820-
19+820”,  
din cadrul capitolului 84.02 ”Transporturi”, subcapitol 84.02.03 ”Transport 
rutier”, paragraf ”Drumuri și poduri”, cheltuieli de capital, titlul ”Active 
nefinanciare” – Secțiunea de dezvoltare, la partea de cheltuieli a 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011, reflectate în 
programul de investiții, conform anexelor nr.1-4. 

Art.2 - Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2011 cu suma de 
1.050,00 mii lei, capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale”, 
subcapitolul 54.02.05 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 



locale”, titlul V-50 ”Fonduri de rezervă”, aliniat 50.04 ”Fond de rezervă la 
dispoziția autorităților locale”. 

Art.3 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.050,00 mii lei din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2011 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ teritoriale de 
pe raza județului Hunedoara, aflate în stare de extremă dificultate, 
conform anexei nr.5. 

Art.4 – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Programe, 

Prognoze, Buget, Finanțe și se va comunica 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 23 septembrie 2011 



  
           ANEXA NR.5  
        la Hotărârea nr.161/2011 
            a Consiliului Județean Hunedoara 
 

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumei de  
1.050,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara 
                  - mii lei - 

Nr. 
Crt. 

Unitatea 
administrativ teritorială 

Suma repartizată 

 TOTAL: 1.050
1 BAIA DE CRIS 10
2 BALSA 10
3 BANITA 30
4 BRANISCA 10
5 BRETEA ROMANA 10
6 BUCES 30
7 BUCURESCI 10
8 CERBAL 10
9 CERTEJU DE SUS 10

10 CIRJITI 10
11 CRISCIOR 30
12 DENSUS 40
13 GENERAL BERTHELOT 10
14 HARAU 10
15 LAPUGIU DE JOS 50
16 LUNCOIU DE JOS 10
17 ORASTIOARA DE SUS 50
18 PESTISU MIC 20
19 PUI 20
20 RIU DE MORI 10
21 SARMIZEGETUSA 20
22 SINTAMARIE ORLEA 20
23 TELIUCU INFERIOR 30
24 VALISOARA 30
25 VORTA 20
26 ZAM 10
27 GURASADA 80
28 BURJUC 40
29 GEOAGIU 20
30 BRAD 300
31 TOTESTI 60



32 LUNCA CERNII 30
 



          ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 
                                        HOTĂRÂREA NR.162/2011 
   privind suplimentarea terenului dat în administrarea Direcției de Sănătate Publică a   
     Județului Hunedoara în vederea construirii unei extinderi a clădirii ” sediu DSP          
                                                  Hunedoara” 
 
 
           CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției Administrație Publică Locală și raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului județean;  
 Având în vedere solicitarea Direcției de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara din adresele nr.6085/02.08.211 și 6085/05.08.2011 pentru suplimentarea 
terenului necesar construirii unei extinderi a clădirii ” sediu DSP -Hunedoara” ; 
 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara  nr.175/2010 
pentru darea în administrare Direcției de Sănătate Publică a    Județului Hunedoara  
a unui teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara în vederea 
construirii  unei extinderi a clădirii ” sediu DSP- Hunedoara”; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(4) lit.a și art.123 alin.(1) din Legea 
Administrației publice locale- republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 12 alin.(1) și (2) din Legea 213/1998 privind 
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001- republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                                                     HOTĂRĂSTE: 
 
 Art.1(1)- Aprobă suplimentarea terenului atribuit în administrarea Direcției de 
Sănătate Publică a Județului Hunedoara în vederea construirii unei extinderi a clădirii 
” sediu DSP- Hunedoara”, cu suprafața de 65 mp de teren, aparținând domeniului 
public al Județului Huedoarea, situat în Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, 
nr.58, Județul Hunedoara , potrivit planului de situatie prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 
          (2)- Suprafața de teren de 65 mp, precizată la alin.(1) se dezmembrează 
din terenul aferent incintei ” Spitalului Județean” înscris in Cartea Funciară 65820-
Deva, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva, și se dă în 
administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara în vederea 
construirii unei extinderi a clădirii ” sediu DSP- Hunedoara”. 
 Art.2- Cu data prezentei, încetează dreptul de administrare al Spitalului 
Județean de Urgență Deva asupra terenului precizat la art.1, iar contractul de 
administrare  nr. 3518/07.08.2003-8464/06.08.2003 cu  modificările  și   completările  
 



ulterioare, încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de 
Urgență Deva, se modifică în mod corespunzător. 
 Art.3- Prezenta se comunică 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 23 septembrie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 163/2011 
privind modificarea şi completarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean  Hunedoara 

şi  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara 
 
 
           CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală; 
 Având în vedere solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara nr.6092/2011 pentru 
modificarea şi completarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consililui Judeţean Hunedoara nr.123/2010; 
 Văzând Protocolul de colaborare  încheiat între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara  
şi  Consiliul Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. nr. 6748/22.09.2011 la registratura Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 În baza prevederilor art.91 alin1 lit.e şi alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
- republicată, cu modificările şi completaările 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 S T E  : 
 
 Art.1.(1)- Se aprobă modificarea şi completarea Acordul de asociere aprobat  prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 123/2010, încheiat între Consiliul Judetean Hunedoara şi Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect public, potrivit Actului 
adiţional cuprins în anexa nr. 1  care face parte integrantă din prezenta. 
 (2).- Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze Actul adiţional  la 
Acordul de asociere prevăzut   la alineatul   (1). 

Art.2.(1).- Însuşeşte  Protocolul de colaborare  încheiat între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Hunedoara  şi  Consiliul Judeţean Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(2).- În situaţia în care Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara nu îşi respectă 
angajamentele prevăzute în Protocolul de colaborare,  Consiliul Judeţean Hunedoara  va denunţa unilateral 
Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 123/2010, cu toate actele 
adiţionale la acesta. 
 Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însarcinează compartimentele şi serviciile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.4.- Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii  
Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                                            
             Mircea Ioan Moloţ                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                                   Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva,   la 23 septembrie 2011 
 



 
 
 
 
 

ANEXA  Nr. 1 
LA 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA 
NR. 163/2011 

 
 
 
 
 

ACT  ADIŢIONAL 
LA  ACORDUL DE  ASOCIERE 

 
 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA          DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE PUBLICĂ  
               A   JUDEŢULUI   HUNEDOARA 
Nr. ______/____________2011    Nr. ______/____________   2011 
 

 
ACT  ADITIONAL  

LA  ACORDUL  DE  ASOCIERE  
aprobat  prin Hotărârea nr.123/2010  

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                            
         Acordul  de Asociere  nr. 6900/13.09.2010 - 6486/02.09.2010 încheiat între Consiliul 
Judeţean Hunedoara şi Directia de Sanatate Publica a jud. Hunedoara, aprobat  prin anexa la 
Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  nr.123/2010, se modifica si completeaza , 
după cum  urmează: 
I. La articolul 1, literele “a” si  “b”  se modifică  şi vor avea urmatorul cuprins: 

”a)  Reparaţii capitale si modernizarea cladirilor existente în incinta Spitalului 
Judetean de Urgenta Deva , str. 22 Decembrie , nr. 58 , dupa cum urmeaza: 

- Pavilionul central cu parter si 5 etaje; 
- Pavilion situat la intrarea in incinta – actualmente ORL si CSM cu parter si 

etaj pentru Sectia Oncologie; 
- Centrala termica cu parter; 
- Pavilionul de boli infectioase( in cladirea Extindere bloc operator); 

  b) Reparatii capitale si modernizari la cladirea Sectiei de Pneumoftiziologie , str. Gh. 
Baritiu , nr. 17;” 

II. Dupa  litera “b”  a articolului 1  se introduce  litera “c” , care va avea următorul 
cuprins: 

“c) Extinderi rezultate din conformarea acestor cladiri la normativele tehnice in 
vigoare din domeniul sanatatii, astfel: 

- In locatia Pavilion central: realizarea unui etaj suplimentar pe toata suprafata 
corpului de spitalizare , extinderea serviciului prosectura si anatomie patologica pe 
parter cu 155 mp; realizarea unei scari exterioare de evacuare in caz de incendiu pe 
toate nivelele cu 38 mp la sol; un corp de legatura pe parter intre blocul alimentar si 
corpul nou de cladire ; un coridor exterior pentru asigurarea circuitelor la blocul 
operator care iese in consola la etajul 2; un corp de serviciu la etajul 2 in curtea de 
serviciu a blocului operator si o scara de evacuare de la blocul operator , aria 
construita la sol fiind de 130,40 mp; 

- Realizarea unui Pavilion nou spitalizare , amplasat intre corpul de spitalizare si str. 
Imp. Traian , legat de spitalul existent printr-un corp de scari si ascensoare , cu 
suprafata totala ocupata la sol de 802,50 mp; 

- In cladirea existenta –Pavilionul destinat Sectiei Oncologie , se va realiza o plomba  
pe parter si etaj ( pentru acces, lift, oficiu alimentar) cu o suprafata construita la sol 
de 26,80 mp; 

- In cladirea - Sectia de Pneumoftiziologie : realizarea scarilor de acces si evacuare 
in caz de incendiu , lift pentru personal si doua saloane , extinderi care vor ocupa la 
sol o suprafata de 130 mp; 

- Clădirea Secţiei de Boli infecţioase se va reface pe actualul amplasament al secţiei, 
prin demolarea clăririi existente şi construirea unei clădiri noi, cu parter şi 1 etaj. 
Pentru această clădire nu este necesară o suprafaţă de teren suplimentară  faţă de cea 
ocupată în prezent de clădirea ce urmează a fi demolată. 



III. La Articolul 3- Obligaţiile partilor,  punctul 1 se modifică si va avea urmatorul 
cuprins: 
“Art. 3-Obligaţiile părţilor 
1) Consiliul Judetean Hunedoara: 
a) Pune la dispozitie imobilele din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Deva , situate in 

Municipiul Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58 , jud. Hunedoara si imobilul sectiei de 
Pneumoftiziologie situat in municipiul Deva , str. Gh. Baritiu , nr.17 , judetul 
Hunedoara, pe perioada executării lucrărilor; 

b) Pune la dispozitia investitorului , Directia de Sanatate Publica a jud. Hunedoara 
suprafata de 1476  mp in incinta de pe str. 22 Decembrie , nr. 58 si suprafata de 200 
mp in incinta de pe str. Gh. Baritiu , nr. 17 pentru realizarea extinderilor prevazute in 
proiect; 

c) Pune la dispozitia executantului spatiile interioare din corpurile de spitalizare in 
conformitate cu graficul de executie al lucrarii; 

d) Pune la dispozitie executantului suprafetele de teren din ambele incinte necesare 
executarii retelelor tehnico-edilitare , alei pietonale , carosabile si zone verzi in 
conformitate cu proiectul tehnic; 

e) Pune la dispozitia executantului suprafetele de teren necesare organizarii de santier, 
astfel: 
- incinta de pe str. 22 Decembrie , nr. 58 in suprafata de 5.540 mp; 
- incinta de pe str. Gh. Baritiu nr. 17 in suprafata de  250 mp; 

 Permite accesul in cele doua incinte  a personalului de executie si urmarire a 
lucrarilor; 

f) In derularea contractului de achizitie publica , Consiliul Judetean Hunedoara poate 
solicita orice informatie pe care o considera necesara iar Directia de Sanatate Publica 
se obliga sa puna la dispozitie acestuia datele solicitate in termen de 3 zile 
calendaristice de la solicitare; 

g) Consiliul Judetean Hunedoara participa la procedurile de achizitie prin reprezentantul 
/ reprezentantii săi in comisiile de licitatii, desemnati de catre Presedintele Consiliului 
Judetean Hunedoara prin dispozitia acestuia.”    
 

   CONSILIUL JUDETEAN            DIRECŢIA DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ 
  HUNEDOARA           A    JUDEŢULUI  HUNEDOARA 

PREŞEDINTE,           ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE 
          Mircea Ioan Moloţ     Dumitra Ştefan 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV,   DIRECTOR  EXECUTIV ECONOMIC, 
Vasilică Potecă     Monica Cînda 

 
 

VIZAT,             VIZAT,  
CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV    CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV
  Bindea Gabriela     Aurora Popescu 

 
 

SERVICIUL  JURIDIC CONTENCIOS    OFICIUL JURIDIC 
  Bîrsoan Mariana     Delia Băda 
 
 
SERVICIU ADM. DOMENIUL PUBLIC 
          Munteanu  Marius



 
 
 
 
 
 

ANEXA  Nr. 2 
LA 

HOTĂRÂREA  CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA 
NR. ____/2011 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.164/2011    
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; 
   În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/2002 privind 
aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a “TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a 
titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de “AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi 
a diplomelor şi plachetelor omagiale, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 37/2002 și nr. 84/2004; 
  În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011; 
  În 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 acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Romolus Gabor, 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 2011, Capitolul 51 02 59 „Alte cheltuieli, acțiuni cu caracter 
științific și social-cultural”. 
  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 24 octombrie 2011 
 
 
 
 
 



          R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.165/2011 
privind aprobarea Planului operativ de acţiune  

pe timpul iernii 2011- 2012 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 României 
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 2011– 
2012, pentru drumurile judeţene, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
              
    PREŞEDINTE,                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Mircea Ioan Moloţ                                             Dana Dan 
 
 
 

Deva, la 24 octombrie 2011 
           



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.166/2011 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2011 
 
 

    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 2011, aprobat prin Hotărârea nr.149/2011 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 octombrie  2011 
 

 
 

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.167/2011 

privind modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei alocate pentru 
Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean 

și de interes local, pe anul 2011, conform H.G.R. nr.577/1997  
 
 

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 Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.68.632/15.09.2011; 
În conformitate cu prevederile art.2 alin (1), (2), (3), ale art.2^1 alin. (2) și (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 modificarea repartizării pe unități administrativ–teritoriale a sumei 
alocate pentru Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de 
interes județean și de interes local, pe anul 2011, potrivit H.G.R. nr.577/1997, 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 24 octombrie  2011 
 

                                                                                



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.168/2011 
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.1-5, 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 octombrie 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.169/2011 
privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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 propunerea Comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.p  din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.4 și ale 
art.31 din Normele de aplicare  a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Județeană de 
Transport și 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 octombrie 2011 

 

 



                                                                                                                                                

   
                                                                                                             Anexă la Hotărârea Nr.169/2011 a Consiliului Județean Hunedoara 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Operatorul de transport Traseul Aviz A.R.R. Obs. 

0 1 2 3 4 

1.  S.C. DENSUŞANA S.R.L. 
sediul: Densuş, str.Principală, nr.154 

PEŞTENIŢA – HAŢEG 5441/04.10.2011  

2. S.C. DENSUŞANA S.R.L. 
sediul: Densuş, str.Principală, nr.154 

ŞTEI –CĂLAN 5441/04.10.2011  
 

3.  S.C. EUROCOMPLEX LOGISTIC S.R.L. 
sediul: Deva, str.Al.Romanilor, bl.9, ap.8 

HUNEDOARA  – DEVA 5441/04.10.2011  
 

4. S.C. AGRO TIM PROD S.R.L. 
sediu: Ciula Mare, str.Principală, nr.53 

TUŞTEA – CĂLAN 5441/04.10.2011  
 

5.  S.C. AGRO TIM PROD S.R.L. 
Sediu: Ciula Mare, str.Principală, nr.53 

TOTEŞTI – CĂLAN 5441/04.10.2011  
 

6.  S.C. RODOS VIVAS S.R.L. 
sediul: Hunedoara, str.Avram Iancu, nr.2, bl.H2, ap.14 

ZEICANI – HAŢEG 5591/11.10.2011  
 

7. S.C. INTER DANI TRANS S.R.L. 
sediul: Hunedoara, str.B-ul Dacia, nr.6B, bl.5, ap.3 

HUNEDOARA – NANDRU 5591/11.10.2011  
 

8. S.C. VYKY COMPANY S.R.L. 
sediul: Ohaba de Sub Piatră, nr.29 

BARU MARE – HAŢEG 5441/04.10.2011  
 

9. S.C. COCOTĂ COMIMPEX S.R.L. 
sediul: Lupeni, str.Tineretului, nr.58 

VULCAN – LUPENI 5441/04.10.2011  
 

10. S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 
sediul: Deva, str. Ardealului, nr.1 

RAPOLT – DEVA  5591/11.10.2011  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.170/2011 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.15/2011 privind 

aprobarea plății unor cotizații 
   

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituțională și mass-media, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.9/2011 privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011; 
 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 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.15/2011 privind 
aprobarea plății unor cotizații se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2  Prezenta se comunică Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, precum și 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  octombrie 2011 
 
 



         ANEXA 

                            la Hotărârea nr.170/2011 a 

       Consiliului Judeţean Hunedoara 

        

Nr. 
Crt. 

                     
Structura 

Cuantumul cotizaţiei 
anuale (Lei) 

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 77.000 

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  821.000 

9. Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului” 40.000 

10. Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E)  19.000 

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

40.000 

 

 

             TOTAL: 1.123.900 LEI 

 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.171/2011 
privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Hunedoara 
 
 

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

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

Văzând adresa nr.1/3676/2011 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara ; 

În baza prevederilor art.64 alin.2 şi ale art.65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidentă a 
Persoanelor Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea nr.104/2011 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 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 24 octombrie 2011 

 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARÂREA NR.172/2011 
privind aprobarea 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: 
- adresele  nr.19099/2011 și nr.20861/2011 ale directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
- demisia doamnei Florea Claudia Simona din calitatea de membru al Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap  a Județului Hunedoara, înregistrată cu nr.5564/2011; 
- adresa nr.6576/2011 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara; 
- adresa nr.29/2011a Asociației Handicapaților Neuromotori Hunedoara-Deva; 
 Văzând Avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr.14430/DGPPH/SPS/2011; 
 În baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și 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 aprobă componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Specialitatea Numele şi prenumele Calitatea în comisie 

1. Medic primar medicină 
generală/medicină de familie  

Gros Gabriela Preşedinte 

2. Medic medicină generală Boldovina Cristina Membru 
3. Reprezentant al ONG-urilor 

autorizate care desfăşoară 
activităţi în beneficiul 
persoanelor cu handicap  

Boldor Marius Membru 

4. Psiholog specialist Mîrza Diana Violeta Membru 
5. Asistent social Moldovan Daniela Maria Membru 

 
 



 Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.29/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 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; 
- 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 24 octombrie 2011 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.173/2011 
privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu 
comuna General Berthelot prin Consiliul Local al comunei General Berthelot şi comuna 

Sântămăria Orlea prin Consiliul Local al comunei Sântămăria Orlea în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes public judeţean 

 
 
 
 
 

 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 Agenției pentru Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara nr. 
57/2011; 
 Având în vedere Hotărârea nr.31/2011 a Consiliului Local al comunei General Berthelot 
privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei General Berthelot cu Consiliul Județean 
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean; 
 Văzând Hotărârea nr.33/2011 a Consiliului Local al comunei Sântămaria Orlea privind 
aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Sântămaria Orlea cu Consiliul Județean 
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean; 
 Văzând Hotărârea nr.34/2011 a Consiliului Local al comunei Sântămaria Orlea privind 
aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Sântămaria Orlea cu Consiliul Județean 
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean; 
 În baza prevederilor art.91 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 Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu 
Comuna General Berthelot,  prin Consiliul Local al comunei General Berthelot şi Comuna 
Sântămăria Orlea prin Consiliul Local al comunei Sântămăria Orlea, în vederea realizării în 
comun a proiectului  ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”. 

Art.2 Se aprobă asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu 
Comuna Sântămăria Orlea prin Consiliul Local al comunei Sântămăria Orlea, în vederea 
realizării în comun a proiectului  „Fundaţia Memorială Nopcsa”. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.2, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.5 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.3 și art. 4 din prezenta. 



 Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.7 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 24 octombrie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1         
la Hotărârea nr. 173/2011  

a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ROMÂNIA                                             COMUNA                                       COMUNA 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                    GENERAL BERTHELOT             SÂNTĂMĂRIA ORLEA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                        CONSILIUL LOCAL                     CONSILIUL LOCAL              
 NR . ________/_______                  NR . ________ /_______              NR . ________ /_______             

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

1. Județul Hunedoara prin 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. Comuna General Berthelot prin Consiliul Local al comunei General Berthelot, cu 

sediul în comuna General Berthelot, str.General Berthelot, nr. 30, telefon: 0254/77 05 31, 
, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: ________, cont de virament nr. _______, 
deschis la Trezoreria _______, reprezentat prin doamna Marina Huzoni – primar, 

şi 
3. Comuna Sântămăria Orlea prin Consiliul Local al comunei Sântămăria Orlea, cu 

sediul in comuna Sântămaria Orlea, str. Principală, nr. 13, telefon: 0254/77 06 30, judeţul 
Hunedoara, avand codul fiscal:______, cont de virament nr. _______________, deschis 
la ________, reprezentat prin domnul Victor Ioan Filip – primar. 

 
Părţile convin următoarele: 

 
 Art.1 Scopul asocierii 

Părţile convin ca prin asociere, să contribuie la păstrarea valorilor culturale locale 
lăsate moştenire de Familia Nopcsa din Săcel, comuna Sântămăria Orlea, la dezvoltarea 
potenţialului turistic al Țării Haţegului, prin Parcul Paleontologic cu caracter educativ-
științific realizat în Comuna General Berthelot, la valorificarea oportunităţilor de 
parteneriat, a oportunităţilor de finanţare existente pe domeniul prioritar Conservarea 
Moştenirii Culturale Europene.  

 
Art.2 Obiectul acordului: 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea realizării în comun a 
proiectului ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”.  

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

  
 Art.4 Obiectivele acordului 

a) realizarea unei reţele de parteneriat internaţional, 
b) scrierea proiectului ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică 

Nopcsa”/aplicaţiei de finanţare EEA Grants, 
c) depunerea cererilor de finanţare,implementarea proiectului ”Institutul de 

Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”, 



d) realizarea etapelor post-implementare, de valorificare durabilă a rezultatelor 
proiectului ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”. 
 

 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara:  

a) va fi aplicant principal şi beneficiar de fonduri, 
b) se va implica activ în implementarea activităţilor proiectului. 

    2. Consiliul Local General Berthelot: 

a) participă cu personal şi know-how la derularea implementării proiectului, asigură 
accesul personalului şi beneficiarilor proiectului la situl de cercetare practică localizat în 
satul Tuştea, asigură dezvoltarea şi administrarea Grădinii Dinozaurilor, asigură accesul 
partenerilor, personalului proiectului şi beneficiarilor proiectului la facilităţile dezvoltate 
prin proiect, membru fondator al Fundației Nopcsa. 

b) se va implica activ în implementarea activităţilor proiectului. 

 3. Consiliul Local Sântămăria Orlea: 
   a) asigură accesul personalului şi beneficiarilor proiectului la situl de cercetare 

practică localizat în satul Sânpetru, asigură accesul partenerilor, personalului proiectului 
şi beneficiarilor proiectului la facilităţile dezvoltate prin proiect, membru fondator al 
Fundației Nopcsa. 

b) se va implica activ în implementarea activităţilor proiectului. 
          Art.6  Modificarea: 

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

 Art.7  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 _ exemplare 
originale, dintre care _ exemplare pentru Consiliul Local General Berthelot, _ exemplare 
pentru Consiliul Local Sântămăria Orlea şi un exemplar pentru Consiliul Județean  
Hunedoara. 

 
 
 

JUDEȚUL HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 
reprezentat de 

 
PREŞEDINTE,                                                                   

  Mircea Ioan Moloţ    
 
 



 
COMUNA GENERAL BERTHELOT       

prin 
   CONSILIUL LOCAL 

reprezentat de  
 
 

PRIMAR,                                                         
Marina Huzoni 

 
 
 
 

COMUNA SÂNTĂMĂRIA ORLEA 
prin 

CONSILIUL LOCAL 
reprezentat de  

 
PRIMAR, 

Victor Ioan Filip   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 173/2011  

a Consiliului Județean Hunedoara 
 

 
ROMÂNIA                                                                                            COMUNA 

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                    SÂNTĂMĂRIA ORLEA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       CONSILIUL LOCAL                   
 NR . ________/_______                                                              NR . ________ /_______                       

 
 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

 
 Între: 
 

4. Județul Hunedoara  prin 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 
5. Comuna Sântămăria Orlea prin Consiliul Local al comunei Sântămăria Orlea, cu 

sediul in comuna Sântămaria Orlea, str. Principală, nr. 13, telefon: 0254/77 06 30, judeţul 
Hunedoara, avand codul fiscal:______, cont de virament nr. _______________, deschis 
la ________, reprezentat prin domnul Victor Ioan Filip – primar. 

 
 Părţile convin următoarele: 
 

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

culturale locale lăsate moştenire de Familia Nopcsa din Săcel, comuna Sântămăria Orlea, 
la dezvoltarea potenţialului turistic al Țării Haţegului, la valorificarea oportunităţilor de 
parteneriat, a oportunităţilor de finanţare existente pe domeniul prioritar Conservarea 
Moştenirii Culturale Europene.  

 
Art.2 Obiectul acordului: 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea realizării în comun a 
proiectului  ”Fundaţia Memorială Nopcsa”.  

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

  
 Art.4 Obiectivele acordului 

a) realizarea unei reţele de parteneriat internaţional, 
b) scrierea proiectului ”Fundaţia Memorială Nopcsa”/aplicaţiei de finanţare EEA 

Grants, depunerea cererilor de finanţare, 
c) implementarea proiectului ”Fundaţia Memorială Nopcsa”, 
d) realizarea etapelor post-implementare, de valorificare durabilă a rezultatelor 

proiectului ”Fundaţia Memorială Nopcsa”, 
 

 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara:  



a) va fi aplicant principal şi beneficiar de fonduri, 
b) se va implica activ în implementarea activităţilor proiectului. 

 2.  Consiliul Local Sântămăria Orlea: 
a) participă la scrierea proiectului ”Fundaţia Memorială Nopcsa”/aplicația de   

finanțare EEA Grants, 

b) se va implica activ în implementarea activităţilor proiectului. 
 

 Art.6  Modificarea: 

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

 

 Art.7  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 _ exemplare 

originale, dintre care _ exemplare pentru _ exemplare pentru Consiliul Local Sântămăria 
Orlea şi un exemplar pentru Consiliul Județean  Hunedoara. 

 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

prin 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 
reprezentat de  

 
PREŞEDINTE,                                                                   

  Mircea Ioan Moloţ    
 
 

COMUNA SÂNTĂMĂRIA ORLEA 
prin 

CONSILIUL LOCAL 
SÂNTĂMĂRIA ORLEA 

reprezentat de  
 

PRIMAR, 
Victor Ioan Filip   

  
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.174/2011 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația de Ecologie și 
Intervenții în caz de Inundații „Petro Aqua” Petroșani în vederea finanțării și realizării în 

comun a unei acțiuni 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 Asociației de Ecologie și Intervenții în caz de Inundații „Petro Aqua” 
Petroșani nr. 37/2011; 
 În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 

În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 4 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 de Ecologie și 
Intervenții în caz de Inundații „Petro Aqua” Petroșani, în vederea finanțării și realizării în comun a 
acțiunii  ”Integrarea Peșterii Bolii în circuitul cultural și al tradițiilor culturale ale județului 
Hunedoara",  în data de 8 noiembrie 2011. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  
20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune 
condiţii a acțiunii menţionată la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acțiunii 
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
                    
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 24 octombrie 2011 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 
LA HOTĂRÂREA NR. 174/2011 

A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                    ASOCIAȚIA DE ECOLOGIE ȘI INTERVENȚIE 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                        IN CAZ DE INUNDAȚII „PETRO AQUA” PETROȘANI 
 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 de Ecologie și Intervenții în caz de Inundații „Petro Aqua” Petroșani, cu 

sediul în municipiul Petroșani,  str. Aleea Florilor, bloc 1, ap. 4, judeţul Hunedoara, având 
cont bancar nr. _______________ deschis la __________  și cod de înregistrare fiscală 
11923141, reprezentată prin domnul Imre Szuhanek – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

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

județului Hunedoara, aducerea în actualitate a istoriei, tradiţiilor şi obiceiurilor, a 
personalităţilor care prin faptele lor au adus prestigiu județului Hunedoara. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării în comun 
a acțiunii  ”Integrarea Peșterii Bolii în circuitul cultural și al tradițiilor culturale ale județului 
Hunedoara" în data de 08 noiembrie 2011. 

  
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  8.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2011, Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , 
articolul  20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" , în 
condiţiile legii și care reprezintă  decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea 
evenimentului cultural  ”Integrarea Peșterii Bolii în circuitul cultural și al tradițiilor 
culturale ale județului Hunedoara". 

    2.  Asociația de Ecologie și Intervenții în caz de Inundații „Petro Aqua” Petroșani: 
    a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea ”Integrarea 
Peșterii Bolii în circuitul cultural și al tradițiilor culturale ale județului Hunedoara" în data 
de 08 noiembrie 2011. 



    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; 

      c) să respecte destinația sumelor alocate; 

  d) 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 DE ECOLOGIE ȘI INTERVENȚII 
           HUNEDOARA                               ÎN CAZ DE INUNDAȚII „PETRO AQUA” PETROȘANI      
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                Imre Szuhanec 

 
 
 
 

 
         DIRECTOR EXECUTIV  DAPL                                     RESPONSABIL FINANCIAR 
             Potecă Vasilică                                                                Ovidiu Rizopol 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
               
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
           



                               
             

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.175/2011 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Societatea de Științe 

Matematice din România, filiala Hunedoara, în vederea finanțării în comun  
a unei acțiuni  

 
 

 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 Științe Matematice din România cu nr. 3920/2011; 
 În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 

În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.1 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 Societatea de Științe 
Matematice din România, filiala Hunedoara, în vederea finanțării în comun a acțiunii ”Conferința 
anuală a Societății de Științe Matematice din România ",  ediția 2011. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii 
recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  
20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune 
condiţii a acțiunii menţionată la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere, 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  24 octombrie 2011 
 
 



 
                                
 
                        
                                                                                                     

ROMÂNIA                                                                              SOCIETATEA DE ȘTIINȚE 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                       MATEMATICE DIN 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                              ROMANIA 
                                                                                                              FILIALA  HUNEDOARA 
 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. Societatea de Științe Matematice din România, filiala Hunedoara cu sediul în 

municipiul Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. 
__________________ deschis la __________  și cod de înregistrare fiscală _________, 
reprezentată prin prof. dr.  Dan Ștefan Marinescu– președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

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

educative a județul Hunedoara. 
 

Art.2 Obiectul acordului 
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun a acțiunii   

" Conferința anuală a Societății de Științe Matematice din România ", ediția 2011. 
  

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 acțiunii 
cu suma de  4.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 2011, 
Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 ,, Servicii recreative și 
sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  20.19 
,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" , în condiţiile legii și care 
reprezintă  achitarea  cheltuielilor de cazare.  

            2. Societatea de Științe Matematice din România, filiala Hunedoara: 
    a) are obligația  desfășurării în bune  condiții a acțiunii  "Conferința anuală a Societății 

de Științe Matematice din România ", ediția 2011. 
    b) se  obligă să întocmească exact și corect și să prezinte la termen toate documentele 

justificative în vederea decontării sumei alocate potrivit prezentului; 
    c) să respecte destinația sumelor alocate; 



    d) 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                                       SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE 
             HUNEDOARA                                                                           DIN ROMÂNIA 
                                                                                                      FILIALA  HUNEDOARA                     
                                                                                                            
 
            PREŞEDINTE,                                                                                  PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                prof. dr. Dan Ștefan Marinescu 

 
 
 
 

 
    DIRECTOR EXECUTIV  DAPL                                     
             Potecă Vasilică                                                                 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
                                                                         
 
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
               
  
 
 
      VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
              



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.176/2011 

pentru aprobarea finanţării şi realizării Proiectului “Centrul Europe Direct” al Judeţului 
Hunedoara, derulat de către Consiliul Judeţean Hunedoara împreună cu Consiliul Local al 

Oraşului Simeria şi Asociaţia pentru integrarea Dezvoltării Durabile Simeria,  pentru anul 2012 
 

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 adresa Asociaţiei pentru Integrarea  Dezvoltării Durabile Simeria nr. 478/30.09.2011 şi 
recomandarea Reprezentanţei Comisiei Europene, transmisă prin adresă nr.COMM/B/BC/GO/Ares 
(2011)/16.09.2011;  

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.97/2011 a Consiliului Local al Oraşului Simeria pentru anul 2012 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 
„Centrului Europe Direct” al Judeţului Hunedoara, pentru anul 2012, cu suma de 19.600 Euro, conform 
bugetului proiectului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
              (2) Suma prevăzută la alin.(1) al prezentului articol va fi prevăzută în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2012, la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”. 
  Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 75/2009 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 24 octombrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.177/2011 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru 

trimestrul III al anului 2011 
 
 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.49 alin(12) 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
trimestrul III 2011,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de  189.219.986 lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 151.362.092 lei, cu un excedent de 37.857.894 lei, conform anexelor nr.1 – 
45 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 30 septembrie 2011, la venituri în 
sumă de  74.881.534 lei şi la cheltuieli în sumă de  73.796.914 lei, cu un excedent de  1.084.620 
lei, conform anexelor nr. 45 - 90  la prezenta hotărâre.  
 Art.3 Anexele nr.1 – 90 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 24 octombrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTARÂREA NR.178/2011 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale 

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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), 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 împrumuturilor externe şi interne ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face 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 24 octombrie 2011 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.179/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unor instituţii 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 Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Deva, 
nr.26069/2011, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.7462/2011, adresa 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Deva, nr.1/3652/2011, înregistrată 
la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.7423/2011, precum și adresa Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva, nr.5693/2011, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.7416/2011; 

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 -1000,00 mii lei a bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Deva, activitatea ”Susținerea sistemului de protecție a copilului”, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de -32,00 mii lei precum și virările de credite 
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Publice Comunitare de 
Evidență a Persoanelor Deva, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.3 – Se aprobă rectificarea cu suma de +17,00 mii lei, alocarea de credite de 
angajament în sumă de +836,90 mii lei, cu sursă de finanțare din venituri proprii, precum și 
virările de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva, conform anexei nr.3 care face 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, la 24 octombrie 2011 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE A NR.180/2011 
privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 

judeţului Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe 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.29, 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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art.1 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2011, conform anexelor nr.1-26  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 24 octombrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.181/2011 
privind anularea unor credite bugetare, de angajament și majorarea fondului de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
precum și utilizarea acestuia 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe 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 56 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 anularea unor credite bugetare și de angajament, conform  

anexelor nr.1-2. 
Art.2 - Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Județean Hunedoara pe anul 2011 cu suma de 1.535,00 mii lei, capitolul 54.02 ”Alte 
servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale”, titlul V-50 ”Fonduri de rezervă”, aliniat 50.04 ”Fond de rezervă la 
dispoziția autorităților locale”. 

Art.3 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.535,00 mii lei din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2011 pentru acordarea de 
ajutoare unor unități administrativ teritoriale de pe raza județului Hunedoara, aflate în 
stare de extremă dificultate, conform anexei nr.3. 

Art.4 – Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Programe, Prognoze, Buget, 

Finanțe și se va comunica 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 octombrie 2011 
 



              ANEXA NR.1 
               la Hotărârea nr.181/2011 a 
              Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

   Anulare credite de angajament și bugetare, astfel: 
 

 
 
1.Capitol 51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe”                 - 500 mii lei 
   -Subcapitol 51.02.01 ”Autorități executive și legislative”        credit bugetar 
   -Paragraf 51.02.01.03 ”Autorități executive”          2011 
   -Titlul I – 10 ”Cheltuieli de personal”, astfel: 
   -art.10.01 ”Cheltuieli salariale în bani”           - 370 mii lei 
       -aliniate: -10.01.01       - 240 mii lei 
                      -10.01.30       - 130 mii lei 
   -art.10.03. ”Contribuții”             - 130 mii lei 
       -aliniate: - 10.03.01      - 100 mii lei 
                      - 10.03.03      -   30 mii lei 
 
2.Capitol 54.02 ”Alte servicii publice generale”                  - 35 mii lei 
   -Subcapitol 54.02.10 ”Servicii publice comunitare de            credit bugetar 
     evidența persoanelor”             2011 
 
   -Secțiunea de funcționare 
   -Titlul VI – 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
          -art. 51.01 ”Transferuri curente” 
               -aliniat 51.01.01 ”Transferuri către instituții publice” 
 
3.Capitol 68.02 ”Asigurări și asistență socială”          - 500 mii lei 
   -Subcapitol 68.02.06 ”Asistență socială pentru                        credit bugetar 
    familie și copii”        2011 
   -Activitatea finanțată pentru susținerea sistemului de  
    protecție a copilului 
   -Secțiunea de funcționare 
   -Titlul I – 10 ”Cheltuieli de personal” 
          -art. 10.01 ”Cheltuieli salariale în bani” 
                -aliniat 10.01.01 ”Salarii de bază” 
 
4.Capitol 84.02. ”Transporturi”            - 500 mii lei 
   -Subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier”                          credit bugetar 2011 
   -Paragraf ”Drumuri și poduri”            - 6227,48 mii lei 
   -Cheltuieli de capital             credit de angajament      
   -Secțiunea de dezvoltare            2011 



   -Titlul ”Active nefinanciare” – conform fișei obiectivului de investiții 
”Modernizare DJ 687E: Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila-Cadu 
Dobrii, km.18+130-21+830”, anexată. 
 
 
 
TOTAL  - credit bugetar 2011   - 1535 mii lei 
anulare  - credit de angajament 2011  - 6227,48 mii lei 
credite: 
 
                    
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.182/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu 

 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe, precum și 
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 Văzând Hotărârea nr.22/11.10.2011 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, precum și ale 
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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 rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de 
hotărâre. 
  Art.2 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară 
publică nominalizată la art.1 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 24 octombrie 2011  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.183/2011 
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.26063/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi ţinând cont de Hotărârea nr.7/2011 a Colegiului Director al Direcţiei; 
 In baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială  şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.2, ale art.65 şi art.107 alin.2 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice;  
 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 2, care fac parte din 
prezenta, începând cu data de 01.11.2011.  

Art.2. Cu data de 01.11.2011, se abrogă Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Hotărârea 
nr.38/2011 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. 
 
                           
       PREŞEDINTE,                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

   Mircea Ioan Moloţ                                 Dana  Dan 
 
 
 
 
 
  Deva, la 24 octombrie 2011 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.184/2011 

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni 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 înaintată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, înregistrată cu nr. 
16175/2011; 
             În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011; 
  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 Ă Ş T E: 
 Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva , în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii  „Zilele Medicale Devene”  
desfăşurată în perioada 04 - 05 noiembrie 2011. 
 Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 4.500 lei de la bugetul propriu al  judeţului 
Hunedoara pe anul 2011 – Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 67.02.05 
,,Servicii recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii˝, 
articolul  20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii 
de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în 
bune condiţii a acțiunii menţionată la art.1 din prezenta. 
 Art.3. Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta. 
 Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.1 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 24 octombrie 2011 



 
ROMÂNIA                                                                          SPITALUL JUDEȚEAN 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                DE URGENȚĂ DEVA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            
                                                                                                       
 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. RO77TREZ36624660220XXXXX, 
deschis la Trezoreria municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - 
preşedinte 

şi 
2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, cu sediul în localitatea Deva, Str. 22 

Decembrie, nr. 58, judeţul Hunedoara, având codul fiscal 4374385, cont bancar nr. 
RO88TREZ3665041XXX000222, deschis la Trezoreria Română, sucursala Deva, 
reprezentată prin domnul manager – Silviu George Didilescu . 
   

  Părţile convin următoarele: 
  

 Art.1 Scopul asocierii 
 Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la 
îmbunătăţirea actului medical pentru persoanele aflate în dificultate . 

 
Art.2 Obiectul acordului 
         Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii „Zilele Medicale Devene”  
în perioada 04 - 05 noiembrie 2011. 
 

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

  
Art.4 Obligaţiile părţilor 
       1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea 
proiectului cu suma de  4.500 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al 
județului pe anul 2011, Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie,, , Subcapitolul 
67.02.05 ,, Servicii recreative și sportive,, paragraf 67.02.05.01,,Sport,, Titlul 20 - 
,,Bunuri și servicii,, , articolul  20.19 ,,Contribuții ale administrației publice locale la 
realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau 
contracte de asociere" , în condiţiile legii și care reprezintă  achitarea  cheltuielilor de 
cazare.  
         2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva : 
         a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea " Zilele 
Medicale Devene”  în perioada 04 - 05 noiembrie 2011. 
         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; 

         c) să respecte destinația sumelor alocate; 



         d) 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. 

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 4 exemplare 
originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea finanțatoare și un exemplar 
pentru beneficiar. 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          SPITALUL JUDEŢEAN 
      HUNEDOARA                                                                             DE URGENŢĂ 
                                                                                                                   DEVA 
 
PREŞEDINTE,                                                                                   MANAGER, 
Mircea Ioan Moloţ                                                                    Silviu George Didilescu 

 
          
                                                                                                           DIRECTOR  
                                                                                                FINANCIAR-CONTABIL 
DIRECTOR EXECUTIV DAPL,                                                Ec. Vetuța Stănescu 
Vasilică Potecă 
                              
                                                                               
 
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
Gabriela Bîndea 
 
 
 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
TURISM, ACTIVITAȚI CULTURALE 
 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       

 



 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.185/2011 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Federația Comunităților 

Evreiești din România-Cultul Mozaic 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 raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând adresa Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic cu nr. 
880/2011; 
 În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 

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 Federației Comunităților 

Evreiești din România-Cultul Mozaic, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului  
”Reabilitarea Sinagogii Hațeg". 
 Art.2 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acțiunii 
menţionate 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.2din 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  24 octombrie 2011 
 
 



ROMÂNIA                                                                          BUCUREȘTI  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                     FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                            DIN ROMÂNIA-CULTUL MOZAIC 
 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. Federația Comunitășilor Evreiești din România-Cultul Mozaic, cu sediul în municipiul 

București,  str. Sf. Vineri, nr. 9-11, sector 3, , având cont bancar nr. _______________ 
deschis la __________  și cod de înregistrare fiscală ___________, reprezentată prin 
domnul Rudy Marcovici – director.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la aducerea în actualitate a 

istoriei evreilor trăitori pe meleagurile României. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării în comun 
a proiectuluii  ”Reabilitarea Sinagogii Hațeg". 

  
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 
”Reabilitarea Sinagogii Hațeg". 

    2.  Federația Comunitășilor Evreiești din România-Cultul Mozaic : 
    a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții proiectul ”Reabilitarea 
Sinagogii Hațeg". 

  b) 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                                    FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI 
           HUNEDOARA                                                      DIN ROMÂNIA-CULTUL MOZAIC      
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                    DIRECTOR, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                Rudy Marcovici 

 
 
 
 

 
         DIRECTOR EXECUTIV  DAPL                                      
             Potecă Vasilică                                                                 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
               
 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
           



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.186/2011 

privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public județean de 
persoane 

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

specialitate  al  Biroului Autoritate Județeana de Transport din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, precum și raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului județean; 

Văzând procesul-verbal nr.7051/04.10.2011; 
În conformitate cu  prevederile: 

-art.17 alin.1 lit.m si alin. 2 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările si completările ulterioare; 
-  art.31 alin(2), art.35 alin(3), ale art.39 și ale art.61 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; 
 -art.3, art.5, art.26 din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor 
pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
nr.272/2007; 
- art.54 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările si 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f precum şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1 Se aprobă modificarea tarifelor de călătorie  pentru serviciul de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.87/2008, conform anexei  nr.1 care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre.  
           Art.2 Se aprobă tarifele pentru eliberarea licenței de traseu in vederea efectuării 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform anexei nr.2  care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 



 Art.3 Cu data prezentei, se abrogă art.6 din Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.54/2008. 

Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Autoritate Județeană de 
Transport și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
          

PREŞEDINTE,                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
               Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan  
 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie  2011 



 
                                                                                                                Anexa nr.1 la  
                                         Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 186/2011         

 
 
 

 
TARIFE UTILIZATE DE OPERATORII DE TRANSPORT 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Cod 
Traseu 

Denumire traseu cu staţiile aferente / Operator transport 

1 001 Brad  - Deva /  S.C.BV DASLER S.R.L. 

Tarife Călătorie(Lei) KM
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Ş 
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BRAD 0   3,0 3,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,00
LUNCOIU DE JOS 6 3,00   2,50 2,50 3,00 4,50 5,50 6,50 6,50 7,50 7,50 8,50
PODELE 8 3,00 2,50   2,50 2,50 3,00 4,50 6,50 6,50 6,50 7,50 8,00
LUNCOIU DE SUS 10 4,50 2,50 2,50   2,50 2,50 3,00 5,50 6,50 6,50 7,50 8,00
DEALU MARE RAM. 12 5,50 3,00 2,50 2,50   2,50 3,00 5,50 5,50 6,50 6,50 8,00
VĂLIŞOARA 15 5,50 4,50 3,00 2,50 2,50   2,50 4,50 5,50 5,50 6,50 7,50
SĂLIŞTIOARA 20 6,50 5,50 4,50 3,00 3,00 2,50   3,00 4,50 4,50 5,50 6,50
FORNĂDIE 24 7,50 6,50 6,50 5,50 5,50 4,50 3,00   2,50 2,50 3,00 5,50
CĂINELU DE JOS 26 8,00 6,50 6,50 6,50 5,50 5,50 4,50 2,50   2,50 2,50 5,50
BEJAN 28 8,00 7,50 6,50 6,50 6,50 5,50 4,50 2,50 2,50   2,50 4,50
ŞOIMUŞ 31 8,50 7,50 7,50 7,50 6,50 6,50 5,50 3,00 2,50 2,50   3,00
DEVA 37 9,00 8,50 8,00 8,00 8,00 7,50 6,50 5,50 5,50 4,50 3,00   

2 002 Brad  - Uibăreşti /  S.C.BV DASLER S.R.L 

Tarif Călătorie(Lei)  KM
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U
IB
Ă
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ŞT
I 

BRAD  0     2,50  2,50  3,00  3,00  4,50  5,50 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50  2,50  2,50  3,00  4,50 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00  3,00 
RIBIŢA POD.  6  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00 
RIBIŢA  7  3,00  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50 
ÎNTREAPE  10  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50     2,50 
UIBĂREŞTI  12  5,50  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50    



 
 
 
 
 
 
 
3 004 HĂRŢĂGANI  - BRAD /  S.C.BV DASLER S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

BR
AD
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BRAD  0     3,00 3,00 4,50 5,50 5,50 6,50  6,50  7,50  8,00 8,00 
LUNCOIU DE JOS  6  3,00     2,50 2,50 3,00 4,50 4,50  5,50  6,50  6,50 7,50 
PODELE  8  3,00  2,50    2,50 2,50 3,00 3,00  5,50  6,50  6,50 7,50 
LUNCOIU DE SUS  10  4,50  2,50 2,50    2,50 2,50 3,00  4,50  5,50  6,50 6,50 
DEALU MARE RAM.  12  5,50  3,00 2,50 2,50    2,50 2,50  3,00  5,50  5,50 6,50 
VĂLIŞOARA RAM.  15  5,50  4,50 3,00 2,50 2,50    2,50  2,50  4,50  5,50 5,50 
PEŞTERA  16  6,50  4,50 3,00 3,00 2,50 2,50    2,50  3,00  4,50 5,50 
ORMINDEA  19  6,50  5,50 5,50 4,50 3,00 2,50 2,50     2,50  3,00 4,50 
BĂIŢA  24  7,50  6,50 6,50 5,50 5,50 4,50 3,00  2,50     2,50 2,50 
SĂLIŞTE  26  8,00  6,50 6,50 6,50 5,50 5,50 4,50  3,00  2,50     2,50 

HĂRŢĂGANI  29  8,00  7,50 7,50 6,50 6,50 5,50 5,50  4,50  2,50  2,50   

4 005   BRAD – DEALU MARE  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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BRAD  0     3,00  3,00  3,00  4,50  5,50 
LUNCOIU DE JOS  6  3,00     2,50  2,50  2,50  3,00 
LUNCOIU CONSILIU  7  3,00  2,50     2,50  2,50  2,50 
PODELE  8  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50 
LUNCOIU DE SUS   10  4,50  2,50  2,50  2,50     2,50 
DEALU MARE  12  5,50  3,00  2,50  2,50  2,50    

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5 006 BRAD  - OBÂRŞA /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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BRAD  0     2,50  2,50  3,00  3,00 4,50 5,50  5,50  6,50  6,50 7,50 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50  2,50  3,00 3,00 5,50  5,50  6,50  6,50 6,50 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50     2,50  2,50 3,00 5,50  5,50  5,50  5,50 6,50 
ŢEBEA  6  3,00  2,50  2,50     2,50 2,50 3,00  4,50  5,50  5,50 5,50 
BAIA DE CRIŞ  8  3,00  3,00  2,50  2,50     2,50 2,50  3,00  4,50  5,50 5,50 
RIȘCA  10  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50    2,50  2,50  3,00  4,50 4,50 
BALDOVINI  13  5,50  5,50  5,50  3,00  2,50 2,50    2,50  2,50  3,00 3,00 
RIŞCULIŢA  15  5,50  5,50  5,50  4,50  3,00 2,50 2,50     2,50  2,50 2,50 
LEAUŢ RAM.  18  6,50  6,50  5,50  5,50  4,50 3,00 2,50  2,50     2,50 2,50 
DOBROŢ  19  6,50  6,50  5,50  5,50  5,50 4,50 3,00  2,50  2,50     2,50 
OBÂRŞA  21  7,50  6,50  6,50  5,50  5,50 4,50 3,00  2,50  2,50  2,50   

6 007 BRAD  - RIŞCULIŢA /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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BRAD  0     2,50  2,50  3,00  3,00  4,50  5,50  5,50 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50  2,50  3,00  3,00  5,50  5,50 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00  5,50  5,50 
ŢEBEA  6  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00  4,50 
BAIA DE CRIŞ  8  3,00  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00 
RIȘCA  10  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50 
BALDOVINI  13  5,50  5,50  5,50  3,00  2,50  2,50     2,50 
RIŞCULIŢA  15  5,50  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50  2,50    

 
 



 
 
 
 
7 008 BRAD  - BULZEŞTI /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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BRAD  0     2,50  2,50 3,00  3,00  4,50 5,50 5,50  7,50  7,50 8,00 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50 2,50  3,00  3,00 5,50 5,50  6,50  7,50 8,00 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00 5,50 5,50  6,50  7,50 7,50 
ŢEBEA  6  3,00  2,50  2,50    2,50  2,50 3,00 4,50  6,50  6,50 7,50 
BAIA DE CRIŞ  8  3,00  3,00  2,50 2,50     2,50 2,50 3,00  5,50  6,50 7,50 
RIȘCA  10  4,50  3,00  3,00 2,50  2,50     2,50 2,50  5,50  5,50 6,50 
BALDOVINI  13  5,50  5,50  5,50 3,00  2,50  2,50    2,50  4,50  5,50 6,50 
RIŞCULIŢA  15  5,50  5,50  5,50 4,50  3,00  2,50 2,50    3,00  4,50 5,50 
BULZEŞTII DE JOS  22  7,50  6,50  6,50 6,50  5,50  5,50 4,50 3,00     2,50 3,00 
SĂLAŞ  25  7,50  7,50  7,50 6,50  6,50  5,50 5,50 4,50  2,50     2,50 
BULZEŞTII DE SUS  29  8,00  8,00  7,50 7,50  7,50  6,50 6,50 5,50  3,00  2,50   

8 009 BRAD  - DUPĂPIATRĂ /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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BRAD  0     2,50  3,00 3,00 5,50 6,50 6,50 6,50  7,50  8,00  8,50 8,50 
BRAD ŢĂRĂŢEL  4  2,50     2,50 2,50 3,00 5,50 5,50 6,50  6,50  7,50  8,00 8,00 
GURA BARZA  6  3,00  2,50     2,50 2,50 4,50 5,50 5,50  6,50  6,50  7,50 8,00 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50    2,50 4,50 5,50 5,50  6,50  6,50  7,50 8,00 
ZDRAPŢI  11  5,50  3,00  2,50 2,50    2,50 3,00 4,50  5,50  5,50  6,50 7,50 
MIHĂILENI  16  6,50  5,50  4,50 4,50 2,50    2,50 2,50  3,00  4,50  5,50 6,50 
BLĂJENI RAM.  18  6,50  5,50  5,50 5,50 3,00 2,50    2,50  2,50  3,00  5,50 5,50 
BUCEŞ  20  6,50  6,50  5,50 5,50 4,50 2,50 2,50    2,50  3,00  5,50 5,50 
STĂNIJA RAM.  23  7,50  6,50  6,50 6,50 5,50 3,00 2,50 2,50     2,50  3,00 4,50 
GROHOTELE  26  8,00  7,50  6,50 6,50 5,50 4,50 3,00 3,00  2,50     2,50 3,00 
DUPĂ PIATRĂ   31  8,50  8,00  7,50 7,50 6,50 5,50 5,50 5,50  3,00  2,50     2,50 
DUPĂ PIATRĂ  33  8,50  8,00  8,00 8,00 7,50 6,50 5,50 5,50  4,50  3,00  2,50   



9 010 BRAD  - STĂNIJA /  S.C.BV DASLER S.R.L. 

   KM
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BRAD  0     2,50  3,00  3,00  5,50  6,50  6,50  6,50  7,50  8,00 
BRAD TĂRĂŢEL  4  2,50     2,50  2,50  3,00  5,50  5,50  6,50  6,50  7,50 
GURA BARZA  6  3,00  2,50     2,50  2,50  4,50  5,50  5,50  6,50  6,50 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50     2,50  4,50  5,50  5,50  6,50  6,50 
ZDRAPŢI  11  5,50  3,00  2,50  2,50     2,50  3,00  4,50  5,50  5,50 
MIHĂILENI  16  6,50  5,50  4,50  4,50  2,50     2,50  2,50  3,00  4,50 
BLĂJENI RAM.  18  6,50  5,50  5,50  5,50  3,00  2,50     2,50  2,50  3,00 
BUCEŞ  23  6,50  6,50  5,50  5,50  4,50  2,50  2,50     2,50  3,00 
STĂNIJA RAM.   25  7,50  6,50  6,50  6,50  5,50  3,00  2,50  2,50     2,50 
STĂNIJA   27  8,00  7,50  6,50  6,50  5,50  4,50  3,00  3,00  2,50    

10 059 SIMERIA   –  BOIU / S.C. G&M TRANSCOM S.R.L. 

   KM
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SIMERIA  0     2,50 4,00 4,50  5,00 5,50
UROI  4  2,50    2,50 4,00  4,50 5,00
RAPOLT CONSILIU  8  4,00 2,50    2,50  3,50 3,50
BOBÂLNA‐COOP.  13  4,50 4,00 2,50    2,50 2,50
FOLT  15  5,00 4,50 3,50 2,50     2,50
BOIU  18  5,50 5,00 3,50 2,50  2,50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 012 BRAD  - GROSURI /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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BRAD  0     3,00  3,00 5,50  6,50  6,50  7,50  7,50  8,00  8,50  8,50 
GURA BARZA   6  3,00     2,50 2,50  4,50  5,50  6,50  6,50  7,50  8,00  8,00 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50     2,50  4,50  5,50  6,50  6,50  6,50  7,50  8,00 
ZDRAPŢI  11  5,50  2,50  2,50    2,50  3,00  5,50  5,50  6,50  7,50  7,50 
MIHĂILENI  16  6,50  4,50  4,50 2,50     2,50  3,00  4,50  5,50  6,50  6,50 
BLĂJENI RAM.  18  6,50  5,50  5,50 3,00  2,50     2,50  3,00  4,50  5,50  6,50 
BLĂJENI SAT  23  7,50  6,50  6,50 5,50  3,00  2,50     2,50  2,50  4,50  5,50 
PLAI  25  7,50  6,50  6,50 5,50  4,50  3,00  2,50     2,50  3,00  4,50 
CRIŞ  27  8,00  7,50  6,50 6,50  5,50  4,50  2,50  2,50     2,50  3,00 
GROSURI POD  32  8,50  8,00  7,50 7,50  6,50  5,50  4,50  3,00  2,50     2,50 
GROSURI   34  8,50  8,00  8,00 7,50  6,50  6,50  5,50  4,50  3,00  2,50    

12 013 BRAD  - ŞESURI /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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 B
AR

ZA
 

CR
IŞ
CI
O
R 

CO
LN

IC
 

G
U
RA

 G
Ă
RZ
II 

ST
AD

IO
N
 

BU
CU

RE
ŞC
I 

ŞE
SU

RI
 

BRAD  0     2,50  2,50 2,50  3,00  3,00  3,00  4,50  4,50  5,50 6,50
BRAD ŞTEAMPURI  2  2,50     2,50 2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00  4,50 5,50
BRAD GOŞA  2  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00 5,50
BRAD ŢĂRĂŢEL  4  2,50  2,50  2,50    2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00 5,50
GURA BARZA  6  3,00  2,50  2,50 2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  2,50 5,50
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50 2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50 5,50
COLNIC  8  3,00  3,00  2,50 2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50 4,50
GURA GĂRZII  9  4,50  3,00  3,00 2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50 4,50
STADION  10  4,50  3,00  3,00 3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50 3,00
BUCUREŞCI  11  5,50  4,50  3,00 3,00  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50     3,00
ŞESURI  16  6,50  5,50  5,50 5,50  5,50  5,50  4,50  4,50  3,00  3,00   

 
 
 
 
 



13 014 BRAD  - BUCUREŞCI /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

BR
AD

 

BR
AD

 Ş
TE
AM

PU
RI
 

BR
AD

 G
O
ŞA

 

BR
AD

 T
Ă
RĂ

TE
L 

G
U
RA

 B
AR

ZA
 

CR
IŞ
CI
O
R 

CO
LN

IC
 

G
U
RA

 G
ÂR

ZI
I 

ST
AD

IO
N
 

BU
CU

RE
ŞC
I 

BRAD  0     2,50 2,50  2,50  3,00  3,00  3,00  4,50  4,50  5,50 
BRAD ŞTEAMPURI  2  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00  4,50 
BRAD GOŞA  2  2,50  2,50    2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00 
BRAD TĂRĂTEL  4  2,50  2,50 2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00 
GURA BARZA  6  3,00  2,50 2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  2,50 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50 2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50 
COLNIC  8  3,00  3,00 2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50 
GURA GÂRZII  9  4,50  3,00 3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50 
STADION  10  4,50  3,00 3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50 
BUCUREŞCI  11  5,50  4,50 3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50    

14 015 BRAD  - SĂTUŢ /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

BR
AD

 

BR
AD

 Ş
TE
AM

PU
RI
 

BR
AD

 G
O
ŞA

 

BR
AD

 T
Ă
RĂ

ȚE
L 

G
U
RA

 B
AR

ZA
 

CR
IŞ
CI
O
R 

CO
LN

IC
 

G
U
RA

 G
Ă
RZ
II 

ST
AD

IO
N
 

BU
CU

RE
ŞC
I 

SĂ
TU

Ţ 
 

BRAD  0     2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00  4,50  4,50  5,50  5,50
BRAD ŞTEAMPURI  2  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00  4,50  5,50
BRAD GOŞA  2  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  3,00  4,50
BRAD TĂRĂTEL  4  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00  3,00  4,50
GURA BARZA  6  3,00  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  3,00
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50  3,00
COLNIC  8  3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50  2,50
GURA GĂRZII  9  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50
STADION  10  4,50  3,00  3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50
BUCUREŞCI  11  5,50  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50     2,50
SĂTUŢ   13  5,50  5,50  4,50  4,50  3,00  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50    

 
 
 
 
 
 



15 016 BRAD  - ZDRAPŢI /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

BR
AD

 

BR
AD

 

TĂ
RĂ

ŢE
L 

G
U
RA

 B
AR

ZA
 

CR
IŞ
CI
O
R 

ZD
RA

PŢ
I 

G
AR

Ă
 

ZD
RA

PŢ
I  

BRAD  0     2,50  3,00  3,00  5,50  5,50 
BRAD TĂRĂŢEL  4  2,50     2,50  2,50  3,00  3,00 
GURA BARZA  6  3,00  2,50     2,50  2,50  2,50 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50 
ZDRAPŢI GARĂ  11  5,50  3,00  2,50  2,50     2,50 
ZDRAPŢI   16  5,50  3,00  2,50  2,50  2,50    

16 017 BRAD  - CRIŞCIOR /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

BR
AD

 

BR
AD

 

ŞT
EA

M
PU

RI
 

BR
AD

 G
O
ŞA

 

BR
AD

 

TĂ
RĂ

ŢE
L 

G
U
RA

 B
AR

ZA
 

CR
IŞ
CI
O
R 

BRAD  0     2,50  2,50  2,50  3,00  3,00 
BRAD 
ŞTEAMPURI  2  2,50 

  

2,50  2,50  2,50  2,50 
BRAD GOŞA  2  2,50  2,50     2,50  2,50  2,50 
BRAD TĂRĂŢEL  4  2,50  2,50  2,50     2,50  2,50 
GURA BARZA  6  3,00  2,50  2,50  2,50     2,50 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50  2,50  2,50    

17 018 BRAD  - CURECHIU /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

BR
AD

 

BR
AD

 

ŞE
AM

PU
RI
 

BR
AD

 G
O
ŞA

 

BR
AD

 Ţ
Ă
RĂ

ŢE
L 

G
U
RA

 B
AR

ZA
 

CR
IŞ
CI
O
R 

CO
LN

IC
 

G
U
RA

 G
Ă
RZ
II 

ST
AD

IO
N
 

BU
CU

RE
ŞC
I 

SĂ
TU

Ţ 
RA

M
. 

VA
LE
A 
PĂ

DU
RI
I  

CU
RE

CH
IU
 

BRAD  0     2,50  2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 4,50 4,50  5,50  5,50 5,50 6,50 
BRAD 
ŞTEAMPURI  2  2,50 

  

2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00  4,50  5,50 5,50 6,50 
BRAD GOŞA  2  2,50  2,50     2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00  3,00  4,50 5,50 6,50 
BRAD TĂRĂŢEL  4  2,50  2,50  2,50    2,50 2,50 2,50 2,50 3,00  3,00  4,50 4,50 6,50 
GURA BARZA  6  3,00  2,50  2,50 2,50    2,50 2,50 2,50 2,50  2,50  3,00 3,00 5,50 
CRIŞCIOR  7  3,00  2,50  2,50 2,50 2,50    2,50 2,50 2,50  2,50  3,00 3,00 5,50 
COLNIC  8  3,00  3,00  2,50 2,50 2,50 2,50    2,50 2,50  2,50  2,50 3,00 5,50 
GURA GĂRZII  9  4,50  3,00  3,00 2,50 2,50 2,50 2,50    2,50  2,50  2,50 2,50 4,50 
STADION  10  4,50  3,00  3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50    2,50  2,50 2,50 4,50 
BUCUREŞCI  11  5,50  4,50  3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50     2,50 2,50 4,50 
SĂTUŢ RAM.  13  5,50  5,50  4,50 4,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50  2,50     2,50 3,00 
VALEA PĂDURII   15  5,50  5,50  5,50 4,50 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50  2,50  2,50    3,00 
CURECHIU  20  6,50  6,50  6,50 6,50 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50  4,50  3,00 3,00   



 
 
18 019 BRAD  - DUMBRAVA  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

BR
AD

 

M
ES
TE
AC

Ă
N
 

RI
BI
ŢA

 R
AM

 

RI
BI
ŢA

 P
O
D 

CR
IŞ
AN

 

DU
M
BR

AV
A 
M
O
AR

Ă
 

DU
M
BR

AV
A 
DE

 JO
S 

BRAD  0     2,50  2,50  3,00  3,00  5,50  6,50 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50  2,50  3,00  5,50  5,50 
RIBIŢA RAM  4  2,50  2,50     2,50  2,50  4,50  5,50 

RIBIŢA POD  6  3,00  2,50  2,50     2,50  3,00  5,50 

CRIŞAN  8  3,00  3,00  2,50  2,50     2,50  4,50 
DUMBRAVA MOARĂ  13  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50     2,50 

DUMBRAVA DE JOS  16  6,50  5,50  5,50  5,50  4,50  2,50    

19 020 BRAD  - TOMEŞTI  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

BR
AD

 

M
ES
TE
AC

Ă
N
 

RI
BI
ŢA

 R
AM

. 

ŢE
BE

A 

BA
IA
 D
E 
CR

IŞ
 

LU
N
CA

 G
AR

Ă
 

CĂ
RĂ

ST
Ă
U
 R
AM

. 

TÂ
RN

AV
A 
DE

 C
RI
Ş 

ŞT
EI
A 

TO
M
EŞ
TI
 

BRAD  0     2,50  2,50  3,00  3,00  5,50  5,50  6,50  6,50  7,50 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50  2,50  3,00  4,50  5,50  5,50  6,50  7,50 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00  4,50  5,50  6,50  6,50 
ŢEBEA  6  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00  5,50  5,50  6,50 
BAIA DE CRIŞ  6  3,00  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50  4,50  5,50  5,50 
LUNCĂ GARĂ  11  5,50  4,50  3,00  2,50  2,50     2,50  3,00  4,50  5,50 
CĂRĂSTĂU RAM.  13  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50  2,50     2,50  3,00  4,50 
TÂRNAVA DE CRIŞ  17  6,50  5,50  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50     2,50  3,00 
ŞTEIA  20  6,50  6,50  6,50  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50     2,50 
TOMEŞTI  23  7,50  7,50  6,50  6,50  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
20 021    BRAD  - VAŢA DE JOS  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

BR
AD

 

M
ES
TE
AC

Ă
N
 

RI
BI
ŢA

 R
AM

. 

ŢE
BE

A 

BA
IA
 D
E 
CR

IŞ
 

LU
N
CA

 G
AR

Ă
 

CĂ
RĂ

ST
Ă
U
 R
AM

. 

TÂ
RN

AV
A 
DE

 C
RI
Ş 

VA
ŢA

 D
E 
JO
S‐
RA

M
. 

VA
ŢA

 D
E 
JO
S 

BRAD  0     2,50 2,50  3,00  3,00  5,50  5,50  6,50  6,50  6,50 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50  2,50  3,00  4,50  5,50  5,50  6,50  6,50 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50    2,50  2,50  3,00  4,50  5,50  5,50  6,50 
ŢEBEA  6  3,00  2,50 2,50     2,50  2,50  3,00  5,50  5,50  5,50 
BAIA DE CRIŞ  6  3,00  3,00 2,50  2,50     2,50  2,50  4,50  4,50  5,50 
LUNCA GARĂ  11  5,50  4,50 3,00  2,50  2,50     2,50  3,00  3,00  4,50 
CĂRĂSTĂU RAM.  13  5,50  5,50 4,50  3,00  2,50  2,50     2,50  2,50  3,00 
TÂRNAVA DE CRIŞ  17  6,50  5,50 5,50  5,50  4,50  3,00  2,50     2,50  2,50 
VAŢA DE JOS‐RAM.  18  6,50  6,50 5,50  5,50  4,50  3,00  2,50  2,50     2,50 
VAŢA DE JOS  20  6,50  6,50 6,50  5,50  5,50  4,50  3,00  2,50  2,50    

21 022    BRAD  - CĂZĂNEŞTI  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

BR
AD

 

M
ES
TE
AC

Ă
N
 

RI
BI
ŢA

 R
AM

. 

ŢE
BE

A 

BA
IA
 D
E 
CR

IŞ
 

LU
N
CA

 G
AR

Ă
 

CĂ
RĂ

ST
Ă
U
 R
AM

. 
TÂ

RN
AV

A 
DE

 

CR
IŞ
 

VA
ŢA

 R
AM

. 

VA
ŢA

 B
Ă
I 

VĂ
ŢI
ŞO

AR
A 
I 

VĂ
ŢI
ŞO

AR
A 
II 

CĂ
ZĂ

N
EŞ
TI
 

BRAD  0     2,50  2,50 3,00 3,00 5,50 5,50 6,50 6,50  6,50  7,50 7,50 8,00 
MESTEACĂN  2  2,50     2,50 2,50 3,00 4,50 5,50 5,50 6,50  6,50  6,50 7,50 8,00 
RIBIŢA RAM.  4  2,50  2,50     2,50 2,50 3,00 4,50 5,50 5,50  6,50  6,50 7,50 7,50 
ŢEBEA  6  3,00  2,50  2,50    2,50 2,50 3,00 5,50 5,50  5,50  6,50 6,50 7,50 
BAIA DE CRIŞ  6  3,00  3,00  2,50 2,50    2,50 2,50 4,50 4,50  5,50  5,50 6,50 7,50 
LUNCA GARĂ  11  5,50  4,50  3,00 2,50 2,50    2,50 3,00 3,00  4,50  5,50 5,50 6,50 
CĂRĂSTĂU RAM.  13  5,50  5,50  4,50 3,00 2,50 2,50    2,50 2,50  3,00  4,50 5,50 6,50 
TÂRNAVA DE CRIŞ  17  6,50  5,50  5,50 5,50 4,50 3,00 2,50    2,50  2,50  2,50 3,00 4,50 
VAŢA RAM.  18  6,50  6,50  5,50 5,50 4,50 3,00 2,50 2,50    2,50  2,50 3,00 4,50 
VAŢA BĂI  20  6,50  6,50  6,50 5,50 5,50 4,50 3,00 2,50 2,50     2,50 2,50 3,00 
VĂŢIŞOARA I  22  7,50  6,50  6,50 6,50 5,50 5,50 4,50 2,50 2,50  2,50     2,50 2,50 
VĂŢIŞOARA II  25  7,50  7,50  7,50 6,50 6,50 5,50 5,50 3,00 3,00  2,50  2,50    2,50 
CĂZĂNEŞTI  29  8,00  8,00  7,50 7,50 7,50 6,50 6,50 4,50 4,50  3,00  2,50 2,50   

 
 
 
 
 



 
 

22 024    DEVA  - BARBURA  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

DE
VA

 A
U
TO

G
AR

Ă
 

SO
IM

U
Ș 

BE
JA
N
 R
AM

 

PĂ
U
LI
Ș 

CH
IȘ
CĂ

DA
G
A 

LU
N
CA

 

FI
ZE
Ș 

BA
RB

U
RA

 

DEVA AUTOGARĂ  0    3,00 4,50 4,50 5,00  6,50  6,50 7,00
SOIMUȘ  6 3,00     2,50 2,50 3,00  4,50  5,00 6,50
BEJAN RAM  9 4,50  2,50    2,50 2,50  3,00  4,50 5,00
PĂULIȘ  11 4,50  2,50 2,50    2,50  2,50  3,00 5,00
CHIȘCĂDAGA  13 5,00  3,00 2,50 2,50    2,50  3,00 4,50
LUNCA  16 6,50  4,50 3,00 2,50 2,50     2,50 3,00
FIZEȘ  19 6,50  5,00 4,50 3,00 3,00  2,50     2,50
BARBURA  22 7,00  6,50 5,00 5,00 4,50  3,00  2,50   

23 025     DEVA  - ORMINDEA - HĂRŢĂGANI  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

DE
VA

 A
U
TO

G
AR

Ă
 

SO
IM

U
Ș 

BE
JA
N
 R
AM

 

PĂ
U
LI
Ș 

CH
IȘ
CĂ

DA
G
A 

LU
N
CA

 

FI
ZE
Ș 

CR
Ă
CI
U
N
EȘ
TI
 

BĂ
IȚ
A 

SĂ
LI
ȘT
E 

TR
ES
TI
A 

HĂ
RȚ

Ă
G
AN

I 

CĂ
IN
EL
U
L 
DE

 S
U
S 

O
RM

IN
DE

A 

DEVA AUTOGARĂ  0     3,00  4,50  4,50 5,00 6,50 6,50 7,00 7,00  8,00  8,00  8,00 8,00 8,00
SOIMUȘ  6  3,00    2,50  2,50 3,00 4,50 5,00 5,00 6,50  7,00  7,00  7,00 6,50 7,00
BEJAN RAM  9  4,50 2,50     2,50 2,50 3,00 4,50 5,00 6,50  6,50  6,50  7,00 6,50 7,00
PĂULIȘ  11  4,50 2,50  2,50     2,50 2,50 3,00 4,50 5,00  6,50  6,50  6,50 5,00 6,50
CHIȘCĂDAGA  13  5,00 3,00  2,50  2,50    2,50 3,00 3,00 5,00  5,00  6,50  6,50 5,00 6,50
LUNCA  16  6,50 4,50  3,00  2,50 2,50    2,50 2,50 4,50  5,00  5,00  5,00 4,50 5,00
FIZEȘ  19  6,50 5,00  4,50  3,00 3,00 2,50    2,50 3,00  3,00  4,50  5,00 3,00 5,00
CRĂCIUNEȘTI  21  7,00 5,00  5,00  4,50 3,00 2,50 2,50    2,50  3,00  3,00  4,50 2,50 4,50
BĂIȚA  25  7,00 6,50  6,50  5,00 5,00 4,50 3,00 2,50    2,50  2,50  2,50 2,50 2,50
SĂLIȘTE  27  8,00 7,00  6,50  6,50 5,00 5,00 3,00 3,00 2,50     2,50  2,50      

TRESTIA  29  8,00 7,00  6,50  6,50 6,50 5,00 4,50 3,00 2,50  2,50     2,50      

HĂRȚĂGANI  30  8,00 7,00  7,00  6,50 6,50 5,00 5,00 4,50 2,50  2,50  2,50          

CĂINELUL DE SUS  26  8,00 6,50  6,50  5,00 5,00 4,50 3,00 2,50 2,50              2,50
ORMINDEA  30  8,00 7,00  7,00  6,50 6,50 5,00 5,00 4,50 2,50           2,50   

 
 
 
 



 
 

24 026   DEVA  -  HĂRŢĂGANI  /  S.C.BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă 

ȘO
IM

U
Ș 

BE
JA

N
 R

AM
 

PĂ
U

LI
Ș 

C
H

IȘ
C
ĂD

A
G

A 

LU
N

C
A

 

FI
ZE

Ș 

C
R
ĂC

IU
N

E
ȘT

I 

BĂ
IȚ

A 

SĂ
LI
ȘT

E
 

TR
E

S
TI

A
 

H
ĂR

ȚĂ
G

A
N

I 

DEVA AUTOGARĂ 0   3,00 4,50 4,50 5,00 6,50 6,50 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 

ȘOIMUȘ 6 3,00   2,50 2,50 3,00 4,50 5,00 5,00 6,50 7,00 7,00 7,00 

BEJAN RAM 9 4,50 2,50   2,50 2,50 3,00 4,50 5,00 6,50 6,50 6,50 7,00 

PĂULIȘ 11 4,50 2,50 2,50   2,50 2,50 3,00 4,50 5,00 6,50 6,50 6,50 

CHIȘCĂDAGA 13 5,00 3,00 2,50 2,50   2,50 3,00 3,00 5,00 5,00 6,50 6,50 

LUNCA 16 6,50 4,50 3,00 2,50 2,50   2,50 2,50 4,50 5,00 5,00 5,00 

FIZEȘ 19 6,50 5,00 4,50 3,00 3,00 2,50   2,50 3,00 3,00 4,50 5,00 

CRĂCIUNEȘTI 21 7,00 5,00 5,00 4,50 3,00 2,50 2,50   2,50 3,00 3,00 4,50 

BĂIȚA 25 7,00 6,50 6,50 5,00 5,00 4,50 3,00 2,50   2,50 2,50 2,50 

SĂLIȘTE 27 8,00 7,00 6,50 6,50 5,00 5,00 3,00 3,00 2,50   2,50 2,50 

TRESTIA 29 8,00 7,00 6,50 6,50 6,50 5,00 4,50 3,00 2,50 2,50   2,50 

HĂRȚĂGANI 30 8,00 7,00 7,00 6,50 6,50 5,00 5,00 4,50 2,50 2,50 2,50   
25 033   DEVA  - MĂGURA  /  S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) KM
 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă 

ȘO
IM

U
Ș 

C
O

N
S

IL
IU

 

BĂ
LA

TA
 

H
ĂR

ĂU
 - 

R
AM

 

B
Â

R
SĂ

U
 

N
O

JA
G

 - 
R

AM
 

C
E

R
TE

JU
 D

E 
S

U
S

 

M
ĂG

U
R

A
 

DEVA AUTOGARĂ 0   3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,50 5,50

ȘOIMUȘ CONSILIU 7 3,00   2,50 3,00 3,00 3,00 3,50 4,50

BĂLATA  11 3,50 2,50   2,50 2,50 2,50 3,50 4,50

HĂRĂU - RAM 13 4,00 3,00 2,50   2,50 2,50 3,00 3,50

BÂRSĂU 15 4,00 3,00 2,50 2,50   2,50 3,00 3,50

NOJAG - RAM 16 4,00 3,00 2,50 2,50 2,50   2,50 3,00

CERTEJU DE SUS 19 4,50 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50   2,50

MĂGURA 24 5,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,00 2,50   
 
 
 
 
 



 
 

26 034     DEVA  - TOPLIŢA  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
EV

A 
A

U
TO

G
A

R
Ă 

ȘO
IM

U
Ș 

D
N

 
76

 

ŞO
IM

U
Ş 

C
O

N
S

. 

ŞO
IM

U
Ş 

- 
C

O
O

P
. 

ŞO
IM

U
Ş 

VA
LE

 

B
O

H
O

LT
 

TO
P

LI
ŢA

 

DEVA AUTOGARĂ 0   3,00 3,50 4,00 4,50 4,50 5,50
ȘOIMUȘ DN 76 6 3,00   3,00 3,00 3,00 3,50 4,50
ŞOIMUŞ CONS. 7 3,50 3,00   3,00 3,00 3,00 4,50
ŞOIMUŞ - COOP. 9 4,00 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50
ŞOIMUŞ VALE 10 4,50 3,00 3,00 3,00   3,00 3,00
BOHOLT 12 4,50 3,50 3,00 3,00 3,00   3,00
TOPLIŢA 16 5,50 4,50 4,50 3,50 3,00 3,00   

27 035     DEVA  - BOHOLT  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
EV

A 
A

U
TO

G
A

R
Ă 

ȘO
IM

U
Ș 

D
N

 7
6 

ŞO
IM

U
Ş 

C
O

N
S

. 

ŞO
IM

U
Ş 

- 
C

O
O

P
. 

ŞO
IM

U
Ş 

V
A

LE
 

B
O

H
O

LT
 

DEVA AUTOGARĂ 0   3,00 3,50 4,00 4,50 4,50
ȘOIMUȘ DN 76 6 3,00   3,00 3,00 3,00 3,50
ŞOIMUŞ CONS. 7 3,50 3,00   3,00 3,00 3,00
ŞOIMUŞ - COOP. 9 4,00 3,00 3,00   3,00 3,00
ŞOIMUŞ VALE 10 4,50 3,00 3,00 3,00   3,00
BOHOLT 12 4,50 3,50 3,00 3,00 3,00   

28 036     DEVA  - BÂRCEA MARE  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
EV

A 

S
Â

N
TU

H
A

LM
 R

A
M

. 

S
Â

N
TA

N
D

R
E

I R
A

M
. 

S
Â

N
TA

N
D

R
E

I 

B
Â

R
C

E
A

 M
A

R
E

 

DEVA 0   3,00 3,50 4,00 4,00
SÂNTUHALM RAM. 6 3,00   3,00 3,00 3,00
SÂNTANDREI RAM. 7 3,50 3,00   3,00 3,00
SÂNTANDREI 8 4,00 3,00 3,00   3,00
BÂRCEA MARE 11 4,00 3,00 3,00 3,00   

 



 
 

29 037    DEVA  - SIMERIA  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 

S
Â

N
TU

H
A

LM
 R

A
M

. 

S
Â

N
TA

N
D

R
E

I R
A

M
. 

S
IM

E
R

IA
 G

A
R
Ă

 

S
IM

E
R

IA
 P

IA
ȚĂ

 

S
IM

E
R

IA
 P

A
R

C
 

DEVA 0   3,50 3,50 4,50 4,50 4,50
SÂNTUHALM RAM. 6 3,50   3,00 3,50 3,50 3,50
SÂNTANDREI RAM. 7 3,50 3,00   3,00 3,50 3,50
SIMERIA GARĂ 12 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00
SIMERIA PIAȚĂ 13 4,50 3,50 3,50 3,00   3,00
SIMERIA PARC 14 4,50 3,50 3,50 3,00 3,00   

30 040    DEVA  - CĂLAN  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 

S
Â

N
TU

H
A

LM
 

S
Â

N
TA

N
D

R
E

I 

S
IM

E
R

IA
 G

A
R
Ă

 

IN
TE

R
S

E
C
ŢI

E
 D

N
 6

6/
I 

B
A

C
IA

   
  D

N
66

 

B
A

TI
Z 

C
A

LA
N

 B
Ă

I S
TA

ŢI
A

 C
FR

 

C
Ă

LA
N

 A
U

TO
G

A
R
Ă

 

C
Ă

LA
N

 O
R

A
Ş

U
L 

N
O

U
 

DEVA 0   3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,50 6,50 7,00 8,00 

SÂNTUHALM 6 3,00   3,00 3,00 3,50 5,00 6,00 6,00 6,00 6,50 

SÂNTANDREI 8 3,50 3,00   3,00 3,00 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 

SIMERIA GARĂ 12 4,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50 5,00 6,00 
INTERSECŢIE DN 66/I 14 5,00 3,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50 5,00 

BACIA   DN66 19 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 

BATIZ 22 6,50 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50 
CALAN BĂI STAŢIA 
CFR 24 6,50 6,00 6,00 4,50 4,50 3,00 3,00   3,00 3,00 

CĂLAN AUTOGARĂ 26 7,00 6,00 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 

CĂLAN ORAŞUL NOU 29 8,00 6,50 6,50 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

31 042    DEVA  - ORĂŞTIE  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 

S
Â

N
TU

H
A

LM
 

S
Â

N
TA

N
D

R
E

I-R
A

M
. 

S
IM

E
R

IA
-G

A
R
Ă

 

IN
TE

R
. D

N
66

/D
N

7 

S
IM

E
R

IA
 V

E
C

H
E

 

S
P

IN
I 

TU
R

D
A
Ș

-R
A

M
 

O
R
Ă
Ș

TI
E

-C
H

IM
IC

A
 

O
R
Ă
Ș

TI
E

 

DEVA 0   3,00 3,50 4,50 5,00 5,00 6,00 6,50 6,50 7,00
SÂNTUHALM 6 3,00   3,00 3,00 3,00 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50
SÂNTANDREI-RAM. 8 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,00
SIMERIA-GARĂ 12 4,50 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 5,00
INTER. DN66/DN7 14 5,00 3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 4,50 4,50 5,00
SIMERIA VECHE 15 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50
SPINI 19 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50
TURDAȘ-RAM 23 6,50 6,00 5,00 4,50 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00
ORĂȘTIE-CHIMICA 25 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 4,50 3,00 3,00   2,50
ORĂȘTIE 27 7,00 6,50 6,00 5,00 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50   

32 044    DEVA  - PRICAZ  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 

S
Â

N
TU

H
A

LM
 

S
Â

N
TA

N
D

R
E

I 

S
IM

E
R

IA
-

G
A

R
Ă

 

IN
TE

R
. 

D
N

66
/D

N
7 

S
IM

E
R

IA
  

V
E

C
H

E
 

S
P

IN
I 

TU
R

D
A
Ș

-R
A

M
 

O
R
Ă
Ș

TI
E

 
C

H
IM

IC
A

 

O
R
Ă
Ș

TI
E

 

P
R

IC
A

Z 

DEVA 0   3,00 3,50 4,50 5,00 5,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,50
SÂNTUHALM 6 3,00   3,00 3,00 3,00 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 6,50
SÂNTANDREI 8 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50
SIMERIA-GARĂ 12 4,50 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 5,00 6,00
INTER. DN66/DN7 14 5,00 3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 4,50 4,50 5,00 6,00
SIMERIA VECHE 15 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50 6,00
SPINI 19 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50
TURDAȘ-RAM. 23 6,50 6,00 5,00 4,50 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50
ORĂȘTIE CHIMICA 25 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 4,50 3,00 3,00   2,50 2,50
ORĂȘTIE 27 7,00 6,50 6,00 5,00 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50   2,00
PRICAZ 31 7,50 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00 4,50 3,50 2,50 2,00   

 
 
 



 
 
 
 

33 047    DEVA  - TÂRNAVA  /  S.C. BTT  TOURSCOR S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă

 

M
IN

TI
A

 S
A

T 

B
R
Ă

N
IŞ

C
A

 

B
O

Z 

TÂ
R

N
Ă

V
IŢ

A
 

TÂ
R

N
A

V
A

 

DEVA AUTOGARĂ 0   3,00 5,00 6,00 6,50 7,00
MINTIA SAT 6 3,00   3,00 5,50 5,50 6,00
BRĂNIŞCA 12 5,00 3,00   2,50 3,00 3,50
BOZ 15 6,00 5,50 2,50   2,00 2,00
TÂRNĂVIŢA 19 6,50 5,50 3,00 2,00   2,00
TÂRNAVA 22 7,00 6,00 3,50 2,00 2,00   

34 048    DEVA  - LEŞNIC  /  S.C. CORNUL PREST S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă

 

D
E

V
A

 F
LO

TA
ŢI

E
 

M
IN

TI
A

 S
A

T 

M
IN

TI
A

 T
E

R
M

. 

V
E
ŢE

L 

LE
Ş

N
IC

 

DEVA AUTOGARĂ 0   2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
DEVA FLOTAŢIE 6 2,00   1,50 2,00 2,00 3,00
MINTIA SAT 8 2,50 1,50   1,50 1,50 3,00
MINTIA TERM. 12 3,00 2,00 1,50   1,50 3,00
VEŢEL 14 3,50 2,00 1,50 1,50   2,00
LEŞNIC 15 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 049    DEVA  - FEREGI  /  S.C. CORNUL PREST S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă 

D
E

V
A

 F
LO

TA
ŢI

E
 

M
IN

TI
A

 S
A

T 

VE
ŢE

L 

M
U

N
C

E
LU

 M
IC

 

M
U

N
C

E
LU

 M
A

R
E

 
R

A
M

. 

P
O

E
N

IŢ
A

 T
O

M
II 

FE
R

E
G

I 

DEVA AUTOGARĂ 0   2,00 2,00 3,00 6,00 7,00 10,00 10,00
DEVA FLOTAŢIE 4 2,00   2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 
MINTIA SAT 7 2,00 2,00   2,00 5,00 6,00 8,00 8,00 
VEŢEL 10 3,00 2,00 2,00   4,00 5,00 7,00 7,00 
MUNCELU MIC 25 6,00 4,00 5,00 4,00   2,00 4,00 4,00 
MUNCELU MARE 
RAM. 30 7,00 6,00 6,00 5,00 2,00   3,00 4,00 
POENIŢA TOMII 35 10,00 8,00 8,00 7,00 4,00 3,00   2,00 
FEREGI 44 10,00 8,00 8,00 7,00 4,00 4,00 2,00   

36 050    DEVA  - ROŞCANI  /  S.C. CORNUL PREST S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă 

M
IN

TI
A

  

TE
R

M
O

C
E

N
TR

A
LĂ

 I 

TE
R

M
O

C
E

N
TR

A
LĂ

 II
 

VE
ŢE

L 

LE
ŞN

IC
 

SĂ
C
ĂM

AŞ
 

IL
IA

 

BR
ÂZ

N
IC

 

LĂ
PU

ŞN
IC

 

D
O

B
R

A
 

M
IH
ĂI

EȘ
TI

 

R
O
ŞC

A
N

I 

DEVA AUTOGARĂ 0   2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0
MINTIA  7 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0
TERMOCENTRALĂ I 9 3,0 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0
TERMOCENTRALĂ II 10 3,0 2,0 2,0   2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0
VEŢEL 11 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0
LEŞNIC 17 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0
SĂCĂMAŞ 22 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
ILIA 24 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0   2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
BRÂZNIC 27 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 2,0 3,0 3,0
LĂPUŞNIC 30 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 3,0 3,0
DOBRA 34 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0   2,0 3,0
MIHĂIEȘTI 39 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0   2,0
ROŞCANI 40 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0   

 



 
37 051    DEVA  - VISCA  /  S.C. CORNUL PREST S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă 

M
IN

TI
A

  

VE
ŢE

L 

LE
ŞN

IC
 

SĂ
C
ĂM

AȘ
 

IL
IA

 

S
Â

R
B

I 

V
A

LE
A

 L
U

N
G
Ă 

V
O

R
ŢA

 

V
A

LE
A

 P
O

IE
N

II 

V
IS

C
A

 

DEVA AUTOGARĂ 0   2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0 8,0 10,0 10,0
MINTIA  4 2,0   2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0
VEŢEL 10 3,0 2,0   2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 7,0 7,0
LEŞNIC 17 4,0 2,0 2,0   2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 7,0 7,0
SĂCĂMAȘ 22 5,0 3,0 3,0 2,0   2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0
ILIA 24 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0   2,0 3,0 4,0 6,0 6,0
SÂRBI 32 7,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0   2,0 4,0 5,0 5,0
VALEA LUNGĂ 37 7,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0   2,0 4,0 4,0
VORŢA 43 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0   3,0 3,0
VALEA POIENII 50 10,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0   2,0
VISCA 53 10,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0   

38 053    BĂTRÂNA  - DEVA  /  S.C. CORNUL PREST S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 
D

E
V

A
 

A
U

TO
G

A
R
Ă

 

M
IN

TI
A

  

TE
R

M
O

C
E

N
-

TR
A

LĂ
  

TE
R

M
O

C
E

N
-

TR
A

LĂ
  

V
E
ŢE

L 

LE
Ş

N
IC

 

S
Ă

C
Ă

M
A
Ş

 

IL
IA

 

B
R

Â
ZN

IC
 

LĂ
P

U
Ş

N
IC

 

D
O

B
R

A
 

M
IH
Ă

IE
Ș

TI
 

R
O
Ş

C
A

N
I 

BĂ
TR

Â
N

A
 

DEVA AUTOGARĂ 0   2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0 14
MINTIA  7 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0 12
TERMOCENTRALĂ  9 3,0 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0 12
TERMOCENTRALĂ  10 3,0 2,0 2,0   2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 7,0 7,0 12
VEŢEL 11 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 11
LEŞNIC 17 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 10
SĂCĂMAŞ 22 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0   2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 9,0
ILIA 24 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0   2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 9,0
BRÂZNIC 27 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 2,0 3,0 3,0 8,0
LĂPUŞNIC 30 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0   2,0 3,0 3,0 8,0
DOBRA 34 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0   2,0 3,0 7,0
MIHĂIEȘTI 39 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0   2,0 6,0
ROŞCANI 40 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0   6,0
BĂTRÂNA 65 14 12 12 12 11 10 9,0 9,0 8,0 8,0 7,0 6,0 6,0   

 



39 055   DEVA  - LĂPUGIU DE SUS  /  S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei) K

M
 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă 

M
IN

TI
A

  

M
IN

TI
A

 T
E

R
M

. 

VE
ŢE

L 

LE
ŞN

IC
 

SĂ
C
ĂM

AŞ
 

IL
IA

 

BR
ÂZ

N
IC

 

LĂ
PU

ŞN
IC

 

D
O

B
R

A
 

A
B

U
C

E
A

  

G
R

IN
D

 G
A

R
Ă 

TE
IU

 

LĂ
P

U
G

IU
 D

E
 J

O
S

 

LĂ
P

U
G

IU
 D

E
 S

U
S

 

DEVA 
AUTOGARĂ 0   2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 9,0 10
MINTIA  6 2,0   1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 9,0
MINTIA TERM. 9 2,0 1,5   1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5
VEŢEL 11 3,0 1,5 1,5   1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5
LEŞNIC 17 3,0 2,0 2,5 1,5   1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5
SĂCĂMAŞ 22 4,0 3,0 3,5 1,5 1,5   1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5
ILIA 25 4,0 3,0 3,5 2,5 2,5 1,5   1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5
BRÂZNIC 29 4,0 3,0 4,5 2,5 2,5 1,5 1,5   1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5
LĂPUŞNIC 32 5,0 4,0 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 1,5   1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5
DOBRA 36 5,0 4,0 4,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 1,5   1,5 2,5 2,5 2,5 3,5
ABUCEA  39 6,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2,5 1,5 1,5   1,5 1,5 2,5 3,5
GRIND GARĂ 41 6,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 1,5   1,5 1,5 2,5
TEIU 42 6,0 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5   1,5 2,5
LĂPUGIU DE 
JOS 45 9,0 8,0 7,5 5,5 5,5 4,50 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 1,5 1,5   1,5
LĂPUGIU DE 
SUS 50 10 9,0 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2,5 2,5 1,5   

40 058    SIMERIA  - HĂRĂU  /  S.C. G&M TRANSCOM S.R.L 

 Tarife 
Călătorie(Lei)  KM

 

SI
M
ER

IA
 

U
RO

I 

CĂ
RP

IN
IȘ
 R
AM

 

BA
N
PO

TO
C 

CH
IM

IN
DI
A 

HĂ
RĂ

U
  

SIMERIA  0     2,50 2,50 3,00  3,00 3,50
UROI  4  2,50     2,50 2,50  3,00 3,00
CĂRPINIȘ RAM  8  2,50  2,50    2,50  3,00 3,00
BANPOTOC  13  3,00  2,50 2,50    2,50 2,50
CHIMINDIA  15  3,00  3,00 3,00 2,50     2,50
HĂRĂU   20  3,50  3,00 3,00 2,50  2,50   



41 060   SIMERIA  - RĂPOLŢEL  /  S.C. G&M TRANSCOM S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

SI
M
ER

IA
 G
AR

Ă
 

U
RO

I 

RĂ
PO

LȚ
EL
 R
AM

 

RĂ
PO

LȚ
EL
 C
O
N
S.
 

SIMERIA GARĂ  0     2,50 4,00 4,50
UROI  4  2,50    3,00 4,00
RĂPOLȚEL RAM  8  4,00 3,00    2,50
RĂPOLȚEL CONS.  13  4,50 4,00 2,50   

42 061    SIMERIA  - GEOAGIU  /  S.C. G&M TRANSCOM S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

SI
M
ER

IA
 

   RA
PO

LT
 

BO
BÂ

LN
A‐
CO

M
PL
EX

 

FO
LT
 

G
EO

AG
IU
 

SIMERIA  0     2,50 4,00 4,50  5,00 5,50
UROI  4  2,50    2,50 4,00  4,50 5,00
RAPOLT  8  4,00 2,50    2,50  3,50 5,00
BOBÂLNA‐COMPLEX  13  4,50 4,00 2,50    2,50 4,00
FOLT  15  5,00 4,50 3,50 2,50     3,50
GEOAGIU  20  5,50 5,00 5,00 4,00  3,50   

43 062    DEVA  - HUNEDOARA  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

D
E

V
A

  

S
Â

N
TU

H
A

LM
 

B
Â

R
C

E
A

 

C
R

IS
TU

R
 

D
E

P
O

ZI
TE

 

P
E
Ș

TI
Ș

U
 M

A
R

E
 

IZ
V

O
R

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
  

DEVA AUTOGARA 0   3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5
SÂNTUHALM 6 3,0   3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5
BÂRCEA 8 3,5 3,0   3,0 3,0 3,5 3,5 4,5
CRISTUR 10 4,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 4,0
DEPOZITE 12 4,5 3,5 3,0 3,0   3,0 3,0 3,5
PEȘTIȘU MARE 14 4,5 3,5 3,5 3,0 3,0   3,0 3,0
IZVOR 15 5,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0
HUNEDOARA  19 5,5 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0   



44 063     HUNEDOARA - MÂNERĂU  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
 

M
Â

N
E

R
ĂU

 

HUNEDOARA 0   3,50 
MÂNERĂU 8 3,50   

45 064    HUNEDOARA – LUNCA CERNII  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

HU
N
ED

O
AR

A 
AU

TO
G
. 

TE
LI
U
CU

  I
N
FE
RI
O
R 

TE
LI
U
C 
CE

N
TR

U
 

CI
N
CI
Ş 
 B
AR

AJ
 

CI
N
CI
Ş 
M
O
TE
L 

CI
N
CI
Ş 
 C
SH

D 

CA
BA

N
A 
IZ
VO

AR
EL
E 

DE
AL
U
 M

IC
 

TO
PL
IŢ
A 
I 

TO
PL
IŢ
A 
 C
O
N
SI
LI
U
 

DĂ
BÂ

CA
 ‐
 S
AT

 

DĂ
BÂ

CA
 

HĂ
ŞD

Ă
U
 

LU
N
CA

 C
ER

N
II 

HUNEDOARA 
AUTOG. 0   2,5 3,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 10,5
TELIUCU  INFERIOR 5 2,5   2,5 3,0 3,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,5 
TELIUC CENTRU 7 3,0 2,5   2,5 3,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 9,0 
CINCIŞ  BARAJ 11 5,5 3,0 2,5   2,5 3,0 3,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 
CINCIŞ MOTEL 13 5,5 3,0 3,0 2,5   2,5 2,5 3,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 
CINCIŞ  CSHD 17 6,5 5,5 4,5 3,0 2,5   2,5 2,5 3,0 4,5 5,5 5,5 6,5 8,0 
CABANA IZVOARELE 18 6,5 5,5 5,5 3,0 2,5 2,5   2,5 3,0 3,0 5,5 5,5 6,5 8,0 
DEALU MIC 21 7,5 6,5 5,5 4,5 3,0 2,5 2,5   2,5 2,5 4,5 4,5 5,5 7,5 
TOPLIŢA I 24 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5 3,0 3,0 2,5   2,5 3,0 3,0 4,5 7,5 
TOPLIŢA  CONSILIU 26 8,0 7,5 6,5 5,5 5,5 4,5 3,0 2,5 2,5   2,5 2,5 3,0 6,5 
DĂBÂCA - SAT 30 8,0 7,5 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5 4,5 3,0 2,5   2,5 2,5 6,5 
DĂBÂCA  31 8,5 8,0 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5 4,5 3,0 2,5 2,5   2,5 5,5 
HĂŞDĂU 34 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 6,5 6,5 5,5 4,5 3,0 2,5 2,5   5,5 
LUNCA CERNII 46 10,5 9,5 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 065   HUNEDOARA – CERBĂL  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
 

BO
Ș 

G
R

O
Ș 

C
IU

LP
Ă

Z 

AR
Ă

N
IE
Ș 

R
A

M
. 

C
E

R
BĂ

L 

HUNEDOARA 0   3,50 6,00 6,00 7,00 8,00
BOȘ 7 3,50   3,00 3,50 5,00 7,00
GROȘ 12 6,00 3,00   3,00 3,00 6,00
CIULPĂZ 14 6,00 3,50 3,00   3,00 5,00
ARĂNIEȘ RAM 17 7,00 5,00 3,00 3,00   3,50
CERBĂL 24 8,00 7,00 6,00 5,00 3,50   

47 066  HUNEDOARA – NANDRU  /  S.C. BV DASLER S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
 A

U
TO

G
. 

C
EA

N
G
ĂI

 

C
AB

LA
JE

 

IZ
V

O
R

 

PE
ŞT

IŞ
U

 M
A

R
E

 

PE
ŞT

IŞ
U

 M
IC

 

JO
S

A
N

I 

V
A

LE
A 

N
A

N
D

R
U

LU
I 

N
A

N
D

R
U

 

HUNEDOARA 
AUTOG. 0   3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 5,00
CEANGĂI 1 3,00   3,00 3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 5,00
CABLAJE 2 3,00 3,00   3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 5,00
IZVOR 3 3,00 3,00 3,00   3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
PEŞTIŞU MARE 4 3,00 3,00 3,00 3,00   3,00 3,50 4,00 4,00
PEŞTIŞU MIC 6 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00   3,00 3,50 3,50
JOSANI 8 4,50 4,50 4,50 4,00 3,50 3,00   3,00 3,00
VALEA NANDRULUI 11 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,50 3,00   3,00
NANDRU 16 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,50 3,00 3,00   

48 072  HUNEDOARA – NĂDĂŞTIA DE SUS  /  S.C. INTER DANI 
TRANS S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)  K
M

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
  

H
Ă
Ş

D
A

T 

N
Ă

D
Ă
Ş

TI
A

 D
E

 
JO

S
 R

A
M

. 

N
Ă

D
Ă
Ş

TI
A

 D
E

 
JO

S
 C
Ă

M
IN

 

N
Ă

D
Ă
Ş

TI
A

 D
E

 
S

U
S

 C
Ă

M
IN

 

HUNEDOARA  0   2,50 4,00 4,50 4,50 
HĂŞDAT 5 2,50   3,00 3,00 4,00 
NĂDĂŞTIA DE JOS RAM. 7 4,00 3,00   2,50 2,50 
NĂDĂŞTIA DE JOS CĂMIN 11 4,50 3,00 2,50   2,50 
NĂDĂŞTIA DE SUS CĂMIN 13 4,50 4,00 2,50 2,50   



49 073  HUNEDOARA – CĂLAN  /  S.C. INTER DANI TRANS S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)  K
M

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
  

H
ĂŞ

D
A

T 
R

A
M

. 

H
ĂŞ

D
A

T 

N
ĂD

ĂŞ
TI

A
 D

E
 

JO
S

 R
A

M
. 

C
ĂL

A
N

 

HUNEDOARA  0   2,50 2,50 4,00 5,00 
HĂŞDAT RAM. 3 2,50   2,50 3,00 4,50 
HĂŞDAT  4 2,50 2,50   3,00 4,50 
NĂDĂŞTIA DE JOS RAM. 9 4,00 3,00 3,00   3,00 
CĂLAN 16 5,00 4,50 4,50 3,00   

50 074  HUNEDOARA – NĂDĂŞTIE – CĂLAN   /  S.C. INTER DANI 
TRANS S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)   KM
 

HU
N
ED

O
AR

A 
 

HĂ
ŞD

AT
  

N
Ă
DĂ

ŞT
IA
 D
E 
JO
S 

RA
M
. 

N
Ă
DĂ

ŞT
IA
 D
E 
JO
S 
 

CĂ
LA
N
 

HUNEDOARA   0     2,50  4,00  4,50  5,50 
HĂŞDAT   4  2,50     3,00  4,00  5,00 
NĂDĂŞTIA DE JOS RAM.  9  4,00  3,00     2,50  3,00 
NĂDĂŞTIA DE JOS   13  4,50  4,00  2,50     3,00 
CĂLAN  19  5,50  5,00  3,00  3,00    

51 075    CĂLAN - COVRAGIU   /  S.C. INTER DANI TRANS S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)   KM
 

CĂ
LA
N
 

ST
RE

I S
ÂN

G
IO
RG

IU
 

BĂ
ŢĂ

LA
R 

VÂ
LC
EL
EL
E 
RE

LE
 

VÂ
LC
EL
EL
E 
BU

N
E 

BR
ET
EA

 R
O
M
ÂN

Ă
 

G
ÂN

ŢA
G
A 

CO
VR

AG
IU
 

CĂLAN  0     2,50  3,00  4,50  5,00  5,50  6,00  7,00 
STREI SÂNGIORGIU  4  2,50     2,50  4,00  4,50  5,00  5,50  6,00 
BĂŢĂLAR  7  3,00  2,50     3,00  4,00  4,50  5,00  5,50 
VÂLCELELE RELE  12  4,50  4,00  3,00     2,50  3,00  4,00  4,50 
VÂLCELELE BUNE  15  5,00  4,50  4,00  2,50     2,50  3,00  4,00 
BRETEA ROMÂNĂ  18  5,50  5,00  4,50  3,00  2,50     2,50  4,00 
GÂNŢAGA  22  6,00  5,50  5,00  4,00  3,00  2,50     3,00 
COVRAGIU  24  7,00  6,00  5,50  4,50  4,00  4,00  3,00    

 
 
 



 
 

52 076    CĂLAN – OCOLIŞU MIC   /  S.C. INTER DANI TRANS   S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)  K
M

 

C
ĂL

A
N

 

S
TR

E
I 

S
Â

N
G

IO
R

G
IU

 

O
H

A
B

A
 S

TR
E

I 

C
H

IT
ID

 

BO
ŞO

R
O

D
 

O
C

O
LI
ŞU

 M
IC

 

CĂLAN 0   2,50 3,00 4,50 4,50 5,00 
STREI SÂNGIORGIU 3 2,50   2,50 3,00 4,00 4,50 
OHABA STREI 5 3,00 2,50   2,50 3,00 4,00 
CHITID 8 4,50 3,00 2,50   2,50 3,00 
BOŞOROD 11 4,50 4,00 3,00 2,50   2,50 
OCOLIŞU MIC 14 5,00 4,50 4,00 3,00 2,50   

53 077    HUNEDOARA – OCOLIŞU MIC   /  S.C. INTER DANI TRANS  
                                         S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)  K
M

 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
 

H
ĂŞ

D
AT

 

N
ĂD

ĂŞ
TI

E
 

R
A

M
IF

IC
A
ŢI

E
 

C
ĂL

A
N

 

S
TR

E
I 

S
Â

N
G

E
O

R
G

IU
 

O
H

A
B

A
 S

TR
E

I 

C
H

IT
ID

 

BO
ŞO

R
O

D
 

O
C

O
LI
ŞU

 M
IC

 

HUNEDOARA 0   2,50 4,00 5,00 5,50 6,00 7,00 7,50 8,00 
HĂŞDAT 3 2,50   3,00 4,50 5,00 5,00 6,00 7,00 7,50 
NĂDĂŞTIE 
RAMIFICAŢIE 13 4,00 3,00   3,00 4,00 4,50 5,00 5,50 7,00 
CĂLAN 19 5,00 4,50 3,00   2,50 2,50 4,00 4,50 5,50 
STREI SÂNGEORGIU 22 5,50 5,00 4,00 2,50   2,50 3,00 4,00 5,00 
OHABA STREI 25 6,00 5,00 4,50 2,50 2,50   3,00 4,00 4,50 
CHITID 27 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00   2,50 3,00 
BOŞOROD 30 7,50 7,00 5,50 4,50 4,00 4,00 2,50   3,00 
OCOLIŞU MIC 33 8,00 7,50 7,00 5,50 5,00 4,50 3,00 3,00   

54 078    CĂLAN – BOŞOROD   /  S.C. INTER DANI TRANS   S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

C
ĂL

A
N

 

S
TR

E
I 

S
Â

N
G

IO
R

G
IU

 

O
H

A
B

A
 S

TR
E

I 
B

IS
E

R
IC
Ă

 

C
H

IT
ID

 

BO
ŞO

R
O

D
 

CĂLAN 0   2,50 3,00 4,00 6,00 
STREISÂNGIORGIU 4 2,50   2,50 3,00 5,50 
OHABA STREI 
BISERICĂ 5 3,00 2,50   2,50 5,00 
CHITID 8 4,00 3,00 2,50   4,50 
BOŞOROD 21 6,00 5,50 5,00 4,50   



55 079    HUNEDOARA – BOŞOROD   /  S.C. INTER DANI TRANS 
                                           S.R.L 

Tarife Călătorie(Lei)   KM
 

HU
N
ED

O
AR

A 

HĂ
ŞD

AT
 

N
Ă
DĂ

ŞT
IE
 R
AM

. 

CĂ
LA
N
 

ST
RE

I 
SÂ

N
G
EO

RG
IU
 

O
HA

BA
 

ST
RE

IU
LU

I 

CH
IT
ID
 

BO
ŞO

RO
D 

HUNEDOARA  0     2,50  4,00  5,00  5,50  6,00  7,00  7,50 
HĂŞDAT  4  2,50     3,00  4,50  5,00  5,00  6,00  7,00 
NĂDĂŞTIE RAM.  9  4,00  3,00     3,00  4,00  4,50  5,00  5,50 
CĂLAN  16  5,00  4,50  3,00     2,50  2,50  4,00  4,50 
STREISÂNGEORGIU  18  5,50  5,00  4,00  2,50     2,50  3,00  4,00 
OHABA STREIULUI  20  6,00  5,00  4,50  2,50  2,50     3,00  4,00 
CHITID  25  7,00  6,00  5,00  4,00  3,00  3,00     2,50 
BOŞOROD  28  7,50  7,00  5,50  4,50  4,00  4,00  2,50    

56 089    ORĂŞTIE  – DÂNCU MARE   /  S.C. G&M TRANSCOM S.R.L 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

O
R
ĂȘ

TI
E

 

TU
R

D
A
Ş 

TU
R

M
AŞ

 

M
ĂR

TI
N

E
Ș

TI
 

JE
LE

D
IN
ȚI

 

TĂ
M
ĂŞ

A
S

A
 

D
Â

N
C

U
 

M
IC

 

D
Â

N
C

U
 

M
A

R
E

 

ORĂȘTIE 0   2,5 4 4,5 5 4,5 4,5 5
TURDAŞ 4 2,5   2,5 2,5 3,5 3,5 4 4,5
TURMAŞ 7 4 2,5   2,5 3 2,5 3 3,5
MĂRTINEȘTI 8 4,5 2,5 2,5   2,5 3 3,5 3,5
JELEDINȚI 13 5 3,5 3 2,5   3 3,5 4
TĂMĂŞASA 20 4,5 3,5 2,5 3 3   2,5 3
DÂNCU MIC 26 4,5 4 3 3,5 3,5 2,5   2,5
DÂNCU MARE 33 5 4,5 3,5 3,5 4 3 2,5   

57 096    HAŢEG  – CÂRNIC   /  S.C. EURO TERA TRANS S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M

 

C
Â

R
N

IC
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O

R
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A
 

H
A
ŢE
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CÂRNIC 0   5,00 6,00 8,00 7,00 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00
NUCȘOARA 2 5,00   1,00 3,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
MĂLĂIEȘTI 5 6,00 1,00   2,00 1,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50
PAROȘ 7 8,00 3,00 2,00   1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50
SĂLAȘU DE SUS 9 7,00 2,00 1,00 1,00   1,00 2,00 3,00 3,50 4,00
SĂLAȘU DE JOS 10 8,00 3,00 3,00 2,00 1,00   1,00 2,00 3,00 3,50
OHABA 12 8,50 3,50 3,50 3,00 2,00 1,00   1,00 2,00 3,00
CIOPEIA 15 9,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,00 1,00   1,00 2,00
SÂNTĂMĂRIA ORLEA 18 9,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,00 2,00 1,00   1,00
HAŢEG 20 10,00 5,00 4,50 4,50 4,00 3,50 3,00 2,00 1,00   

58 097    HAŢEG  – BUCIUM ORLEA / S.C. EURO TERA TRANS S.R.L. 



 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

HA
TE
G
 

SÂ
N
TĂ

M
Ă
RI
A 

O
RL
EA

 

SU
BC

ET
AT

E 

BU
CI
U
M
 O
RL
EA

  

HAŢEG  0     1,00 2,00  2,50
SÂNTĂMĂRIA ORLEA  4  1,00    1,00  1,00
SUBCETATE  7  2,00 1,00    1,00
BUCIUM ORLEA   8  2,50 1,00 1,00    

59 098    HAŢEG  – COROIEŞTI / S.C. VYKY COMPANY S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

HA
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G
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N
TĂ
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Ă
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U
L 
M
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I 

HAŢEG  0     1,50 2,50 3,00 3,50  4,00 5,00 5,00
SÂNTĂMĂRIA ORLEA  3  1,50     1,50 2,50 3,00  3,50 4,00 4,50
CIOPEIA  7  2,50  1,50    1,50 2,50  3,00 3,50 4,00
OHABA  10  3,00  2,50 1,50    1,50  2,50 3,00 3,50
BĂIEŞTI  13  3,50  3,00 2,50 1,50    1,50 2,50 2,50
RÂUL ALB  14  4,00  3,50 3,00 2,50 1,50     1,50 2,00
RÂUL MIC  18  5,00  4,00 3,50 3,00 2,50  1,50    1,00
COROIEŞTI  20  5,00  4,50 4,00 3,50 2,50  2,00 1,00   

60 111    RÂU DE MORI  –  HAŢEG  / S.C. SOTTO TERRA MAX S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

RÂ
U
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O
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A 
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ŞT
I 
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ŢE
G
 

RÂU DE MORI  0     1,00 1,50 2,00 2,50  2,50 3,00 4,00
BRAZI  4  1,00     0,50 1,00 1,50  1,50 2,00 3,00
CLOPOTIVA  6  1,50  0,50    0,50 1,00  1,00 1,50 2,50
OSTROV  8  2,00  1,00 0,50    0,50  0,50 1,00 2,00
CÂRNEŞTI  14  2,50  1,50 1,00 0,50    0,50 0,50 1,50
PĂCLIŞA       16  2,50  1,50 1,00 0,50 0,50     0,50 1,50
TOTEŞTI  20  3,00  2,00 1,50 1,00 0,50  0,50    1,00
HAŢEG  22  4,00  3,00 2,50 2,00 1,50  1,50 1,00   

 
 
 
 
 



61 112   HAŢEG  –  OHABA SIBIŞEL / S.C. SOTTO TERRA MAX S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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Ă
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A 

O
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HA
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G
 

OHABA SIBIŞEL  0     1,50 1,50 1,50 2,50  3,50 4,00
SÂMPETRU  6  1,50     0,50 0,50 1,00  2,00 2,50
UNCIUC  10  1,50  0,50    0,50 1,00  2,00 2,50
SĂCEL  11  1,50  0,50 0,50    1,00  2,00 2,50
BĂRĂŞTI  18  2,50  1,00 1,00 1,00    1,00 1,50
SÂNTĂMĂRIA ORLEA  19  3,50  2,00 2,00 2,00 1,00     0,50
HAŢEG  22  4,00  2,50 2,50 2,50 1,50  0,50   

62 115   HUNEDOARA  –  LELESE / S.C. DOBRE&MARIANA S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

HU
N
ED

O
AR

A 

TE
LI
U
CU

 

IN
FE
RI
O
R 

TE
LI
U
CU

 

SU
PE
RI
O
R 

TE
LI
U
CU

 

SU
PE
RI
O
R 

G
O
VĂ

JD
IE
 

CR
Ă
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N
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HUNEDOARA  0    3,00 3,50 3,50 5,00  5,00 6,00
TELIUCU INFERIOR  5 3,00     1,00 1,50 4,00  4,50 5,00
TELIUCU SUPERIOR  8 3,50  1,00    1,00 1,50  2,50 3,50
TELIUCU SUPERIOR  10 3,50  1,50 1,00    1,00  2,00 3,00
GOVĂJDIE  12 5,00  4,00 1,50 1,00    1,00 1,50
CRĂCIUNEASA  15 5,00  4,50 2,50 2,00 1,00     1,00
LELESE  28 6,00  5,00 3,50 3,00 1,50  1,00   

63 116 HUNEDOARA  –  HAŢEG / S.C. ROGO TAXI PREST S.R.L. 

Tarife Călătorie(Lei)   KM
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M
. 
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O
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G
 

HUNEDOARA   0     2,00 2,00  3,00  3,50 3,50  4,00  4,00  4,50  4,50  5,00 6,00 
HĂŞDAT RAM.  3  2,00     2,00  2,50  3,00 3,00  3,50  3,50  4,00  4,00  4,50 5,50 
HĂŞDAT  4  2,00  2,00    2,50  2,50 3,00  3,00  3,50  4,00  4,00  4,50 5,50 
NĂDĂŞTIA DE JOS RAM.  9  3,00  2,50 2,50     2,50 2,50  3,00  3,00  3,50  3,50  4,00 4,50 
CĂLAN  12  3,50  3,00 2,50  2,50     2,50  3,00  3,00  3,50  3,50  4,00 4,50 
STREI  15  3,50  3,00 3,00  2,50  2,50    2,50  2,50  3,00  3,00  3,50 4,00 
RUŞI  17  4,00  3,50 3,00  3,00  3,00 2,50     2,50  3,00  3,00  3,50 3,50 
MĂCEU RAM.  19  4,00  3,50 3,50  3,00  3,00 2,50  2,50     2,50  2,50  3,00 3,50 
BRETEA STREI  21  4,50  4,00 4,00  3,50  3,50 3,00  3,00  2,50     2,00  2,50 3,00 
BRETEA ROMÂNĂ RAM.  22  4,50  4,00 4,00  3,50  3,50 3,00  3,00   2,50  2,00     2,50 3,00 
PLOPI  25  5,00  4,50 4,50  4,00  4,00 3,50  3,50  3,00  2,50  2,50     2,50 
HAŢEG  32  6,00  5,50 5,50  4,50  4,50 4,00  3,50  3,50  3,00  3,00  2,50   

64 117 HUNEDOARA  –  ORĂŞTIE / S.C. INTER DANI TRANS S.R.L. 



Tarife Călătorie(Lei)   KM
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HUNEDOARA   0     2,50  5,00  6,00  7,00  7,00  7,50  8,00  10 
HĂŞDAT   4  2,50     4,50  5,50  6,00  6,00  7,50  8,00  10 
CĂLAN  16  5,00  4,50     3,00  4,00  4,00  5,00  6,00  7,50 
CĂLAN BĂI  21  6,00  5,50  3,00     2,50  3,00  4,50  5,00  7,00 
BATIZ  24  7,00  6,00  4,00  2,50     2,50  4,00  4,50  6,00 
BĂCIA  26  7,00  6,00  4,00  3,00  2,50     3,00  4,50  6,00 
SIMERIA VECHE  32  7,50  7,50  5,00  4,50  4,00  3,00     3,00  5,00 
SPINI  37  8,00  8,00  6,00  5,00  4,50  4,50  3,00     4,00 
ORĂŞTIE  47  10  10  7,50  7,00  6,00  6,00  5,00  4,00    

65 121 FINTUAG  –  DEVA / S.C. MANU TRANS S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei) K
M
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DEVA AUTOGARĂ 0   3,0 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0
MINTIA  10 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
VEŢEL 12 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
LEŞNIC 16 3,5 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
SĂCĂMAŞ 22 5,0 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0
ILIA 25 5,0 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0
BRÂZNIC 28 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0
LĂPUŞNIC 32 6,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 5,0
DOBRA 35 6,0 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
ABUCEA  38 6,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,0 3,5
LĂSĂU 40 6,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,0 3,5
GRIND  41 6,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0   3,0 3,0 3,5
TEIU 42 6,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0   3,0 3,5
OHABA 46 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0   3,0
FINTOAG 50 8,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0   

 
 
 
 
 
 
 



66 122 SIMERIA  –  PETRENI / S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei) 
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SIMERIA PARC 0   2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,00
SIMERIA PIAȚĂ 1 2,00   2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,00
SIMERIA GARĂ 2 2,00 2,00   2,50 3,00 3,00 4,00 4,00
TÂMPA 3 2,50 2,50 2,50   2,00 2,00 2,50 2,50
BĂCIA POLIȚIE 6 3,00 3,00 3,00 2,00   1,50 2,00 2,00
BĂCIA BUFET 7 3,00 3,00 3,00 2,00 1,50   2,00 2,00
PETRENI POD 9 4,00 4,00 4,00 2,50 2,00 2,00   1,50
PETRENI  10 4,00 4,00 4,00 2,50 2,00 2,00 1,50   

67 123 HUNEDOARA  –  RUNCU MARE / S.C. LELESE TRANSCOM 
S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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HUNEDOARA  0     1,00 3,00 3,50 4,00 5,00  6,00  6,00 7,00
HUNEDOARA  2  1,00     2,00 2,50 3,00 4,00  5,00  5,00 7,00
TELIUCU SUPERIOR  8  3,00  2,00    1,50 3,00 3,00  5,00  5,00 7,00
TELIUCU INFERIOR FII  10  3,50  2,50 1,50    2,00 3,00  4,00  5,00 6,00
GOVĂJDIE  12  4,00  3,00 3,00 2,00    1,00  2,00  3,00 4,00
CRĂCIUNEASA  15  5,00  4,00 3,00 3,00 1,00    1,00  2,00 3,00
CERIȘOR  28  6,00  5,00 5,00 4,00 2,00 1,00     1,00 2,00
LELESE  30  6,00  5,00 5,00 5,00 3,00 2,00  1,00     1,00
RUNCU MARE  38  7,00  7,00 7,00 6,00 4,00 3,00  2,00  1,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 070 HUNEDOARA  –  HĂŞDĂU / S.C. NISARA S.R.L. 

Tarife Călătorie(Lei)   KM
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HUNEDOARA   0     3,0  3,0  4,5  5,0 5,5  5,5  6,0  7,5  7,5  8,0  8,0  8,0 
TELIUCU INFERIOR  5  3,0     2,5  3,0  4,0 4,5  4,5  5,0  6,0  6,0  7,5  7,5  7,5 
TELIUCU INF. CENTRU  7  3,0  2,5     2,5  3,0 4,0  4,5  4,5  5,0  6,0  6,0  6,0  7,5 
CINCIŞ BARAJ  11  4,5  3,0  2,5     2,5 3,0  4,0  4,5  5,0  5,0  5,5  6,0  6,0 
CINCIŞ MOTEL  13  5,0  4,0  3,0  2,5     2,5  3,0  4,0  4,5  5,0  5,5  5,5  6,0 
CINCIŞ C.S.H  17  5,5  4,5  4,0  3,0  2,5    2,5  3,0  4,0  4,0  4,5  5,0  6,0 
CABANĂ IZVOARELE  18  5,5  4,5  4,5  4,0  3,0 2,5     2,5  3,0  4,0  4,5  5,0  5,5 
DEALU MIC  21  6,0  5,0  4,5  4,5  4,0 3,0  2,5     2,5  3,0  4,0  4,5  5,0 
TOPLIŢA  24  7,5  6,0  5,0  5,0  4,5 4,0  3,0  2,5     2,5  3,0  4,0  4,5 
TOPLIŢA CONSILIU  26  7,5  6,0  6,0  5,0  5,0 4,0  4,0  3,0  2,5     3,0  3,0  4,5 
DĂBÂCA SAT  30  8,0  7,5  6,0  5,5  5,5 4,5  4,5  4,0  3,0  3,0     2,5  3,0 
DĂBÂCA   31  8,0  7,5  6,0  6,0  5,5 5,0  5,0  4,5  4,0  3,0  2,5     2,5 
HĂŞDĂU  34  8,0  7,5  7,5  6,0  6,0 6,0  5,5  5,0  4,5  4,5  3,0  2,5    

69 057 DEVA  –  SULIGHETE / S.C. TRANS MEDIA GENERAL 
S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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DEVA AUTOGARĂ  0    2,5 3 4  5 6
SOIMUȘ  6 2,5     2,5 3  4 5
BEJAN RAM.  9 3  2,5    2,5  3 4
CĂINELU DE JOS  11 4  3 2,5    2,5 4
FORNĂDIA  14 5  4 3 2,5     2,5
SULIGHETE  18 6  5 4 4  2,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 030 DEVA  –  HONDOL / S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
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DEVA AUTOGARĂ  0     2,50  3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50  5,50  5,50 6,50
ȘOIMUȘ CONSILIU  9  2,50     2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00  5,00  5,00 6,00
BĂLATA ABATOR  10  3,00  2,50     2,00 2,00 2,50 3,00 4,00  5,00  5,00 6,00
FERMA NR.8  11  3,00  2,50  2,00    2,00 2,50 3,00 4,00  5,00  5,00 6,00
BĂLATA SAT  13  3,50  2,50  2,00 2,00    2,50 3,00 3,50  4,50  4,50 5,50
HĂRĂU RAM  15  3,50  3,00  2,50 2,50 2,50    2,00 3,00  4,00  4,00 5,00
BÂRSĂU  16  4,00  3,00  3,00 3,00 3,00 2,00    2,00  3,50  3,50 4,50
NOJAG – RAM.  18  4,50  4,00  4,00 4,00 3,50 3,00 2,00    2,00  2,00 3,50
CERTEJU DE SUS  21  5,50  5,00  5,00 5,00 4,50 4,00 3,50 2,00     2,00 3,50
CERTEJ ‐ DISPENSAR  22  5,50  5,00  5,00 5,00 4,50 4,00 3,50 2,00  2,00     2,50
HONDOL  23  6,50  6,00  6,00 6,00 5,50 5,00 4,50 3,50  3,50  2,50   

71 031 DEVA  –  SĂCĂRÂMB / S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 

 Tarife Călătorie(Lei)  KM
 

DE
VA

 A
U
TO

G
AR

Ă
 

ȘO
IM

U
Ș 
CO

N
SI
LI
U
 

BĂ
LA
TA

 A
BA

TO
R 

FE
RM

A 
N
R.
8 

BĂ
LA
TA

 S
AT

 

HĂ
RĂ

U
 R
AM

 

BÂ
RS

Ă
U
 

N
O
JA
G
 ‐
 R
AM

 

CE
RT

EJ
U
 D
E 
SU

S 

CE
RT

EJ
 ‐
 D
IS
PE
N
SA

R 

HO
N
DO

L 

SĂ
CĂ

RÂ
M
B 

DEVA AUTOGARĂ  0     2,50  3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50  5,50  5,50  6,50 8,00
ȘOIMUȘ CONSILIU  9  2,50     2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00  5,00  5,00  6,00 7,00
BĂLATA ABATOR  10  3,00  2,50     2,00 2,00 2,50 3,00 4,00  5,00  5,00  6,00 7,00
FERMA NR.8  11  3,00  2,50  2,00    2,00 2,50 3,00 4,00  5,00  5,00  6,00 7,00
BĂLATA SAT  13  3,50  2,50  2,00 2,00    2,50 3,00 3,50  4,50  4,50  5,50 6,50
HĂRĂU RAM  15  3,50  3,00  2,50 2,50 2,50    2,00 3,00  4,00  4,00  5,00 6,00
BÂRSĂU  16  4,00  3,00  3,00 3,00 3,00 2,00    2,00  3,50  3,50  4,50 5,50
NOJAG ‐ RAM  18  4,50  4,00  4,00 4,00 3,50 3,00 2,00    2,00  2,00  3,50 4,50
CERTEJU DE SUS  21  5,50  5,00  5,00 5,00 4,50 4,00 3,50 2,00     2,00  2,50 3,50
CERTEJ ‐ DISPENSAR  22  5,50  5,00  5,00 5,00 4,50 4,00 3,50 2,00  2,00     2,50 3,50
HONDOL  23  6,50  6,00  6,00 6,00 5,50 5,00 4,50 3,50  2,50  2,50     3,00
SĂCĂRÂMB  28  8,00  7,00  7,00 7,00 6,50 6,00 5,50 4,50  3,50  3,50  3,00   

 
 
 
 



72 101 LUPENI  –  DEVA / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

LU
PE
N
I V

ÂS
CO

ZA
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
IA
ȚA

 V
IC
TO

RI
EI
 

DE
VA

 A
U
TO

G
AR

Ă
 

LUPENI VÂSCOZA  0     4,00 18,00
PETROȘANI  PIAȚA 
VICTORIEI  21  4,00    14,00
DEVA AUTOGARĂ  113  18,00 14,00   

73 102 PETROŞANI  –  DEVA / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
IA
ȚA

 V
IC
TO

RI
EI
 

DE
VA

 A
U
TO

G
AR

Ă
 

PETROȘANI PIAȚA 
VICTORIEI  0     14,00
DEVA AUTOGARĂ  95  14,00   

74 103 PETROŞANI  –  HAŢEG / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

PE
TR

O
ȘA

N
I  

BĂ
N
IȚ
A 

BA
RU

 

LI
VA

DI
A 

PU
I 

O
HA

BA
 

CI
O
PE
IA
 

HA
ȚE
G
  A

U
TO

G
AR

Ă
 

PETROȘANI   0     3,00 5,00 6,00 6,00 7,00  7,50 8,00
BĂNIȚA  12  3,00     2,00 3,00 4,00 6,00  6,50 7,00
BARU  22  5,00  2,00    2,00 3,00 4,00  5,00 6,00
LIVADIA  27  6,00  3,00 2,00    2,00 3,00  4,00 5,00
PUI  30  6,00  4,00 3,00 2,00    2,00  3,00 4,00
OHABA  40  7,00  6,00 4,00 3,00 2,00    2,00 3,00
CIOPEIA  43  7,50  6,50 5,00 4,00 3,00 2,00     2,00
HAȚEG  AUTOGARĂ  50  8,00  7,00 6,00 5,00 4,00 3,00  2,00   

 
 
 
 



75 105 LUPENI  –  BUTA / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

LU
PE
N
I 

BĂ
RB

Ă
TE
N
I 

U
RI
CA

N
I 

CÂ
M
PU

L 
LU

I N
EA

G
 

BU
TA

  

LUPENI  0     1,00 2,50 4,00  4,50
BĂRBĂTENI  5  1,00     2,50 4,00  4,50
URICANI  10  2,50  2,50    3,00  3,50
CÂMPUL LUI NEAG  19  4,00  4,00 3,00    2,00
BUTA   25  4,50  4,50 3,50 2,00    

76 106 PETROŞANI  –  ANINOASA / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
IA
ȚA

 V
IC
TO

RI
EI
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
O
ȘT
Ă
 

PE
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O
ȘA

N
I S
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L 
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O
ȘA

N
I P
AR

ÂN
G
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
IA
ȚA

 D
AC

IA
 

PE
TR

O
ȘA

N
I S
U
PE
RT
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N
S 

PE
TR

O
ȘA

N
I G

EN
ER
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TR

AN
S 

PE
TR

O
ȘA

N
I L
IV
EZ
EN

I 
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CR

O
N
I S
U
RD

U
C 

IS
CR

O
N
I M

O
TE
L 

IS
CR

O
N
I B

IS
ER

IC
Ă
 

IS
CR

O
N
I R

O
TR

AN
S 

AN
IN
O
AS
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AR

EN
Ă
 

AN
IN
O
AS

A 
PU
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SU

D 

AN
IN
O
AS

A 
CO

LO
N
IE
 Ț
U
CO

R 

AN
IN
O
AS

A 
BI
SE
RI
CĂ

 

PETROȘANI PIAȚA VICTORIEI  0,0     1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI POȘTĂ  0,5  1,0     1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI SPITAL  1,5  1,0  1,0     1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI PARÂNG  2,0  1,0  1,0  1,0     1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI PIAȚA DACIA  3,0  1,0  1,0  1,0  1,0     1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI SUPERTRANS  4,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0     1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI GENERALTRANS  5,0  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  3,0  3,0  3,0  3,5 

PETROȘANI LIVEZENI  6,0  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5     1,5  1,5  1,5  2,0  2,5  2,5  2,5  3,0 

ISCRONI SURDUC  7,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5     1,5  1,5  2,0  2,5  2,5  2,5  3,0 

ISCRONI MOTEL  8,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5  1,5     1,5  2,0  2,5  2,5  2,5  3,0 

ISCRONI BISERICĂ  9,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,5 

ISCRONI ROTRANS  10,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0 

ANINOASA ARENĂ  11,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  1,5     1,5  1,5  2,0 

ANINOASA PUȚ SUD  12,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  1,5     1,5  1,5 

ANINOASA COLONIE ȚUCOR  13,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,5     1,5 

ANINOASA BISERICĂ  14,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,0  3,0  3,0  2,5  2,0  2,0  1,5  1,5    

 
 
 
 
 
 
 



77 107 PETROŞANI  –  LONEA  / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
IA
ȚA

 V
IC
TO

RI
EI
 

PE
TR

O
ȘA

N
I G
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O
M
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O
ȘA

N
I D

Ă
RĂ

N
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PE
TR
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M
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IR
 

PE
TR

IL
A 
M
IN
Ă
 

PE
TR

IL
A 
CĂ

PR
IO
AR

A 

PE
TR

IL
A 
CO

M
PL
EX

 

PE
TR

IL
A 
CA

P 
LI
N
IE
  

PE
TR

IL
A 
LI
CE

U
 

LO
N
EA

 P
O
LI
ȚI
E 

LO
N
EA

 Ș
CO

AL
Ă
 

LO
N
EA

 C
AP

 L
IN
IE
 

PETROȘANI PIAȚA VICTORIEI  0     1  1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  2  2 2 2
PETROȘANI GEROM  1  1     1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  2  2 2 2
PETROȘANI DĂRĂNEȘTI  2  1  1     1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  2  2 2 2
PETRILA CIMITIR  3  1,5  1,5  1,5    1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5 1,5 1,5
PETRILA MINĂ  4  1,5  1,5  1,5 1,5    1,5 1,5 1,5  1,5  1,5 1,5 1,5
PETRILA CĂPRIOARA  5  1,5  1,5  1,5 1,5 1,5    1,5 1,5  1,5  1,5 1,5 1,5
PETRILA COMPLEX  6  1,5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5    1,5  1,5  1,5 1,5 1,5
PETRILA CAP LINIE   7  1,5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    1,5  1,5 1,5 1,5
PETRILA LICEU  8  2  2  2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5     1,5 1,5 1,5
LONEA POLIȚIE  9  2  2  2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5     1,5 1,5
LONEA ȘCOALĂ  10  2  2  2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5    1,5
LONEA CAP LINIE  11  2  2  2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5 1,5   

78 108 PETROŞANI  –  CIMPA  / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

PE
TR

O
ȘA

N
I P
IA
ȚA

 

VI
CT

O
RI
EI
 

PE
TR

O
ȘA

N
I G

ER
O
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TR

O
ȘA

N
I 

DĂ
RĂ

N
EȘ
TI
 

PE
TR

IL
A 
CI
M
IT
IR
 

PE
TR
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A 
M
IN
Ă
 

PE
TR
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A 

CĂ
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IO
AR

A 

PE
TR

IL
A 
CO

M
PL
EX

 

PE
TR
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A 
CA

P 
LI
N
IE
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TR

IL
A 
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U
L 
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N
EA

 P
O
LI
ȚI
E 

LO
N
EA

 Ș
CO

AL
Ă
 

LO
N
EA

 C
AP

 L
IN
IE
 

CI
M
PA

 B
U
RD

EȘ
TI
 

CI
M
PA

 C
AP

 L
IN
IE
 

PETROȘANI PIAȚA VICTORIEI  0     1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0  2,0  2,0  2,0 2,5 2,5
PETROȘANI GEROM  1  1,0     1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0  2,0  2,0  2,0 2,5 2,5
PETROȘANI DĂRĂNEȘTI  2  1,0  1,0    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0  2,0  2,0  2,0 2,5 2,5
PETRILA CIMITIR  3  1,5  1,5 1,5    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA MINĂ  4  1,5  1,5 1,5 1,5    1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA CĂPRIOARA  5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5    1,5 1,5 1,5  1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA COMPLEX  6  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    1,5 1,5  1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA CAP LINIE   7  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    1,5  1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA LICEU  8  2,0  2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    1,5  1,5  1,5 1,5 1,5
LONEA POLIȚIE  9  2,0  2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5     1,5  1,5 1,5 1,5
LONEA ȘCOALĂ  10  2,0  2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5     1,5 1,5 1,5
LONEA CAP LINIE  11  2,0  2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5     1,5 1,5
CIMPA BURDEȘTI  12  2,5  2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5  1,5  1,5  1,5    1,5
CIMPA CAP LINIE  13  2,5  2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5  1,5  1,5  1,5 1,5   

               

79 109 PETROŞANI  –  JIEŢ  / S.C. ZMK S.R.L. 



 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

PE
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I P
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N
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P 
LI
N
IE
 

PETROȘANI PIAȚA VICTORIEI  0     1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  2,0  2,0 2,5 2,5
PETROȘANI GEROM  1  1,0     1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  2,0  2,0 2,5 2,5
PETROȘANI DĂRĂNEȘTI  2  1,0  1,0    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  2,0  2,0 2,5 2,5
PETRILA CIMITIR   3  1,5  1,5 1,5    1,5 1,5 1,5 1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA MINĂ   4  1,5  1,5 1,5 1,5    1,5 1,5 1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA CĂPRIOARA   5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5    1,5 1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA COMPLEX   6  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    1,5  1,5  1,5 2,0 2,0
PETRILA CAP LINIE    7  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    1,5  1,5 2,0 2,0
LONEA LICEU   8  2,0  2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5     1,5 1,5 1,5
LONEA POLIȚIE   9  2,0  2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5     1,5 1,5
JIEŢ CENTRUL DE ASISTENŢĂ   11  2,5  2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  1,5  1,5    1,5
JIEȚ CAP LINIE   13  2,5  2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  1,5  1,5 1,5   

80 110 JIEŢ  –  PETROŞANI  / S.C. ZMK S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
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JIEȚ CAP LINIE   0     1,5 1,5 2 2
PETRILA SUD  2  1,5    1,5 1,5 2
RAMIFICAȚIE RUSU  4  1,5 1,5    1,5 1,5
MOTEL MELINDA  6  2 1,5 1,5    1,5
PETROȘANI PIAȚA VICTORIEI  7  2 2 1,5 1,5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 054 DEVA  –  STĂNCEŞTI  / S.C. GERGE IMPEX UTIL S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)  K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă

 

M
IN

TI
A

  

V
E
ŢE

L 

LE
Ş

N
IC

 

S
Ă

C
Ă

M
A
Ş

 

IL
IA

 

B
R

Â
ZN

IC
 

LĂ
P

U
Ş

N
IC

 

D
O

B
R

A
 

R
Ă

D
U

LE
Ş

TI
 

S
TĂ

N
C

E
Ş
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DEVA AUTOGARĂ 0   2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0
MINTIA  7 2,5   2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
VEŢEL 11 3,0 2,0   2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0
LEŞNIC 17 4,0 3,0 2,0   2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0
SĂCĂMAŞ 22 5,0 3,0 3,0 2,0   2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
ILIA 24 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0   2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
BRÂZNIC 27 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0   2,0 3,0 4,0 4,0
LĂPUŞNIC 30 6,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 2,0   2,0 2,0 3,0
DOBRA 34 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0   4,0 4,0
RĂDULEŞTI 42 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0   2,0
STĂNCEŞTI 44 8,0 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 2,0   

82 091 HAȚEG  –  RĂCHITOVA  / S.C. RĂCHITOVEANA S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
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HATEG AUTOGARĂ  0     3,00 3,50 4,00 4,00 4,50  5,00  5,00 5,00
UNIREA  7  3,00     1,00 1,50 1,50 2,00  4,00  4,00 4,00
FĂRCĂDIN  9  3,50  1,00    1,50 1,50 2,00  3,50  3,50 3,50
TUŞTEA  11  4,00  1,50 1,50    1,00 1,00  2,50  2,50 2,50
DENSUŞ RAM.  12  4,00  1,50 1,50 1,00    1,00  2,50  2,50 2,50
CIULA MARE  13  4,50  2,00 2,00 1,00 1,00    2,00  2,00 2,50
VĂLIŞOARA  17  5,00  4,00 3,50 2,50 2,50 2,00     2,00 2,50
CIULA MICĂ  17  5,00  4,00 3,50 2,50 2,50 2,00  2,00     1,50
RĂCHITOVA  20  5,00  4,00 3,50 2,50 2,50 2,50  2,50  1,50   

83 092 HAȚEG  –  TUȘTEA  / S.C. RĂCHITOVEANA S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

HA
TE
G
 

AU
TO

G
AR

Ă
 

CR
Ă
G
U
IŞ
 

U
N
IR
EA

 

TU
ŞT
EA

 

HATEG AUTOGARĂ  0     2,00 3,00  4,00
CRĂGUIŞ  4  2,00    1,50  3,00
UNIREA  7  3,00 1,50    3,00
TUŞTEA  11  4,00 3,00 3,00    



84 052 DEVA  –  PANC  / S.C. CRIS TRANS COMPANY S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)  K
M

 

D
E

V
A

 A
U

TO
G

A
R
Ă

 

M
IN

TI
A

  

V
E
ŢE

L 

LE
Ş

N
IC

 

S
Ă

C
Ă

M
A
Ş

 

IL
IA

 

B
R

Â
ZN

IC
 

LĂ
P

U
Ş

N
IC

 

D
O

B
R

A
 

M
IH
Ă

IE
Ș

TI
 

R
O
Ş

C
A

N
I 

P
A

N
C

 

DEVA AUTOGARĂ 0   2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 8,00 8,00 9,00
MINTIA  7 2,00   2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 7,00 7,00 8,00
VEŢEL 11 3,00 2,00   2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 6,00 7,00
LEŞNIC 17 4,00 3,00 2,00   2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 6,00
SĂCĂMAŞ 22 5,00 4,00 3,00 2,00   2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
ILIA 24 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00   2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
BRÂZNIC 27 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00   2,00 2,00 3,00 3,00 4,00
LĂPUŞNIC 30 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00   2,00 3,00 3,00 4,00
DOBRA 34 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00   2,00 3,00 4,00
MIHĂIEȘTI 39 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   2,00 3,00
ROŞCANI 40 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00   2,00
PANC 44 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00   

85 080 ORĂȘTIE  –  MADA / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 

HA
LT
Ă
 

G
EL
M
AR

 

HO
M
O
RO

D 
RA

M
 

G
EO

AG
IU
 

G
EO

AG
IU
 

BĂ
I R

AM
 

M
AD

A 

ORĂȘTIE  0     3,50 3,50 4,50 4,50  5,50 7,00
GEOAGIU HALTĂ  7  3,50     2,50 3,00 3,50  3,50 5,50
GELMAR  10  3,50  2,50    2,50 2,50  3,50 4,50
HOMOROD RAM  12  4,50  3,00 2,50    2,50  3,00 4,50
GEOAGIU  13  4,50  3,50 2,50 2,50    2,50 4,50
GEOAGIU BĂI RAM  16  5,50  3,50 3,50 3,00 2,50     3,50
MADA  25  7,00  5,50 4,50 4,50 4,50  3,50   

86 081 ORĂȘTIE  –  GEOAGIU BĂI / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 

HA
LT
Ă
 

G
EL
M
AR

 

HO
M
O
RO

D 
RA

M
 

G
EO

AG
IU
 

G
EO

AG
IU
 

BĂ
I R

AM
 

G
EO

AG
IU
 

BĂ
I  

ORĂȘTIE  0    3,50 3,50 4,50 4,50  5,50 6,00
GEOAGIU HALTĂ  7 3,50     2,50 3,00 3,50  4,50 4,50
GELMAR  10 3,50  2,50    2,50 2,50  3,50 3,50
HOMOROD RAM  12 4,50  3,00 2,50    2,50  3,00 3,50
GEOAGIU  13 4,50  3,50 2,50 2,50    2,50 3,50
GEOAGIU BĂI RAM  16 5,50  4,50 3,50 3,00 2,50     3,00
GEOAGIU BĂI   20 6,00  4,50 3,50 3,50 3,50  3,00   



87 082 ORĂȘTIE  –  SANATORIU TBC / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 

HA
LT
Ă
 

G
EL
M
AR

 

HO
M
O
RO

D 
RA

M
 

G
EO

AG
IU
 

SA
N
AT

O
RI
U
 

TB
C 

ORĂȘTIE  0     3,5 3,5 4,5  4,5 5,5
GEOAGIU HALTĂ  7  3,5    2,5 3  3,5 4,5
GELMAR  10  3,5 2,5    2,5  2,5 3,5
HOMOROD RAM  12  4,5 3 2,5    2,5 3,5
GEOAGIU  13  4,5 3,5 2,5 2,5     3
SANATORIU TBC  18  5,5 4,5 3,5 3,5  3   

88 083 ORĂȘTIE  –  AUREL VLAICU / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 

HA
LT
Ă
 

AU
RE

L 
VL
AI
CU

 

ORĂȘTIE  0     3,50  4,50
GEOAGIU HALTĂ  7  3,50    3,50
AUREL VLAICU  13  4,50 3,50    

89 084 ORĂȘTIE  –  PIȘCHINȚI / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 H
AL
TĂ

 

VĂ
ID
EI
  

PI
ȘC
HI
N
ȚI
 

ORĂȘTIE  0     3,50 4,50  5,50
GEOAGIU HALTĂ  7  3,50    3,50  3,50
VĂIDEI   13  4,50 3,50    2,50
PIȘCHINȚI  16  5,50 3,50 2,50    

90 085 ORĂȘTIE  –  ROMOȘEL / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 H
AL
TĂ

 

RO
M
O
S 
I 

RO
M
O
S 
II 

RO
M
O
ȘE
L 

ORĂȘTIE  0     3,50 4,50  4,50 5,50
GEOAGIU HALTĂ  7  3,50    3,50  3,50 4,50
ROMOS I  13  4,50 3,50    2,50 3,50
ROMOS II  14  4,50 3,50 2,50     3,50
ROMOȘEL  20  5,50 4,50 3,50  3,50   

 



91 086 ORĂȘTIE  –  ROMOS / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

G
EO

AG
IU
 H
AL
TĂ

 

RO
M
O
S 
I 

RO
M
O
S 
II 

ORĂȘTIE  0     3,50 4,50  4,50
GEOAGIU HALTĂ  7  3,50    3,50  3,50
ROMOS I  13  4,50 3,50    2,50
ROMOS II  14  4,50 3,50 2,50    

92 087 ORĂȘTIE  –  SIBIȘELUL NOU / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

CĂ
ST
Ă
U
 

SI
BI
ȘE
LU

L 
VE

CH
I 

SI
BI
ȘE
LU

L 
N
O
U
 

ORĂȘTIE  0     2,50 3,50  4,50
CĂSTĂU  3  2,50    3,50  4,50
SIBIȘELUL VECHI  9  3,50 3,50    3,00
SIBIȘELUL NOU  14  4,50 4,50 3,00    

93 088 ORĂȘTIE  –  COSTEȘTI / S.C. TRANSURBAN S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)   KM
 

O
RĂ

ȘT
IE
 

CĂ
ST
Ă
U
 

BE
RI
U
 

SE
RE

CA
 

O
RȘ
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A 
DE
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S 

BU
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U
M
  

O
RĂ

ȘT
IO
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A 
DE

 S
U
S 

LU
DE

ȘT
I 

CO
ST
EȘ
TI
 

ORĂȘTIE  0    2,50 3,50 3,50 3,50 4,50  4,50  4,50 5,50
CĂSTĂU  3 2,50     3,00 3,50 3,50 3,50  4,50  4,50 5,50
BERIU  7 3,50  3,00    2,50 2,50 3,50  3,50  3,50 4,50
SERECA  9 3,50  3,50 2,50    2,50 3,00  3,00  3,50 3,50
ORAȘTIOARA DE JOS  10 3,50  3,50 2,50 2,50    2,50  3,00  3,00 3,50
BUCIUM   13 4,50  3,50 3,50 3,00 2,50    2,50  2,50 3,50
ORĂȘTIOARA DE SUS  14 4,50  4,50 3,50 3,00 3,00 2,50     2,50 3,00
LUDEȘTI  15 4,50  4,50 3,50 3,50 3,00 2,50  2,50     3,00
COSTEȘTI  19 5,50  5,50 4,50 3,50 3,50 3,50  3,00  3,00   

 
 
 
 
 
 



94 41 DEVA – ZEICANI  / S.C. BV DASLER S.R.L. 

Tarif călătorie(Lei)  

KM
 

DE
VA

 

SÂ
N
TU

HA
LM

 

SÂ
N
TA

N
DR

EI
‐R
AM

 

SI
M
ER

IA
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AR

Ă
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TE
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N
7 
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A 
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BA
TI
Z 

CĂ
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N
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Ă
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Ă
 

CĂ
LA
N
 A
U
TO

G
AR

Ă
 

CĂ
LA
N
 O
RA

ŞU
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O
U
 

ST
RE

I 

RU
ŞI
 

M
Ă
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U
‐R
AM

 

BR
ET
EA
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EI
‐Ş
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Ă
 

BR
ET
EA

 R
O
M
ÂN

Ă
‐R
AM

 

PL
O
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ŢE
G
 

RE
IA
‐R
AM
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TE
ŞT
I 

PĂ
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IŞ
A 

CÂ
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EŞ
TI
‐R
AM

 

PE
ŞT
EN

IŢ
A 

BR
EA

ZO
VA

‐R
AM

 

SA
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IS
EG

ET
U
SA

 

PĂ
U
CI
N
EŞ
TI
 

ZE
IC
AN

I 

DEVA  0     3,0  3,5  4,5  5,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,5  8,5  8,5  9,0  9,0  10,0  11,0  11,0  11,0  11,5  11,5  12,0  12,0  12,5  12,5 
SÂNTUHALM  6  3,0     3,0  3,0  3,5  5,0  6,0  6,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0  10,0  11,0  11,0  11,5  11,5  11,5  12,0 
SÂNTANDREI‐RAM  8  3,5  3,0     3,0  3,0  4,5  5,0  6,0  6,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,5  9,0  9,5  9,5  10,0  10,0  10,0  11,0  11,5  11,5  11,5 
SIMERIA GARĂ  12  4,5  3,0  3,0     3,0  3,5  4,5  4,5  5,0  6,0  6,0  6,0  6,5  6,5  6,5  8,0  8,5  9,0  9,5  9,5  9,5  10,0  10,0  11,0  11,0  11,0 
INTERSECŢIE DN66/DN7  14  5,0  3,5  3,0  3,0     3,0  3,5  4,5  4,5  5,0  5,0  6,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,5  9,0  9,0  9,0  9,5  9,5  10,0  10,0  11,0  11,0 
BĂCIA DN66  19  6,0  5,0  4,5  3,5  3,0     3,0  3,0  3,5  4,5  4,5  4,5  5,0  6,0  6,0  6,0  8,0  8,5  8,5  8,5  9,0  9,0  9,5  9,5  10,0  10,0 
BATIZ  22  6,5  6,0  5,0  4,5  3,5  3,0     3,0  3,0  3,5  3,5  4,5  4,5  5,0  5,0  6,0  6,5  8,0  8,5  8,5  8,5  9,0  9,0  9,5  9,5  10,0 
CĂLAN BĂI‐GARĂ  24  6,5  6,0  6,0  4,5  4,5  3,0  3,0     3,0  3,0  3,0  3,5  4,5  4,5  4,5  5,0  6,0  7,0  8,0  8,0  8,5  8,5  9,0  9,0  9,0  9,5 
CĂLAN AUTOGARĂ  26  7,0  6,0  6,0  5,0  4,5  3,5  3,0  3,0     3,0  3,0  3,0  3,5  4,5  4,5  5,0  6,0  6,5  7,0  7,0  8,0  8,0  8,5  9,0  9,0  9,0 
CĂLAN ORAŞU NOU  29  8,0  6,5  6,0  6,0  5,0  4,5  3,5  3,0  3,0     3,0  3,5  4,5  4,5  5,0  6,0  6,5  8,0  8,0  8,5  8,5  8,5  9,0  9,0  9,5  9,5 
STREI  30  8,0  6,5  6,5  6,0  5,0  4,5  3,5  3,0  3,0  3,0     3,0  3,0  3,0  3,5  4,5  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,5  8,5  9,0  9,0 
RUŞI  31  8,5  7,0  6,5  6,0  6,0  4,5  4,5  3,5  3,0  3,5  3,0     3,0  3,0  3,0  3,5  5,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,5  8,5  8,5  9,0 
MĂCEU‐RAM  33  8,5  8,0  7,0  6,5  6,0  5,0  4,5  4,5  3,5  4,5  3,0  3,0     3,0  3,0  3,0  5,0  6,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,5  8,5  8,5 
BRETEA STREI‐ŞCOALĂ  35  8,5  8,0  8,0  6,5  6,5  6,0  5,0  4,5  4,5  4,5  3,0  3,0  3,0     3,0  3,0  4,5  6,0  6,0  6,0  6,5  6,5  8,0  8,0  8,5  8,5 
BRETEA ROMÂNĂ‐RAM  36  9,0  8,0  8,0  6,5  6,5  6,0  5,0  4,5  4,5  5,0  3,5  3,0  3,0  3,0     3,0  4,5  5,0  6,0  6,0  6,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,5 
PLOPI  39  9,0  8,5  8,5  8,0  7,0  6,0  6,0  5,0  5,0  6,0  4,5  3,5  3,0  3,0  3,0     3,5  4,5  5,0  5,0  6,0  6,0  6,5  7,0  8,0  8,0 
HAŢEG  46  10,0  9,0  9,0  8,5  8,5  8,0  6,5  6,0  6,0  6,5  6,0  5,0  5,0  4,5  4,5  3,5     3,0  3,5  3,5  4,5  4,5  6,0  6,0  6,0  6,5 
REIA‐RAM  51  11,0  9,5  9,5  9,0  9,0  8,5  8,0  7,0  6,5  8,0  6,5  6,0  6,0  6,0  5,0  4,5  3,0     3,0  3,0  3,0  3,5  4,5  5,0  5,0  6,0 
TOTEŞTI  53  11,0  10,0  9,5  9,5  9,0  8,5  8,5  8,0  7,0  8,0  6,5  6,5  6,0  6,0  6,0  5,0  3,5  3,0     3,0  3,0  3,0  4,5  4,5  5,0  5,0 
PĂCLIŞA  54  11,0  10,0  10,0  9,5  9,0  8,5  8,5  8,0  7,0  8,5  7,0  6,5  6,5  6,0  6,0  5,0  3,5  3,0  3,0     3,0  3,0  3,5  4,5  4,5  5,0 
CÂRNEŞTI‐RAM  57  11,5  11,0  10,0  9,5  9,5  9,0  8,5  8,5  8,0  8,5  8,0  7,0  6,5  6,5  6,5  6,0  4,5  3,0  3,0  3,0     3,0  3,0  3,5  4,5  4,5 
PEŞTENIŢA  58  11,5  11,0  10,0  10,0  9,5  9,0  9,0  8,5  8,0  8,5  8,0  8,0  7,0  6,5  6,5  6,0  4,5  3,5  3,0  3,0  3,0     3,0  3,0  3,5  4,5 
BREAZOVA‐RAM  62  12,0  11,5  11,0  10,0  10,0  9,5  9,0  9,0  8,5  9,0  8,5  8,5  8,0  8,0  7,0  6,5  6,0  4,5  4,5  3,5  3,0  3,0     3,0  3,0  3,0 
SARMISEGETUSA  64  12,0  11,5  11,5  11,0  10,0  9,5  9,5  9,0  9,0  9,0  8,5  8,5  8,5  8,0  8,0  7,0  6,0  5,0  4,5  4,5  3,5  3,0  3,0     3,0  3,0 
PĂUCINEŞTI  66  12,5  11,5  11,5  11,0  11,0  10,0  9,5  9,0  9,0  9,5  9,0  8,5  8,5  8,5  8,0  8,0  6,0  5,0  5,0  4,5  4,5  3,5  3,0  3,0     3,0 
ZEICANI  68  12,5  12,0  11,5  11,0  11,0  10,0  10,0  9,5  9,0  9,5  9,0  9,0  8,5  8,5  8,5  8,0  6,5  6,0  5,0  5,0  4,5  4,5  3,0  3,0  3,0    



 
 
95 43 DEVA – GEOAGIU BĂI / S.C.BV DASLER S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei) K
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DEVA 0   3,00 3,50 4,50 5,00 5,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,50 8,00 8,00 8,00 9,00 

SÂNTUHALM 6 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,50 7,50 7,50 8,50 
SÂNTANDREI-
RAM. 8 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 7,00 7,00 7,50 7,50 8,00 

SIMERIA-GARĂ 12 4,50 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 5,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,50 

INTER. DN66/DN7 14 5,00 3,50 3,00 3,00   3,00 3,00 4,50 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 7,50 

SIMERIA VECHE 15 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50 5,00 6,00 6,50 6,50 6,50 7,50 

SPINI 19 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 7,00 

TURDAȘ-RAM 23 6,50 6,00 5,00 4,50 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 

ORĂȘTIE-CHIMICA 25 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 4,50 3,00 3,00   3,00 3,00 4,50 4,50 5,00 5,00 6,50 

ORĂȘTIE 27 7,00 6,50 6,00 5,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50 5,00 6,00 

ORĂȘTIE GARĂ 30 7,00 6,50 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00 3,00   3,00 3,50 4,50 4,50 6,00 

GEOAGIU-HALTĂ 34 7,50 7,00 7,00 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00 3,00 5,00 

GELMAR 37 8,00 7,50 7,00 6,50 6,50 6,50 6,00 5,00 4,50 4,50 3,50 3,00   3,00 3,00 4,50 

BĂCĂINȚI 39 8,00 7,50 7,50 7,00 6,50 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 4,50 3,00 3,00   3,00 3,50 

GEOAGIU SAT 40 8,00 7,50 7,50 7,00 7,00 6,50 6,50 6,00 5,00 5,00 4,50 3,00 3,00 3,00   3,00 

GEOAGIU BĂI 47 9,00 8,50 8,00 7,50 7,50 7,50 7,00 6,50 6,50 6,00 6,00 5,00 4,50 3,50 3,00   



 

96 45 POIANA – DEVA  / S.C.G&M TRANSCOM S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)  KM
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POIANA  0     2,5  2,5  3,5  4,0  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0  6,5  7,0  8,5  9,0  9,5  10,0  10,5  10,5  11,0  12,0 

ALMAŞU MIC  6  2,5     2,0  2,5  2,5  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0  7,0  7,5  8,0  8,5  8,5  9,0  9,5  10,0  11,0 

VOIA  8  2,5  2,0     2,0  2,0  2,5  4,0  4,0  4,5  5,0  5,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0 

GALBENA‐RAM.  9  3,5  2,5  2,0     2,0  2,5  3,5  4,0  4,0  4,5  5,0  6,0  6,5  7,5  7,5  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 

BALȘA  12  4,0  2,5  2,0  2,0     2,5  3,5  3,5  4,0  4,5  5,0  6,0  6,5  7,5  7,5  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 

ARDEU  16  4,0  3,5  2,5  2,5  2,5     2,5  3,0  3,5  3,5  4,5  5,5  6,0  6,5  7,0  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0 

BOZEȘ  22  4,5  4,0  4,0  3,5  3,5  2,5     2,5  3,0  3,5  4,0  5,0  5,5  6,0  6,5  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5 

RENGHET‐RAM  25  5,0  4,5  4,0  4,0  3,5  3,0  2,5     2,5  2,5  3,5  4,5  5,0  5,5  6,0  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0 

GEOAGIU SAT  31  5,5  5,0  4,5  4,0  4,0  3,5  3,0  2,5     2,0  2,5  3,5  4,5  5,0  5,0  5,0  6,0  6,5  7,0  7,5 

GELMAR  34  6,0  5,5  5,0  4,5  4,5  3,5  3,5  2,5  2,0     2,0  3,0  3,5  4,0  4,5  4,5  5,5  6,0  6,5  7,0 

ORĂȘTIE HALTĂ  37  6,5  6,0  5,5  5,0  5,0  4,5  4,0  3,5  2,5  2,0     2,0  3,0  3,5  4,0  4,0  5,0  5,5  6,0  6,5 

ORĂȘTIE    AUTOGARĂ  44  7,0  7,0  6,5  6,0  6,0  5,5  5,0  4,5  3,5  3,0  2,0     2,0  3,0  3,0  3,0  3,5  4,5  5,5  5,5 

TURDAȘ‐RAM  48  8,5  7,5  7,0  6,5  6,5  6,0  5,5  5,0  4,5  3,5  3,0  2,0     2,0  2,5  2,5  3,0  4,0  4,5  5,0 

SPINI  52  9,0  8,0  8,0  7,5  7,5  6,5  6,0  5,5  5,0  4,0  3,5  3,0  2,0     2,0  2,0  3,0  3,5  4,0  4,5 

SIMERIA VECHE  56  9,5  8,5  8,0  7,5  7,5  7,0  6,5  6,0  5,0  4,5  4,0  3,0  2,5  2,0     2,0  2,0  3,0  3,5  4,0 

RAMIFICATIE DN7/DN66  57  10,0  8,5  8,0  7,5  7,5  7,0  6,5  6,0  5,0  4,5  4,0  3,0  2,5  2,0  2,0     2,0  3,0  3,5  4,0 

SIMERIA GARĂ  59  10,5  9,0  8,5  8,0  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  5,0  3,5  3,0  3,0  2,0  2,0     2,0  2,5  3,0 

SÂNTANDREI RAM  63  10,5  9,5  9,0  8,5  8,5  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  4,5  4,0  3,5  3,0  3,0  2,0     2,0  2,0 

SÂNTUHALM  66  11,0  10,0  9,5  9,0  9,0  8,5  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  4,5  4,0  3,5  3,5  2,5  2,0     2,0 

DEVA    AUTOGARĂ  72  12,0  11,0  10,0  9,5  9,5  9,0  8,5  8,0  7,5  7,0  6,5  5,5  5,0  4,5  4,0  4,0  3,0  2,0  2,0    



97 46 DEVA – ALMAŞU MIC / S.C.G&M TRANSCOM S.R.L. 

 Tarif călătorie(Lei)  KM
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ALMAŞU MIC  0     2,0  2,5  2,5  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0  7,0  7,5  8,0  8,5  8,5  9,0  9,5  10,0  11,0 

VOIA  2  2,0     2,0  2,0  2,5  4,0  4,0  4,5  5,0  5,5  6,5  7,0  8,0  8,0  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0 

GALBENA‐RAM.  3  2,5  2,0     2,0  2,5  3,5  4,0  4,0  4,5  5,0  6,0  6,5  7,5  7,5  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 
BALȘA  6  2,5  2,0  2,0     2,5  3,5  3,5  4,0  4,5  5,0  6,0  6,5  7,5  7,5  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5 

ARDEU  10  3,5  2,5  2,5  2,5     2,5  3,0  3,5  3,5  4,5  5,5  6,0  6,5  7,0  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0 

BOZEȘ  16  4,0  4,0  3,5  3,5  2,5     2,5  3,0  3,5  4,0  5,0  5,5  6,0  6,5  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5 

RENGHET‐RAM  19  4,5  4,0  4,0  3,5  3,0  2,5     2,5  2,5  3,5  4,5  5,0  5,5  6,0  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0 

GEOAGIU SAT  25  5,0  4,5  4,0  4,0  3,5  3,0  2,5     2,0  2,5  3,5  4,5  5,0  5,0  5,0  6,0  6,5  7,0  7,5 

GELMAR  28  5,5  5,0  4,5  4,5  3,5  3,5  2,5  2,0     2,0  3,0  3,5  4,0  4,5  4,5  5,5  6,0  6,5  7,0 

ORĂȘTIE HALTĂ  31  6,0  5,5  5,0  5,0  4,5  4,0  3,5  2,5  2,0     2,0  3,0  3,5  4,0  4,0  5,0  5,5  6,0  6,5 

ORĂȘTIE    AUTOGARĂ  38  7,0  6,5  6,0  6,0  5,5  5,0  4,5  3,5  3,0  2,0     2,0  3,0  3,0  3,0  3,5  4,5  5,5  5,5 

TURDAȘ‐RAM  42  7,5  7,0  6,5  6,5  6,0  5,5  5,0  4,5  3,5  3,0  2,0     2,0  2,5  2,5  3,0  4,0  4,5  5,0 
SPINI  46  8,0  8,0  7,5  7,5  6,5  6,0  5,5  5,0  4,0  3,5  3,0  2,0     2,0  2,0  3,0  3,5  4,0  4,5 

SIMERIA VECHE  50  8,5  8,0  7,5  7,5  7,0  6,5  6,0  5,0  4,5  4,0  3,0  2,5  2,0     2,0  2,0  3,0  3,5  4,0 

RAMIFICATIE DN7/DN66  51  8,5  8,0  7,5  7,5  7,0  6,5  6,0  5,0  4,5  4,0  3,0  2,5  2,0  2,0     2,0  3,0  3,5  4,0 

SIMERIA GARĂ  53  9,0  8,5  8,0  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  5,0  3,5  3,0  3,0  2,0  2,0     2,0  2,5  3,0 

SÂNTANDREI RAM  57  9,5  9,0  8,5  8,5  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  4,5  4,0  3,5  3,0  3,0  2,0     2,0  2,0 

SÂNTUHALM  60  10,0  9,5  9,0  9,0  8,5  8,0  7,5  7,0  6,5  6,0  5,5  4,5  4,0  3,5  3,5  2,5  2,0     2,0 
DEVA    AUTOGARĂ  66  11,0 10,0 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5  7,0 6,5 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0    



 
98 56 DEVA – ALMAŞ SĂLIŞTE / S.C.MIHULEŢ TRANS S.R.L. 
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DEVA AUTOGARĂ 0   2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

MINTIA  7 2,00   2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

TERMOCENTRALĂ I 9 3,00 2,00   2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

TERMOCENTRALĂ II 10 3,00 2,00 2,00   2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

VEŢEL 11 3,00 2,00 2,00 2,00   2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

LEŞNIC 17 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00   2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

SĂCĂMAŞ 22 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00   2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

ILIA 25 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

GOTHATEA 29 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 2,00   2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

GURASADA 30 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

CÂMPURI SURDUC 34 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 2,00   2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

TĂTĂRĂŞTI 37 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

BURJUC 39 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
GLODGHILEŞTI 
RAM. 44 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

ZAM 48 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00   3,00 4,00 4,00 4,00 

CERBIA 54 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00   2,00 2,00 3,00 

POGĂNEŞTI 56 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 2,00   2,00 3,00 

MICĂNEŞTI 57 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 2,00 2,00   2,00 

ALMAŞ  SĂLIŞTE 60 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00   
 



 99 104 PETROŞANI – URICANI / S.C. ZMK S.R.L. 
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PETROȘANI PIAȚA VICTORIEI  0     1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI POȘTĂ  0,5  1,0     1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI SPITAL  1,5  1,0  1,0     1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI PARÂNG  2  1,0  1,0  1,0     1,0  1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI PIAȚA DACIA  3  1,0  1,0  1,0  1,0     1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI SUPERTRANS  4  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0     1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI GENERALTRANS  5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,5  4,5  4,5  4,5 
PETROȘANI LIVEZENI  6  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5     1,5  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  4,0  4,0  4,0  4,0 
ISCRONI SURDUC  7  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2  1,5     1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
ISCRONI MOTEL  8  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
ISCRONI BISERICĂ  8  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2  1,5  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
VULCAN VALEA UNGURULUI  10  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,5     1,5  1,5  1,5  2,5  2,5  2,5  2,5  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,5  3,5  3,5  3,5 
VULCAN CANTINĂ  11  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5     1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
VULCAN COMPLEX UNIC  12  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0,  2,0  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
VULCAN DINCĂ   13  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5  1,5  1,5     1,5  2,0  2,0  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
PAROȘENI MINĂ  14  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  1,5     1,0  1,5  1,5  2,0  2,0  2,0  2,0,  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
PAROȘENI UZINĂ  15  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,0     1,0  1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
PAROȘENI INTERVENȚIE  16  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,5  1,0     1,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
PAROȘENI SOHODOL  17  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,5  1,5  1,0     1,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
LUPENI CENTRU   19  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  1,5     1,0  1,0  1,0  1,0  1,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
LUPENI BRAIA  20  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,0     1,0  1,0  1,0  1,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
LUPENI VÂSCOZA  21  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,0  1,0     1,0  1,0  1,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
LUPENI COMPLEX RIVA  22  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,0  1,0  1,0     1,0  1,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
LUPENI CART.BĂRBĂTENI   23  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,o  4,0  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,0  1,0  1,0  1,0     1,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
LUPENI IFET  24  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5     1,5  2  2,5  2,5 
URICANI PREPARAȚIE  25  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  1,5     1,5  1,5  1,5 
URICANI MINĂ  26  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,0  4,0  4,0  4,0,  3,5  3,5  3,5  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2  1,5     1,5  1,5 
URICANI CART. STERMINOS  27  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  1,5  1,5     1,5 
URICANI CAP LINIE  28  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,0  4,0  4,0  4,0  3,5  3,5  3,5  3,5  3,0  3,0  3,0  3,0  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  1,5  1,5  1,5    
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HUNEDOARA   0     3,00  3,00  6,00  7,00 
TELIUC   7  3,00     2,00  3,00  6,00 

PODUL IUBEI  9  3,00  2,00     3,00  6,00 
MĂNĂSTIRE  15  6,00  3,00  3,00     3,50 
GHELARI   22  7,00  6,00  6,00  3,50    

101 069 HUNEDOARA  –  CINCIȘ SAT / S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
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HUNEDOARA   0     3,00  3,00  3,50 
TELIUC   7  3,00     2,00  2,00 

PODUL IUBEI  9  3,00  2,00     2,00 
CINCIŞ SAT  11  3,50  2,00  2,00    

100 068          HUNEDOARA  –  GHELARI / S.C. INTERSERVICE S.R.L.

 
 
 
 



 
 
                                                                                       
 

                                                                                                                        Anexa nr.2  la  
                                             Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.186/2011 

 
 
 
 
 
 

TARIFELE  
 pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale în judeţul Hunedoara  
 
 
 
 
 
1.Tariful pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru o cursă (dus - întors) =10 (zece) lei/lună x N 
x T unde:  
a) N = numărul de curse (dus - întors) efectuate zilnic pe traseul în cauză; 
b) T = numărul de luni pentru care se solicită licenţa de traseu, dar nu mai mult de 36  luni . 
 
2.Eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, ocazionată de pierderea, 
sustragerea sau deteriorarea celei anterioare eliberate  = 120 ( una sută douăzeci) lei/duplicat. 
 
3.Înlocuirea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, ocazionată de schimbarea denumirii 
operatorului de transport sau a adresei sediului social al acestuia =20% din tariful iniţial perceput 
pentru eliberarea licenţei de traseu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
Sumele datorate pentru operaţiunile mai sus menţionate se achită de către operatorii de transport interesaţi în contul 
deschis de Consiliul Judeţean Hunedoara la Trezoreria Deva sau direct la caseria Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.187/2011 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

compartimentului de resort, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
Văzând propunerea comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.p  din Legea serviciilor de transport public 

local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.4 şi art.31 din 
Normele de aplicare  a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi se 
va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                          
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011   



                                                                                                                                                

    
                                                                                                                  Anexa la Hotărârea nr.187/2011 a  

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

Nr. 
crt. 

Operatorul de transport Traseul Aviz A.R.R. Obs. 

1. S.C. Rocar Tur S.R.L., 
Sediul: Geoagiu Băi, str. Pinului, nr. 20 A 

Pricaz – Orăștie  8111/09.11.2011  

2. S.C. Rocar Tur S.R.L.,  
               Sediul: Geoagiu Băi, str. Pinului, nr. 20 A 

Costești – Sibișel – Orăștie   8111/09.11.2011   
 

3. S.C. Rocar Tur S.R.L.,  
 Sediul: Geoagiu Băi, str. Pinului, nr. 20 A 

Romoșel – Geoagiu – Orăștie  8111/09.11.2011   
 

4. S.C. Interservice S.R.L.,  
Sediul: Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

Rapoltu Mare  – Hunedoara 8111/09.11.2011  
 

5. S.C. Interservice S.R.L.,  
Sediul: Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

Vâlcele  – Hunedoara 8111/09.11.2011  
 

6. S.C. Cordial Com Prod  S.R.L.,  
Sediul :Haţeg, str. Horea, nr. 68 A 

Ponor – Hațeg 8284/16.11.2011  
 

7. S.C. Manu Trans S.R.L.,  
Sediul: Deva, aleea Crisului, bl. 51, ap. 2 

Deva – Ilia 8284/16.11.2011  
 

8. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Brad  – Ribiţa 8284/16.11.2011  
 

9. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Tarniţa  – Ribiţa 8284/16.11.2011  
 

10. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Obârşa  – Ribiţa 8284/16.11.2011  

11. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Ocişor  – Ribiţa 8284/16.11.2011  

12. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Mihăileni  – Ribiţa 8284/16.11.2011  

13. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Șesuri – Ribiţa 8284/16.11.2011  



 

 

 

14. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Dumbrava – Ribiţa 8284/16.11.2011  

15. S.C. Kargo Express S.R.L.,  
Sediul: Brad, str. I. Bocanescu, nr. 3 

Luncoiu de Sus  – Ribiţa 8284/16.11.2011  

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.188/2011 

privind modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei alocate pentru 
Programul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate la sate pe anul 2011, 

conform H.G.R. nr.577/1997  
 
 

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 adresele înaintate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu 
nr. 80.746/31.10.2011 și nr. 2.141/2011; 

In conformitate cu prevederile art.2 alin (1), (2), (3), ale art.2^1 alin.(2) și (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 Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr.577/1997; 

In 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 repartizării pe unități administrativ–teritoriale a sumei 
alocate pentru Programul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate la sate 
pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare 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 25 noiembrie 2011 
 

                                                                                



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.189/2011 
privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice 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; 
 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 25 noiembrie 2011 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.190/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului 

propriu al Judeţului Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând referatul nr.8043/2011 al Serviciului Contabilitate din cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara, adresa nr.622/2011 a Unității de Asistență Medico-Socială Baia de 
Criș, referatul nr.8044/2011 al Serviciului Contabilitate din cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara, adresa nr.418/2011 a Asociației ”Salvital” Hunedoara, referatul nr.8582/2011 
al Serviciului Corp Control din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, referatul 
nr.7748/2011 al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara, precum și referatul nr.8511/2011 al Serviciului Administrare Drumuri și 
Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, 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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara, precum și 
virările de credite în cadrul acestuia, conform anexelor nr.1-12.  
 Art.2 Anexele nr.1-12 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 25 noiembrie 2011 



  
        ANEXA NR.1 

      la Hotărărea nr.190/2011  
       a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

VENITURI  
 
 
 
1. Contul de execuție al bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, la 
data de 3 noiembrie 2011: 
 
        Cod indicator  Influențe 
Venituri – Total        +112,48 mii lei 
-Impozit pe profit de la agenții economici    01.02.01   +  90,00 mii lei 
-Taxe și tarife ptr.eliberarea de licențe 
 și autorizații de funcționare                        16.02.03   +    3,50 mii lei 
-Alte venituri                                                36.02.50   +  11,58 mii lei 
-Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparținând domeniului privat al statului 
sau al unităților administrativ-teritoriale       39.02.07   +    7,40 mii lei 
 
 
2. Subvenții din bugetul de stat pentru  
finanțarea unităților de asistență nedico- 
sociale 
-Secțiunea de funcționare                            42.02.35     -   25,00 mii lei 
 
 
 
 

CHELTUIELI 
 
 
 
1. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 
 
La secțiunea de 
Funcționare:        - 27,94 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent        51.02.85.01  - 18,70 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             54.02.85.01  -   1,14 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             67.02.85.01  -   0,01 mii lei 



-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.01  -   8,09 mii lei 
 
La secțiunea de  
Dezvoltare:         - 38,50 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.02  -   3,55 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             70.02.85.02  - 34,95 mii lei 
 
2. Cap.”Autorități publice și acțiuni externe” 
-51.02. 
-51.02.01 
-51.02.01.03 
-Titlul II ”Bunuri și servicii” 
a)-art.20.06 ”Deplasări, detașări, transferări” 
-alin.20.06.02 ”Deplasări în străinătate”  - 67,14 mii lei 
  
b)-art.20.12 ”Consultanță și expertiză”           + 80,50 mii lei 
 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
c)-art.59.17 ”Despăgubiri civile”      +0,75 mii lei 
 
-Secțiunea de funcționare 
 
3. Cap.”Cultură, recreere și religie” 
-67.02. 
-67.02.50 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
-art.59.12 ”Susținerea cultelor”    +52,37 mii lei 
-Secțiunea de funcționare  
 
 
4. Cap.”Sănătate”  
-66.02 
a) Subcapitol 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății”    + 99,16 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
b) Subcapitolul 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.03  ”Reparații capitale aferente  
activelor fixe”        +  5,88 mii lei 



-Secțiunea de dezvoltare,  
conform programului de investiții anexat 
 
c) Subcapitolul 66.02.06.03 ”Servicii medicale în unități sanitare cu paturi – unități medico-
sociale”  
-Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39      -   25,00 mii lei  
-Secțiunea de funcționare 
 
 
 
5. Cap.”Asigurări și asistență socială”  
-68.02 
-68.02.12 ”Unități de asistență medico-sociale” 
-Titlul VI  ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.29 ”Alte transferuri de capital  
către instituții publice”      - 39,00 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39 ”Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea unităților de 
asistență medico-socială    + 39,00 mii lei 
-Secțiunea de funcționare 
 
6. Cap.”Transporturi” 
-84.02 
-Subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier” 
-Paragraf ”Drumuri și poduri” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.01 ”Active fixe” 
-alin.71.01.30 ”Alte active fixe”    +  7,40 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
 
- Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare, în conformitate cu 
virările de credite efectuate. 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.191/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unor instituţii 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 Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând: 
-Adresa nr.6378/2011 a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva și Nota de 

fundamentare nr.6377/2011; 
-Adresa nr.622/2011 a Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș și Nota de 

fundamentare cu privire la rectificarea de buget și virarea de credite; 
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 +433 mii lei, reprezentând venituri 

proprii, precum și virările de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 
2011, al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de -25 mii lei, precum și virările de credite în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2011, a Unității de Asistență Medico-
Socială Baia de Criș, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - 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 25 noiembrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.192/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  în cadrul bugetelor de 

venituri și cheltuieli pe anul 2011  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 și raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului județean; 

Văzând: 
  - Hotărârea nr.13/2011 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 
Deva și Nota de fundamentare nr.18434/2011 a Spitalului Județean de Urgență Deva privind 
bugetul de venituri și cheltuieli; 

- Hotărârea nr.11/2011 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad și  Fundamentarea nr.1876/2011 a rectificării bugetare pe anul 2011; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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 rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2011 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 2011 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, prevăzut în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Prezenta hotărâre 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 25 noiembrie 2011 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.193/2011  
privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 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 programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.52.059/2011 a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, 
înregistrată la Registratura Consiliului Județean Hunedoara cu nr.8.139/2011, precum și 
Decizia nr.54/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011; 
 În conformitate cu prevederile art.27-29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de 
afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 
Internațional, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; 
 În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1. (1) - Se aprobă modificările în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2011 al S.C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani să voteze 
modificările în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel cum  este 
prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 2. – Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
          
  PREŞEDINTE,          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
              Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011 



ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTARAREA NR.194/2011 
privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării 

acțiunilor ce se vor desfășura în  perioada Sărbătorilor de Iarnă 2011 
 
 

  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.9/2011  privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011, 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 2011. 
  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 25  noiembrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.195/2011 
privind anularea unor credite bugetare, de angajament și majorarea fondului de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011 
precum și utilizarea acestuia 

 
 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe 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 56 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 anularea unor credite bugetare și de angajament, conform  
anexelor nr.1-9. 

Art.2 -Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 
Județean Hunedoara, pe anul 2011, cu suma de 1.363,13 mii lei, capitolul 54.02 ”Alte 
servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale”, titlul V-50 ”Fonduri de rezervă”, aliniat 50.04 ”Fond de rezervă la 
dispoziția autorităților locale”. 

Art.3 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.084,00 mii lei din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2011, pentru acordarea de 
ajutoare unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Hunedoara, aflate în 
stare de extremă dificultate, conform anexei nr.10. 

Art.4. – Se aprobă utilizarea sumei de 47,18 mii lei pentru finanțarea obiectivului 
de investiții ”Reabilitare și modernizare bază sportivă Michael Klein”, capitolul 67.02 
”Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.05.03 ”Întreținere grădini publice, parcuri 



și zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul XII ”Active nefinanciare”, articolul 71.03 
”Reparații capitale aferente activelor fixe”, reprezentând credite bugetare, în anul 2011. 

Art.5 – Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Programe, Prognoze, Buget, 

Finanțe și se va comunica 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 25 noiembrie 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
              ANEXA NR.1 

               la Hotărârea nr.195/2011 a 
              Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

   Anulare credite de angajament și bugetare, astfel: 
 

 
 
1.Capitol 51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe”                  
   -Subcapitol 51.02.01 ”Autorități executive și legislative”         
   -Paragraf 51.02.01.03 ”Autorități executive”  
   -Cheltuieli de capital          
   -Titlul XII ”Active nefinanciare” 
   -art.71.01 ”Active fixe”    
       -aliniat 71.01.30 ”Alte active fixe”  
   -Secțiunea de dezvoltare,  

-aferent: ”Sistem de management al calității (SMC) în conformitate 
cu cerințele Standardului SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 
       - 11,00 mii lei 
                  credit bugetar 2011 
       - 11,00 mii lei 
          credit de angajament 2011, 
 
conform programului de investiții, anexat. 
 
 
2. Capitol 55.02. ”Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” 
-Titlul III ”Dobânzi” 
 -art.30.01 
       -alin.30.01.01 ”Dobânzi aferente datoriei publice interne directe” 
-Secțiunea de funcționare   
 
       - 1027,73 mii lei 
         credit bugetar 2011 
 
                       
3.Capitol 84.02. ”Transporturi”                
-Subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier”                           
   -Paragraf ”Drumuri și poduri”             
   -Cheltuieli de capital  
   -Titlul XII ”Active nefinanciare  
         -art. 71.01 ”Active fixe” 



               -alin. 71.01.01 ”Construcții” 
-Secțiunea de dezvoltare, 
aferent obiectivelor de investiții: 
 
a) Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 687C: Hațeg–(DJ 687A)-
General Berthelot-Ciula Mare-Ciula Mică-Răchitova, km.17+820 – 
19+820            
          - 107,63 mii lei   
       credit bugetar 2011 
 
b) Modernizare și reabilitare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668): Chitid-
Boșorod-Luncani-Alun-Târsa-Costești (DJ 705A), km.24+750-36+935 
       - 3.175,77 mii lei 
         credit de angajament 2011 
       - 60,00 mii lei 
         credit bugetar 2011 
       - 3.115,77 mii lei 
         credit bugetar 2014 
 
c) Lucrări de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferată pe DJ 
668:DN 66-Bucium Orlea-Gânțaga, km.1+630 (116 Simeria-Livezeni, 
Subcetate-Băiești, km.CF 30+161) 
       - 10,34 mii lei 
         credit de angajament 2011 
       - 10,34 mii lei 
         credit bugetar 2011 
 
d) Pod peste Rîul Mare, zona Rof  - 282,48 mii lei 
         credit de angajament 2011 
       - 146,43 mii lei 
         credit bugetar 2011 
       - 136,05 mii lei 
         credit bugetar 2012, 
 
conform programului de investiții, anexat. 
 
 
TOTAL ANULĂRI:  - credite bugetare    -2011: - 1.363,13 mii lei 
       - credite bugetare    -2012: - 136,05 mii lei 
       - credite bugetare    -2014: - 3.115,77 mii lei 
 
 
       - credite de angajament 2011: - 3.479,59 mii lei 



 
 
        
 
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.196/2011 
privind aprobarea statului de funcţii  al aparatului 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 
 În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 – Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta. 
  Art.2 – Cu data prezentei, anexa nr.1 la Hotărârea nr.147/2011 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, îşi pierde 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 JUDEŢUILUI, 
 
                    Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011 

 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.197/2011 
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  pentru personalul Muzeului 

Civilizaţiei Dacice şi Romane  
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 
 Văzând adresa nr.6443/2011 a managerului interimar al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 – Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, conform Anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta. 
  Art.2 – Cu data prezentei, anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea nr.106/2011 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara îşi 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 de Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                     
 
                                                                                      
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.198/2011 
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Deva 
 

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

specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean; 

Văzând adresa nr.18156/10.11.2011 a Spitalului Județean de Urgență Deva 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.8174/11.11.2011; 

In conformitate cu prevederile art.5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.323/2011 
privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea 
spitalelor în funcție de competență; 

Conform art.1 alin.1 și art.2 pct.7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1408/2010 
privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență; 

In baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.916/2006 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 
sanitare;  

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind 
aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească; 

Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1 – Aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Deva, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 
prezenta. 

Art.2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr.59/2011 a Consiliului 
Județean Hunedoara se abrogă. 

Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă 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 JUDEŢUILUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011                                                       



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.199/2011 
privind aprobarea organigramei,  statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 
 

                 
                      CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
               Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                 Văzând adresa nr.1873/16.11.2011 a managerului Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.8311/16.11.2011;  

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

           În temeiul Ordinului Ministrului Sănătății nr.916/2006 privind aprobarea 
Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unități 
sanitare;          
                În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c și ale art.97 alin.1 din 
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 
funcționare al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, conform Anexelor nr.1, 2 și 3 care 
fac parte integrantă din prezenta. 
              Art.2 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
               
 
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011                                                       



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.200/2011 
privind aprobarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu 

 
 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;         
           Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean; 
            Văzând adresa nr.2707/16.11.2011 a managerului Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.8296/16.11.2011;  

 În baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 pentru 
aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească; 
   În temeiul Ordinului Ministrului Sănătății nr.916/2006 privind aprobarea Normelor 
de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unități sanitare; 
           În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c și ale art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Aprobă statul de funcții, organigrama și Regulamentul de organizare și 
funcționare ale  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, conform Anexelor nr.1, 2 și 3 
care fac parte integrantă din prezenta. 
          Art.2 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
          
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie 2011                                                      



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.201/2011  
privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării Proiectului „Sistem integrat informatic  

pentru administrația publică locală” 
 

 
 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 S.C.  2M Smart Point Impex S.R.L. București înregistrată la Consiliului 
Judeţean Hunedoara cu nr. 8428/2011; 
 În conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2011 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2011; 
 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 S.C.  2M Smart Point Impex 

S.R.L. București, în vederea realizării în comun a proiectului  ”Sistem integrat informatic pentru 
administrația publică locală". 
 Art.2 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acțiunii 
menţionate 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  25 noiembrie 2011 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 
LA HOTĂRÂREA NR. 201/2011 

A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ROMÂNIA                                                                           BUCUREȘTI  

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                         S.C. 2M SMART POINT IMPEX S.R.L. 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                              
 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. S.C. 2M Smart Point Impex S.R.L., cu sediul în municipiul București,  B-dul Unirii, nr. 
64, sector 3, , având cont bancar nr. _______________ deschis la __________  și cod 
de înregistrare fiscală ___________, reprezentată prin domnul Arthur Chivulescu – 
administrator.    
                              

 Părțile convin următoarele: 
 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la asigurarea de servicii 

software integrate IT administrațiilor publice locale din județ. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea realizării în comun a 
proiectului  ”Sistem integrat informatic pentru administrația publică locală". 

  
 

Art.3 Durata acordului 
 Durata prezentului acord este condiționată de acțiunile/activitățile ce se vor 
desfășura în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia, în baza unor acorduri/contracte 
subsecvente prezentului, necesare derularii lui. 
 

 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara:  

 
a) pentru realizarea obiectului acordului, va pune la dispoziție un spațiu corespunzător 

în incinta imobilului Consiliului Județean Hunedoara, pentru amplasarea 
echipamentelor necesare funcționării proiectului. 

    2. S.C.  2M Smart Point Impex S.R.L. București: 



a) asigură soluții software integrate care să răspundă nevoilor administrației 
publice locale cât și subordonatelor acestora pentru gestionarea mai bună a relației 
autoritate-contribuabil, prin eficientizarea procedeelor de lucru și a eliminării disfuncțiilor la 
nivelul funcționării serviciilor publice. 

 
 
  

 Art.5.  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                                         S.C. 2M SMART POINT IMPEX S.R.L. 
           HUNEDOARA                                                                      BUCUREȘTI      
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                    ADMINISTRATOR, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                  Arthur Chivulescu 

 
 
 
 

 
         DIRECTOR EXECUTIV  DAPL                                      
             Potecă Vasilică                                                                 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
            
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
               
 
 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
           



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.202/2011 
privind modificarea Programulului de activităti în domeniul promovării potentialului 

turistic al Judetului Hunedoara, pentru anul 2011 
 

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 modificarea Programulului de activităti în domeniul promovării 
potentialului turistic al Judetului Hunedoara pentru anul 2011, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.18/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.125/2011, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente realizării programului mentionat la art.1 din prezenta vor fi 
suportate din bugetul propriu al judetului Hunedoara pe anul 2011, Capitolul 87.02 – alte 
actiuni economice; subcapitol: turism; titlul II: bunuri si servicii; articolul: 20.30 – alte 
cheltuieli; aliniat 20.30.01 – reclamă si publicitate. 
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort si 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 25 noiembrie 2011 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.203/2011 
privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor 
de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Deva 
 
 
 

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

specialitate comun al Compartimentului managementul unităților de asistență medicală și 
Compartimentului salarizare, resurse umane şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Văzând adresa managerului Spitalului Județean de Urgență Deva nr.18235/2011; 
In conformitate cu prevederile art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art.13, ale art.16 alin.7, 
precum și ale art.18 alin.2 și alin.3 din Normele privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu 
din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice 
nr.1406/2006; 

In temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit.f și ale art. art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările 
ulterioare; 

 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

 Art.1 Se avizează solicitarea Spitalului Județean de urgență Deva de organizare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și 
șef de serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru ca 
prin dispoziție, să desemneze câte un reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara 
care să facă parte din comisiile de concurs/examinare pentru proba scrisă a 



concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și 
șef de serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și să numească 
componența comisiei de contestație privind respingerea dosarelor de concurs/examen. 
 Art.3 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul managementul 
unităților de asistență medicală și Compartimentul salarizare, resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, precum și de Spitalul 
Județean de Urgență Deva. 

(2) Prezenta va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului 
judeţean. 

 
 

                         
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 noiembrie  2011   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului județean Hunedoara 

nr.203/2011 
 

 
 
 

Nr.crt. Denumire funcție de conducere 
1.  Sef secție obstetrică-ginecologie 
2.  Șef secție ATI 
3.  Sef secție chirurgie 
4.  Sef secție ortopedie traumatologie 
5.  Șef secție urologie 
6.  Șef secție oftalmologie 
7.  Șef secție ORL 
8.  Șef secție cardiologie 
9.  Șef secție interne I 
10.  Sef secție interne II 
11.  Sef secție boli infecțioase 
12.  Sef secție oncologie 
13.  Șef secție neurologie 
14.  Șef secție psihiatrie 
15.  Șef secție pediatrie 
16.  Șef secție recuperare, medicină fizică și balneologie 
17.  Șef laborator recuperare, medicină fizică și balneologie 
18.  Șef secție pneumologie 
19.  Șef centru de hemodializă 
20.  Șef farmacie spital 
21.  Șef laborator analize medicale 
22.  Șef laborator raiologie și imagistică medicală 
23.  Șef laborator medicină nucleară 
24.  Șef unitate de primire urgențe UPU-SMURD 
25.  Șef serviciu anatomie patologică 
26.  Șef serviciu județean de medicină legală 
27.  Șef centru de sănătate mintală copii 
28.  Șef centru de sănătate mintală adulți 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.204/2011 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului 

propriu al Judeţului Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.29.673/29.11.2011 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, adresa nr.2.786/25.11.2011 a Ministerului 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, adresa nr.4.277/14.11.2011 a Centrului de 
Execuție Bugetară Grup Școlar ”Nicolaus Olahus” Orăștie, adresa 
nr.4.316/06.12.2011 a Colegiului Ion Mincu Deva, precum și adresa 
nr.1.925/06.12.2011 a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, 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 bugetului propriu al Județului Hunedoara cu 

suma de +2.688 mii lei, precum și virările de credite în cadrul acestuia, conform 
anexelor nr.1-4.  

Art.2. -Anexele nr.1-4 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 7 decembrie 2011 



 
          ANEXA NR.1 

             la Hotărârea nr.204/2011 
a Consiliului Județean Hunedoara 

 
Partea de venituri 
Cod 420221         + 2.688,00 mii lei 
 
 
Partea de cheltuieli 
 
I. În cadrul Cap.68.02  ”Asigurări și asistență socială”  +2.688,00 mii lei 
   Subcap. 68.02.05   ”Asistență socială în caz  

de boli și invalidități”  
   Paragraf 68.02.05.02  ”Asistență socială în caz de 
    invaliditate” 
   Titlul IX    ”Asistență socială” 
    -art./alin. 57.02.01  ”Ajutoare sociale în numerar” 
   -Secțiunea de funcționare 
 
 
II. În cadrul Cap.66.02  ”Sănătate”, 
    Subcap.66.02.06  ”Servicii medicale în unități  
    sanitare cu paturi” 
    Paragraf 66.02.06.01 ”Spitale generale” 
 
a) Titlul II    ”Transferuri între unități ale 
    administrației publice”   -264,01 mii lei 
     -art.51.02   ”Transferuri de capital” 
     -alin.51.02.12  ”Transferuri pentru finanțarea  
    investițiilor la spitale” 
    -Secțiunea de dezvoltare 
 
b) Titlul VI   ”Transferuri între unități ale 
    administrației publice” 
    -art.51.01   ”Transferuri curente”   +264,01 mii lei 
    -alin.51.02.46  ”Transferuri din bugetele locale 
    pentru finanțarea cheltuielilor 
    curente din domeniul sănătății” 
    -Secțiunea de funcționare 
 
III. În cadrul Cap.65.02  ”Învățământ”, 
    Titlul I   ”Cheltuieli de personal” 
    -art.10.01   ”Cheltuieli salariale în bani” 
    -alin.10.01.01  ”Salarii de bază”    -1,50 mii lei 
    -art.10.03   ”Contribuții”     +1,50 mii lei, 
     Din care: 
 -alin.10.03.01       +0,90 mii lei 
          -alin.10.03.03       +0,50 mii lei 



 -alin.10.03.06       +0,10 mii lei 
 
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.205/2011 
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 

2011, ale unor instituţii 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 Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.29.673/29.11.2011 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, adresa nr.4.277/14.11.2011 a 
Centrului de Execuție Bugetară Grup Școlar ”Nicolaus Olahus” Orăștie, adresa 
nr.4.316/06.12.2011 a Colegiului Ion Mincu Deva; 

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 cu suma de -6,50 mii lei a bugetului pe anul 

2011, al Colegiului ”Ion Mincu” Deva, conform anexei nr.1. 
 Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de +6,50 mii lei a bugetului pe anul 

2011, al Grupului Școlar ”Nicolaus Olahus” Orăștie, conform anexei nr.1. 
Art.3 – Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2011, al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, astfel: 
   -cu suma de +228,66 mii lei pentru activitatea finanțată 

integral din venituri proprii 
   -cu suma de +2.688,00 mii lei pentru activitatea ”Finanțarea 

drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, conform anexei nr.2. 
Art.4 – Anexele nr.1 și 2 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 7 decembrie 2011 



 
                     ANEXA NR.1 
        la Hotărârea nr.205/2011 
           a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 
Bugetul Colegiului ”Ion Mincu” Deva  

 
Total cheltuieli, din care:     - 6,50 mii lei 
Secțiunea de funcționare 
Cheltuieli curente 
Titlul I ”Cheltuieli de personal” 
-art.10.01 ”Cheltuieli salariale în bani” 

-alin.10.01.01 ”Salarii de bază” 
 
 
 
Bugetul Grupului Școlar ”Nicolaus Olahus” Orăștie 

 
Total cheltuieli, din care:     +6,50 mii lei 
Secțiunea de funcționare 
Cheltuieli curente 
Titlul I ”Cheltuieli de personal”, astfel: 
-art.10.01 ”Cheltuieli salariale în bani”  +5,00 mii lei 
 -alin.10.01.01 ”Salarii de bază”   +5,00 mii lei 
-art.10.03 ”Contribuții”     +1,50 mii lei 
 -alin.10.03.01 ”Contribuții de asigurări  
       sociale de stat”   +0,90 mii lei 
 -alin.10.03.03 ”Contribuții de asigurări  
        sociale de sănătate”  +0,50 mii lei 
 -alin.10.03.06 ”Contribuții pentru concedii  
       și indemnizații”   +0,10 mii lei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.206/2011 
privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2011  al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 
 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Văzând Hotărârea nr.12/06.12.2011 a Consiliului de Administraţie al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum şi Fundamentarea rectificării 
bugetare pe anul 2011, nr.1925/06.12.2011; 
   Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al spitalului public; 
   În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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 virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2011 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară 
publica nominalizata la art.1 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 7 decembrie 2011  
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	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                        Anexa 
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	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 10 februarie 2011

	HOT 26
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 10 februarie 2011
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	HOT 28
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.28/2011
	Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului anual pentru Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 
	Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Teatrul de Artă Deva, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta . 



	HOT 29
	HOT 30
	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
	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
	Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului
	Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 12/10/2010 (data semnării contractului de finanţare)  şi 31 decembrie 2020. 
	Art.5 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
	Drepturile liderului de proiect
	(1)  Liderul de proiect are dreptul să solicite Partenerului 2 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 implementare a proiectului şi 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 partenerii 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) 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.
	(4) 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 transmită 3 copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
	(2) 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. 
	(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
	(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.   
	(8) Partener 2 va consulta liderul de proiect (partenerul nr. 1) cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementare a proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
	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 sa se asigure ca 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 sa se asigure ca 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.9 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.
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	HOT 34
	NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE
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	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                     CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ 
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	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.40/2011

	    Deva, la 25 martie 2011
	AVIZ Nr.15/16.03. 2011
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	HOTĂRÂREA NR.41/2011

	Deva, la 25 martie 2011
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	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 25 martie 2011


	HOT 44
	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 25 martie 2011
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	Deva, la 25 martie 2011
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	JUDEŢUL HUNEDOARA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ACORD DE ASOCIERE
	Cap. 2. Durata acordului
	Cap. 3.  Obligaţiile părţilor
	Cap. 4. Dispoziţii finale
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	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 25 martie 2011
	ANEXA nr.2
	                                                                                                                          Nr._______/___________                                         Nr_______/_____________


	CONVENŢIE
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	HOTĂRÂREA NR.55/2011 
	privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din județul Hunedoara
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                          Anexa 
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	Deva, la 21 aprilie 2011 
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	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
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	HOTĂRÂREA NR.64/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
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	Deva, 21 aprilie 2011
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	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
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	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	HOTĂRÂREA NR.68/2011

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	ANEXA nr.2
	                                                                                                                          Nr._______/___________                                         Nr_______/_____________

	CONVENŢIE


	HOT 69
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.69/2011
	privind repartizarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru anul 2011, pentru Municipiul Petroșani și Municipiul Orăștie, pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane – SISDIEBDU -
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	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 21 aprilie 2011
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	HOTĂRÂREA NR.72/2011
	privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unor drumuri publice din județul Hunedoara
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa 
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	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.75/2011
	              Mircea Ioan Moloţ                                       Dana Dan
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	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.76/2011


	HOT 77
	 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 27 mai 2011

	HOT 78
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 27 mai 2011

	HOT 79
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.79/2011 


	HOT 80
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.80/2011


	HOT 81
	HOTĂRÂREA NR.81/2011 
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 82
	HOT 83
	HOTĂRÂREA NR.83/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 84
	HOT 85
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                            ASOCIAȚIA CULTURAL - UMANITARĂ
	 a) are obligaţia de a asigura serviciile de concepție revistă și distribuție a acesteia, precum și condițiile necesare derulării proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora;
	 b)  are obligația de a promova personalități ale culturii hunedorene.

	HOT 86
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA
	 a) are obligaţia de a asigura locația Castelului Corvinilor pe toată perioada desfășurării manifestărilor incluse în program, cu toată logistica și utilitățile aferente (spații de concert, repetiții, alimentarea cu energie electrică, apă, iluminare, pază).

	HOT 87
	          ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEȚEAN

	HOT 88
	HOT 89
	HOT 90
	CONSILIUL    JUDEŢEAN
	Deva,   la  27 mai 2011


	HOT 91
	HOT 92
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                                 ASOCIAȚIA CLUBUL  
	   a) are obligaţia de a asigura condițiile necesare derulării proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora;
	   b) are obligația să întocmească exact și corect toate documentele justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.

	HOT 93
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la 27 mai 2011 


	HOT 94
	HOT 95
	HOT 96
	 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 23 iunie 2011

	HOT 97
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 23 iunie 2011

	HOT 98
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 23 iunie 2011

	HOT 99
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.99/2011




	100-top
	HOT 100
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.100/2011


	HOT 101
	ROMÂNIA

	HOT 102
	HOTĂRÂREA NR.102/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 103
	HOT 104
	HOT 105
	HOT 106
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.106/2011


	HOT 107
	HOT 108
	ROMANIA

	HOT 109
	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	HOTĂRÂREA NR.109/2011

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 23 iunie 2011


	HOT 110
	HOTĂRÂREA NR.110/2011 
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 111
	HOT 112
	HOT 113
	HOT 114
	ROMÂNIA
	                                             HOTĂRÂREA NR.114/2011

	HOT 115
	 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 22 iulie 2011

	HOT 116
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 22 iulie 2011

	HOT 117
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.117/2011


	HOT 118
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.118/2011
	NOTĂ DE FUNDAMENTARE


	HOT 119
	HOTĂRÂREA NR.119/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

	NOTĂ DE FUNDAMENTARE
	RAPORT DE SPECIALITATE

	HOT 120
	ROMÂNIA

	HOT 121
	                                      HOTĂRÂREA NR.121/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 122
	 HOTĂRÂREA NR.122/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 123
	HOT 124
	HOT 125
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ROMANIA
	CONSILIUL JUDETEAN

	HOT 126
	HOT 127
	     ROMÂNIA

	HOT 128
	     ROMÂNIA

	HOT 129
	HOT 130
	HOTĂRÂREA NR.130/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA


	HOT 131
	 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 19 august 2011

	HOT 132
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 19 august 2011

	HOT 133
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 19 august  2011


	HOT 134
	HOTĂRÂREA NR. 134/2011 
	privind modificarea încadrării unor drumuri publice din județul Hunedoara
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa 

	HOT 135
	HOT 135
	Anexa HOT 135

	HOT 136
	CAPITOL 2

	HOT 137
	HOT 137
	anexa nr.13
	anexa nr.14
	anexa nr.15
	anexa nr.16,17,18,20,22 pag 1si2
	Anexele 1-12
	anexele nr.19,21

	HOT 138
	HOTĂRÂREA NR.138/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 139
	ROMÂNIA

	HOT 140
	HOT 141
	   Bugetul fazei A  - Reabilitarea sitului poluat
	Bugetul fazei B - Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi
	SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

	HOT 142
	HOT 143
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂRA NR.143/2011 
	privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani


	HOT 144
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 145 11
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	 Deva, la 23 septembrie 2011 

	HOT 146 11
	ROMANIA

	HOT 147 11
	HOT 148 11
	 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 23 septembrie 2011

	HOT 149 11
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 23 septembrie 2011


	HOT 150 11
	HOT 151 11
	HOT 152 11
	HOT 153 11
	HOT 154 11
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.154/2011


	HOT 155 11
	HOTARAREA NR.155/2011 
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 156 11
	ROMÂNIA

	HOT 157 11
	    ROMÂNIA

	HOT 158 11
	HOT 159 11
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 160 11
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 161
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREa nr.161/2011


	HOT 162
	HOT 163
	              ROMÂNIA

	HOT 164
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	 Deva, la 24 octombrie 2011

	HOT 165
	HOT 166
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 24 octombrie  2011


	HOT 167
	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	HOTĂRÂREA NR.167/2011

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 24 octombrie  2011


	HOT 168
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 24 octombrie 2011

	HOT 169
	Deva, la 24 octombrie 2011

	HOT 170
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 171
	Deva, la 24 octombrie 2011

	HOT 172
	HOT 173
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                             COMUNA                                       COMUNA
	Anexa nr. 2
	ROMÂNIA                                                                                            COMUNA

	HOT 174
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ANEXA
	ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 175
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                              SOCIETATEA DE ȘTIINȚE

	HOT 176
	HOT 177
	HOTĂRÂREA NR.177/2011
	privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 178
	HOTARÂREA NR.178/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 179
	HOTĂRÂREA NR.179/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 180
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂRE A NR.180/2011


	HOT 181
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.181/2011


	HOT 182
	ROMÂNIA

	HOT 183
	HOT 184
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          SPITALUL JUDEȚEAN

	HOT 185
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          BUCUREȘTI 

	HOT 186
	HOT 187
	HOT 188
	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	HOTĂRÂREA NR.188/2011

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 25 noiembrie 2011


	HOT 189
	 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 25 noiembrie 2011

	HOT 190
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.190/2011


	HOT 191
	HOTĂRÂREA NR.191/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 192
	ROMÂNIA

	HOT 193
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.193/2011 
	privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani


	HOT 194
	HOT 195
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.195/2011


	HOT 196
	HOT 197
	HOT 198
	HOT 199
	HOT 200
	HOT 201
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ANEXA
	ROMÂNIA                                                                           BUCUREȘTI 

	HOT 202
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 203
	HOT 204
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.204/2011


	HOT 205
	HOTĂRÂREA NR.205/2011
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 206
	ROMÂNIA





