
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 
pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții 

 
 

Consiliul Județean Hunedoara, 
Având în vedere Expunerea de motive nr. _________  , 
În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. a) și b), alin (2) lit. b) și c), art. 104, lit.c,   și 

art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem spre aprobare prezenta 

Ținând cont de prevederile Legii nr.52 din 2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
Art. 1 – Se aprobă Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 

2020, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 –1. Prezenta va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului 

Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara. 

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

 
 

 
  

       PREȘEDINTE                                                                         AVIZAT 
   Laurențiu NISTOR                                                   SECRETAR AL JUDEȚULUI , 

                                                                       Sorin Dumitru ȘTEFONI 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 
Nr. _________/___________ 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
  
 Ținând  cont de faptul că ciclul de programare curent 2007 – 2013 este în stadiul 
final de implementare, iar din 2016, un nou ciclu de programare pentru perioada 2014 – 
2020 este elaborat și aprobat pentru a permite finanțarea noilor proiecte de investiții 
eligibile pe noile programe, 
 
 În acest sens, în cursul anului 2016 s-a procedat la elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara pentru exercițiul financiar 2014 – 2020. 
 
 Consiliul Județean Hunedoara a participat activ la întâlnirile de coordonare și 
consultare organizate de Autoritățile de Management / Organismele Intermediare ale 
programelor pentru perioada 2015 – 2020 și în urma unui proces consultativ în care au fost 
implicate organizații și instituții cu atribuții în dezvoltarea socio – economică a județului 
Hunedoara a fost finalizat Planul de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara pe 
perioada de programare 2014 – 2020. 
 
 Planul de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara, își propune să se constituie 
ca document programatic cadru a dezvoltării județului Hunedoara până în anul 2020, 
respectiv 2023 ca urmare a regulei N+3, având rolul facilitării  accesului județului 
Hunedoara la fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, precum și la 
folosirea eficientă a unor fonduri naționale, regionale și locale. 
  
 La elaborarea strategiei s-au avut în vedere cerințele specifice de dezvoltare ale 
județului în corelație cu resursele/potențialul local, fiind compatibilizate cu documentele 
importante de planificare strategică pe plan european, regional și național, respectiv cu: 
 
 Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii VEST 2014 – 2020 – referitor la obiectivul 

general, obiectivele specifice, axele strategice, prioritățile și ariile de intervenție; 
 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României; 
 Conceptul de dezvoltare teritorială a României și integrare în structurile teritoriale ale 

UE 2007 – 2013; 
 Acordul de Parteneriat al României pentru perioada 2014 – 2020; 
 Strategia EUROPA 2020, 



 Principalele programe ale României de accesare a fondurilor europene pentru 
perioada 2014 – 2020: Programul Operațional Regional (POR) și alte fapte 
Programe Operaționale Sectoriale (POS). Toate programele sunt finanțate pe 
principiul subsidiarității din fondurile structurale și de coezune ale Uniunii Europene 
2014 – 2020 (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de Coeziune). 
 
Elaborarea Planului de Dezvoltare Regional al Județului Hunedoara pentru perioada 

2014 – 2020 s-a realizat prin promovarea unui proces participativ care a implicat actorii 
locali relevanți cu atribuții și responsailități în domeniile și sectoarele cheie pe care le 
vizează strategia județului (autoritățile publice locale / județene, serviciile publice din 
subordinea acestora, instituțiile publice deconcentrate, universități, institute de 
cercetare, reprezentanții sectorului privat, ONG-uri, e.t.c.). În acest sens, s-a colaborat 
cu SC GEA Strategy & Consulting SA în vederea unei mai bune fundamentări a 
direcțiilor strategice de intervenție în cadrul Strategiei de dezvoltare a județului, prin 
care s-a urmărit întărirea capacității de analiză și prognoză, respectiv creșterea 
eficienței utilizării resurselor publice angajate în cadrul programelor și planurilor de 
acțțune strategice ale județului Hunedoara. 

 
 Precizăm faptul că Planul de Dezvoltare Regional al Județului Hunedoara, conform 
practicilor internaționale, reprezintă un document cadru de programare și are de 
principiu un caracter dinamic, pentru a permite actualizarea/adaptarea periodică în 
funcție de factorii externi și/sau date/situații relevante conjuncturale care nu au putut fi 
luate în considerare la data elaborării acestora.  
 
 Se va urmării actualizarea și după caz îmbunătățirea Planului de Dezvoltare 
Regional al Județului Hunedoara la nivelul Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 Documentele strategice propuse spre aprobare au fost postate în consultare publică 
pe site-ul www.cjhunedoara.ro în întreg procesul de elaborare al acestora, principalele 
intituții și actori locali regionali din județul Hunedoara fiind solicitate să formuleze 
observații și propuneri. 
 
 Având în vedere oportunitatea și necesitatea prezentată, supunem aprobării 
Consiliului Județean Hunedoara, spre analiză și aprobare Planul de Dezvoltare 
Regional al Județului Hunedoara, 2014 – 2020 pentru pregătirea, promovarea și 
implementarea proiectelor de investiții în în forma și conținutul prezentate în format 
electronic pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara. 

 
  DIRECTOR EXECUTIV A.P.L.,              DIRECTOR EXECUTIV , 
PRODAN DUBEȘTEAN ADINA                              DAN DANIELA 
 
 
   DIRECTOR TEHNIC ,             ȘEF SERVICIU, 
     ROTAR VIOREL                                                              STAN ANTONELA 
  

http://www.cjhunedoara.ro/


 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 
NR. _________/______________ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 

 Ținând cont de faptul că ciclul de programare curent 2007 – 2013 (2015)  se află în 
stadiul final de implementare, iar un nou ciclu de programare pentru perioada 2014 – 2020 
este elaborat și aprobat pentru a permite finanțarea noilor proiecte de investiții eligibile pe 
noile programe, în cursul anului 2016 s-a procedat la elaborarea Planului de Dezvoltare 
Regională a Județului Hunedoara pentru exercițiul financiar 2014 – 2020. 
 Ca urmare a faptului că procesul de planificare a strategiilor sectoriale care definesc 
cadrul de finanțare a proiectelor de investiții este încă în proces de realizare / finalizare și, 
în consecință nu se cunosc în detaliu axele prioritare și obiectivele tematice definitive pe 
fiecare program de finanțare, procesul de actualizare a strategiei și a programului de 
dezvoltare a județului Hunedoara pentru perioada 2014 – 2020, a depins în mare măsură 
de finalizarea strategiilor sectoriale de la nivelele superioare (regional și național). Aceasta 
reprezintă o condiție necesară pentru a putea asigura corelarea obiectivelor de dezvoltare 
ale județului cu posibilitățile de finanțare oferite de viitoarele programe. 
 Actualizarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 a 
necesitat promovarea unui proces partcipativ care a implicat actorii locali relevanți cu 
atribuții și responsabilități în domeniile și sectoarele cheie pe care le vizează strategia județ                                                       
ului (autoritățile publice locale/județene, serviciile publice din subordinea acestora, instituț                                                                     
iile publice deconcentrate, universități, institute de cercetare, reprezentanții sectorului 
privat, sindicate, ONG-uri, e.t.c.). 
 Consiliul Județean Hunedoara a participat activ la întâlnirile de coordonare și 
consultare organizate de Autoritățile de Management / Organismele Intermediare ale 
programelor pentru perioada 2015 – 2020 și în urma unui proces consultativ în care au fost 
implicate organizații și instituții cu atribuții în dezvoltarea socio – economică a județului 
Hunedoara, a fost finalizată Strategia De Dezvoltare Socio – Economică a județului 
Hunedoara pe perioada de programare 2015 – 2020 (2023). 
 Atât Strategia cât și Planul de Dezvoltare Regională, conform practicilor 
internaționale, reprezintă documentele cadru de programare și au de principiu un caracter 
dinamic, pentru a permite actualizarea/adaptarea periodică în funcție de factorii externi 
și/sau date/situații relevante conjuncturale care nu au putut fi luate în considerare la data 
elaborării acestora. 
 Aceste documente își propun să se constituie ca documente programatice cadru a 
dezvoltării județului Hunedoara până în anul 2020, respectiv 2023 ca urmare a regulei N+3, 
având rolul facilitării accesului județului Hunedoara la fondurile structurale și de coeziune 



ale Uniunii Europene, precum și la folosirea eficientă a unor fonduri naționale, regionale și 
locale. 
 Documentele strategice propuse spre aprobare au fost postate în consultare publică 
pe site-ul www.cjhunedoara.ro în întreg procesul de elaborare al acestora, principalele 
instituții și actori locali regionali din județul Hunedoara fiind solicitate să formuleze 
observații și propuneri.  
 În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu anexa 
la aceasta. 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
LAURENȚIU NISTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjhunedoara.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 1 LA  
 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 

NR. ___________/ 2016-08-30 
 
 

Prezenta anexă conține ___ file 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PREȘEDINTE                                                                                  AVIZAT 
Laurențiu NISTOR                                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI  

                                                                                             Sorin Dumitru ȘTEFONI 


	Ținând cont de prevederile Legii nr.52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

