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RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA PE ANUL 2020

PROFIL ORGANIZAȚIONAL
Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice locale constituită
la nivelul judeţului Hunedoara pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean având ca principal scop
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, organizarea unui climat propice dezvoltării de servicii de un
înalt nivel calitativ.
Consiliul Județean Hunedoara este un partener care facilitează participarea
cetățenilor, societății civile la luarea deciziilor administrative, susține dezvoltarea și eficientizarea
serviciilor publice cât și cooperarea cu alte organizații publice sau private în vederea optimizării
utilizării tuturor resurselor disponibile.
Astfel, Consiliul Județean Hunedoara devine reperul unei administrații publice
moderne, flexibile, în continua perfecționare, centrate pe dezvoltarea de servicii de un înalt nivel
calitativ având în centru bunăstarea cetățenilor județului și oferirea unui climat propice dezvoltării
mediului privat de afaceri.
Acest deziderat este posibil prin:
- respectarea legalității;
- respectarea principiilor autonomiei locale;
- simplificarea birocrației;
- consultarea populației și a mediului privat în luarea deciziilor administrative;
- cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale și centrale.
Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții conform
prevederilor art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare :
(1)categorii principale de atribuții:
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a ) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului
județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes
județean;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;
f) alte atribuții prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean:
a) alege din rândul consilierilor județeni 2 vicepreședinți, la propunerea președintelui sau a
consilierilor județeni;
b) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în
condițiile legii;
c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de
organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și ale
instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean;
d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute
la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean:
a) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. Dispozițiile art.
129 (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător;
b) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea
împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în
numele județului, în condițiile legii;
c) stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii;
d) adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului
sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă și
urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești și
municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate,
proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică
generală a acestuia și a unităților administrativ - teritoriale componente; urmărește modul de
realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau
municipale implicate;
f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în
limitele și în condițiile legii.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul județean:
a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a
bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean,
în condițiile prezentului cod;
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b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință
gratuită a bunurilor proprietate privată a județului, după caz, în condițiile legii;
c) atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
județean privind:
a) educația;
b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situațiile de urgență;
i) protecția și refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
k) evidența persoanelor;
l) podurile și drumurile publice;
m) serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean;
n) turism;
o) dezvoltare rurală;
p) dezvoltare economică;
q) alte servicii publice stabilite prin lege.
(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean:
a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;
c) acordă asistență tehnică în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale
din județ, la cererea acestora.
(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:
a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;
b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;
c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din
țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și d), consiliul județean:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în
care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes
județean. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului;
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b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de
proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor
aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate
turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să
permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile
achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului.
Datele de contact ale Consiliul Judeţean Hunedoara :
Sediul :
Municipiul Deva – 330025, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28,
Judeţul Hunedoara
Adresa de e-mail : cjh@cjhunedoara.ro; cjhunedoara@cjhunedoara.ro
cjhunedoara@cjhunedoara.ro
relatiicupublicul@cjhunedoara.ro
relatiicupublicul_cjh@yahoo.com
Pagina de Internet : www.cjhunedoara.ro
Telefoane :
0254211350; 0254211351; 0254211624
Fax:
0254 230030
Programe și strategii ale Consiliului Județean Hunedoara :
 Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara – Călan (km 13+050-km 22+791);
 Modernizare Culoar Trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi – Bobâlna - Rapoltu
Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsau – Soimuş – Branişca - DN 7 (Ilia);
 Modernizare, extindere si dotare - Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de
Urgenta Deva;
 Modernizare si dotare laborator radiologie si imagistica medicala, laborator de medicina
nucleara, extindere pentru cabinet pediatrie in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Judetean de Urgenta Deva – județul Hunedoara;
 Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului Arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa;
 Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural europeană;
 Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultura „ Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia
in Centrul Cultural multifuncțional si reablitarea străzii Dacilor, in municipiul Orăștie;
 Realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice cu reabilitarea si modernizarea strazilor de acces, in
municipiul Orăștie;
 Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani
Green Line Valea Jiului - Componenta 1
 Linia verde de autobuze electrice intre Petrila-Petrosani- Aninoasa-Vulcan–Lupeni-Uricani
Green Line Valea Jiului – Componenta 2
 Planul de Investiții pe Termen Lung aferent proiectului Sistem integrat de Gestionare a
Deșeurilor – Județul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.
178/2010;
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 Planul județean de gestionare a deșeurilor revizuit pentru Județul Hunedoara aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 15/2015 ;
 Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada
01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.
219/2015, actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 112/2018, prelungit
de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 151/2019;

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
BUGETUL INSTITUȚIEI
Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara la nivelul anului 2020 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.
Bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr. 32/2020 a fost stabilit în sumă de 273.148,07 mii lei la partea de venituri şi
în sumă de 309.377,25 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 36.229,75 mii lei
acoperit din excedentul anului precedent.
Bugetul creditelor interne pe anul 2020 a fost în sumă de 45,61 mii lei.
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, i-au fost alocate bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2020 :
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţelor, în sumă de 28.393,00 mii lei, din care, pentru :
-finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului suma de 5.252,00 mii lei ;
- finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap suma de 7.109,00 mii lei ;
- „ Programul pentru școli al României “ suma de 5.742,00 mii lei;
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special ,
suma de 495,00 mii lei ;
- bunuri si servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special şi a centrelor
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învățământul special suma de 1.404,00 mii lei;
- finanțarea culturii și cultelor suma de 8.090,00 mii lei;
- cămine pentru persoane vârstnice, suma de 48,00 mii lei;
- alte sume 253,00 mii lei;
- sume alocate din cota de 14% prevăzută la art.6 alin.( 1 ) lit.a) din Legea bugetului de stat pe
anul 2020, nr. 5/2020 din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, pentru bugetul
local al județului ( cod 04.02.01 ) suma de 55.735,00 mii lei;
- sume alocate din cota de 15% din cota de 14% prevăzută la art.6 alin ( 1 ) lit.d), conf.art.6
alin.( 3 ) lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 din impozitul pe venit estimate a fi
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încasat la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor ( cod 04.02.04 ) - suma
de 8.360,00 mii lei ;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod 11.02.06 ) sumă prevăzută
în Anexa 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 - suma de 61.729,00 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru drumuri - suma de 25.193,00 mii lei;
Veniturile şi cheltuielile au fost grupate în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de
Ministerul Finanţelor Publice.

VENITURI TOTAL
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care:
- Sume alocate din cota de 14% prevăzută la art.6 alin.(1)
lit.a) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat
, pentru bugetul local al județului ( cod 04.02.01 )
-

Mii lei
273.148,07
64.095,00
55.735,00

Sume alocate din cota de 15% din cota de 14% prevăzută
la art.6 alin.(1) lit.d) , conf.art.6 alin.3) lit.b) din Legea
bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020 din impozitul pe
venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, pentru
echilibrarea bugetelor locale ale județelor ( cod 04.02.04 )

8.360,00

Sume defalcate din TVA, TOTAL , din care :
- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județelor , ( cod 11.02.01 )
TOTAL, din care, pentru finanțarea cheltuielilor cu :

90.122,00
28.393,00

-

Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a
copilului
Finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu
handicap
“ Programul pentru școli al României “
Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care
frecventează învățământul special
Bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de
învățământ special și centrelor județene de resurse și
asistență educațională din învățământul special

5.252,00

- Finanțarea culturii și cultelor
- Cămine pentru persoane vârstnice
- Alte sume
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrare ( cod 11.02.06 ) sumă prevăzută în Anexa 7 la Legea

8.090,00
48,00
253,00
61.729,00

-
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7.109,00
5.742,00
495,00
1.404,00

bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
Venituri din concesiuni și închirieri
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Subvenţii de la bugetul de stat
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi
prefinanţări

25.193,00
1.270,00
135,00
95,00
39.800,07
52.438,00

La partea de cheltuieli , suma de 309.377,25 mii lei , a fost grupată pe clasificatia bugetară,

astfel :
- Servicii publice generale suma de 48.605,18 mii lei ;
- Apărare, ordine publică, siguranţă națională suma de 306,50 mii lei ;
- Cheltuieli social-culturale suma de 155.010,72 mii lei ;
- Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape suma de 10.173,57 mii lei ;
- Acţiuni economice suma de 95.281,85 mii lei ;
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 funcţionare, 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.
Prevederile bugetare ale bugetului local pe anul 2020, au fost realizate la partea de venituri
în proporţie de 75,57 %, astfel:
- lei –

Indicator
VENITURI TOTAL

Prevederi
bugetare
inițiale

Prevederi
bugetare
definitive

273.148.070

312.168.310 235.924.48
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Din care:
Veniturile secţiunii de
funcţionare
178.559.680
Din care:
Cote şi sume defalcate 64.095.000
din impozitul pe venit
Sume defalcate din TVA
115.315.000

Încasări
realizate

% încasări
faţă de
prevederi
definitive
75,57

207.709.120 205.790.05
0

99,07

65.834.000 62.340.023

94,69

141.367.000 133.188.30
2

94,21
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Taxe
pe
utilizarea
1.270.000
bunurilor,
autorizarea
utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
Venituri din proprietate
135.000
Amenzi, penalităţi şi
95.000
confiscări
Diverse venituri
Vărsăminte din secţiunea
-8.111.390
de funcţionare pentru
finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului
local
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Disponibilităti rezervate
pt. unitatile de invăţământ
special
Subvenţii de la bugetul de
stat
2.080.000
Subvenții de la alte
administrații
3.681.070
Veniturile secţiunii de 94.588.390
dezvoltare
din care:
Vărsăminte din secţiunea
8.111.390
de funcţionare pentru
finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului
local
Venituri din valorificarea
unor bunuri
Subvenţii de la bugetul de 34.039.000
stat
Alte sume primite de la
UE
Sume primite de la UE/alţi 52.438.000
donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări

1.270.000

972.160

76,54

135.000
95.000

225.243
97.213

166,84
102,32

-17.447.190

600
-3.117.000

12.774.240 12.083.509

94,59

3.681.070
104.459.190 30.134.435
17.447.190

28,84

3.117.000

2.121
34.574.000 12.184.069

35,24

37.220
52.438.000 14.794.025

Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli
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28,21

Contul de execuţie a bugetului local – cheltuieli, prezintă toate plăţile efectuate în exerciţiul
financiar curent, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum şi alte informaţii necesare unei
bune administrări a bugetului astfel: credite de angajament, credite bugetare iniţiale, credite bugetare
definitive, angajamente bugetare, angajamente legale, plăţi efectuate, angajamente legale de plătit şi
cheltuieli efective – costuri, consumuri şi utilizări de resurse.

Totalitatea plăţilor efectuate, la data de 31.12.2020, în structura funcţională, se prezintă astfel:
Secţiunea de funcţionare:
- lei –
Indicator

CHELTUIELI TOTAL
Din care:
Autorităţi publice şi acţiuni
externe
Alte
servicii
publice
generale
Tranzacţii privind datoria
publică şi împrumuturi
Apărare
Ordine publică şi siguranţă
naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări
şi
asistenţă
socială
Protectia mediului
Acțiuni generale economice
și de muncă
Transporturi

Credite
bugetare
inițiale

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
efectuate

178.559.680 208.302.120 187.856.660

% Plăţi faţă de
credite bugetare
definitive
90,18

33.248.180

36.927.780

31.437.790

85,13

8.125.000

8.201.400

7.622.806

92,94

4.000.000

2.700.000

1.774.459

65,72

220.000
5.000

220.000
5.000

190.656
5.000

86,66
100

9.233.500
6.834.000
36.929.000
45.732.000

14.243.500
9.885.240
32.274.100
62.896.700

6.005.192
9.521.359
30.606.183
60.710.183

42,16
96,31
94,83
96,52

40.000

30.000
1.725.400

1.615.852

93,65

34.193.000

39.193.000

38.367.180

97,89
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Secţiunea de dezvoltare
Mii lei
Indicator

CHELTUIELI TOTAL
Din care:
Autorităţi publice şi acţiuni
externe
Alte servicii publice generale
Apărare
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Protecţia mediului
Acţiuni generale economice şi
de muncă
Transporturi

Credite
bugetare
inițiale

Credite
bugetare
definitive

% Plăţi faţă
de
prevederi
definitive
141.208.030 45.882.35
32,49
0

130.818.140
3.074.000

Plăţi
efectuate

3.422.050 1.418.682

41,45

158.000
81.500
33.500
18.810.000
34.328.720
3.200.000
10.083.570
1.334.000

175.300
81.730
283.500
21.194.540
35.014.220
3.933.300
8.718.570
9.891.200

154.195
72.665
253.378
3.609.587
5.311.345
1.884.440
3.841.908
1.767.468

87,96
88,90
89,37
17,03
15,16
47,90
44,06
17,86

59.714.850

58.493.620 27.568.68
2

47,13

Plăţile efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara în anul 2020 se încadrează în nivelul
creditelor bugetare definitive aprobate.
Execuţia cheltuielilor cu bunuri şi servicii reprezintă 25,44% din totalul cheltuielilor curente.
Execuţia cheltuielilor de personal, dobânzilor şi a altor transferuri se situează sub media execuţiei
cheltuielilor totale, în limita creditelor bugetare aprobate.
Execuţia cheltuielilor de capital a înregistrat un procent de 32,49% faţă de prevederile bugetare
definitive, realizându-se parţial obiectivele propuse în programul de investiţii pe anul 2020 (obiective
de investiţii noi şi în continuare şi a celorlalte cheltuieli asimilate investiţiilor), ţinând seama de
necesităţile obiective, de lucrări şi de servicii precum şi de gradul de prioritate a necesităţilor.
INFORMAȚII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE
1. Au fost încheiate 122 contracte, în conformitate cu anexa 1 la prezentul raport.
2. Au fost derulate 21 proceduri de atribuire, astfel:
- 6 licitații deschise, din care:
 4 proceduri finalizate cu încheierea :
 contractelor având ca obiect: Servicii de elaborare D.T.A.C. (P.A.C.),
D.T.A.D. (P.A.D.), D.T.O.E. (P.O.E.), proiect tehnic de execuție,
verificarea tehnică a proiectului, asistență tehnică din partea
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proiectantului, pentru obiectivul ,,MODERNIZARE DJ 741: CRIŞCIOR –
BUCUREŞCI – ALMAŞU MIC DE MUNTE, km 12+450 – 18+050”,
 acordurilor-cadru având ca obiect: Lucrări de întreținere curentă pe timp
de iarnă a drumurilor județene în perioada 2020-2023 din județul
Hunedoara (6 loturi); Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a
drumurilor județene în perioada 2020-2023 din județul Hunedoara (6
loturi), Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor
județene în perioada 2020-2023 din județul Hunedoara (6 loturi) fără
mixtură asfaltică.
 2 proceduri în derulare, având ca obiect : Execuția lucrărilor în cadrul
Proiectului ,,Modernizare Culoar Trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu
Băi - Bobâlna – Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău - Şoimuş Brănişca - DN 7 (Ilia)”, Execuție Lucrări pentru obiectivul „MODERNIZARE DJ
741 Crișcior – Bucureșci - Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”,.
- 6 proceduri simplificate, din care:
 4 proceduri finalizate cu încheierea contractelor având ca obiect :.Servicii de
consultanță pentru managementul Proiectului ”Conservare, restaurare la
Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, Servicii
de efectuare a recensământului circulației rutiere din anul 2020, Execuție de
lucrări la obiectivul ,,Reabilitare Casa de Cultura Municipiul Hunedoara'',
Furnizare microbuz transport persoane
 2 proceduri în derulare, având ca obiect: Servicii proiectare (D.T.A.C., D.T.O.E.,
PT), asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Conservare,
restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa”, Servicii de dirigenție de șantier pentru Proiectul: ,,Modernizare
Culoar Trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi - Bobâlna – Rapoltu
Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău - Şoimuş - Brănişca - DN 7 (Ilia)””.
- 5 proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare: Întocmire studii
geo, studii topo, expertize tehnice, DALI, DTAC, PT pentru obiectivul ,,Refacerea
infrastructurii județene afectata de calamitățile naturale produse in anul 2020'', Lucrări
de refacere in regim de urgenta a infrastructurii drumurilor județene afectata de
calamități – 3 loturi, Lucrări in regim de urgenta la clădirea Palatului Administrativ.
- 1 procedură prin Bursa Română de Mărfuri Carburanți auto, respectiv motorina Euro 5
si benzina standard CO98 pe baza de BVCA-uri;
- 2 proceduri proprii finalizate cu încheierea contractelor având ca obiect Servicii de
pază și protecție a obiectivelor aparținând Consiliului Județul Hunedoara.
- 1 procedură pe exceptie conform art. 31 alin. (6) din Lege nr. 98/2016 cu încheierea
contractului având ca obiect Servicii de proiectare, verificare tehnică si asistenta
tehnica din partea proiectantului componenta A privind obiectivul Realizarea Muzeului
Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul
Orăștie cod SMIS 123893
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3. Au fost realizate achiziții directe, pe baza necesităților primite din partea serviciilor/
compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, în conformitate cu anexa 2 la
prezentul raport.
4. Durata medie a unei proceduri de achiziție publică depinde de procedura aplicată şi este
între 5 luni şi 6 luni.
5. Număr de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor: 2.
6. Câte proceduri au fost anulate în anul 2020: 5.
Centralizatorul cuprinzând contractele încheiate în anul 2020 se găsește în Anexa nr. 1 la
prezentul raport.
INFORMAȚII DESPRE LITIGII
Numărul de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, la care Consiliul Județean Hunedoara
este parte: 360.
A asigurat, în condiţiile legii, în numele președintelui Consiliului Județean Hunedoara și în
baza delegației emise de către președinte, reprezentarea Unității administrativ-teritoriale Județul
Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara, în faţa instanţelor judecătoreşti intr-un nr. de 360
cauze la care Consiliul Județean Hunedoara este parte.
A întocmit actele procedurale necesare apărării intereselor Unității administrativ-teritoriale
Județul Hunedoara, și implicit a Consiliului Județean, de ex. redactarea acţiuni în instanţă, exercita
căile de atac şi orice alte măsuri pentru soluţionarea celor 360 de cauze în care Unității
administrativ-teritoriale Județul Hunedoara /Consiliul Judeţean Hunedoara a fost parte, efectuând
toate lucrările impuse de cercetarea judecătorească, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a
hotărârilor judecătoreşti;
Din Cauzele la care Consiliul Județean Hunedoara a fost parte, aflate pe rolul instanţelor in
anul 2020, pe materii acestea sunt:
CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL (obiecte: anulare certificat de încadrare în grad
de handicap și sau refuz acordare drepturi protecție socială, litigii achiziţii publice, anulare act
administrativ, acordare drepturi salariale, anulare procese-verbale de contravenție) 279 din care 132
câștigate, 41 pierdute, 106 pe rol.
CIVILE - având ca obiect: obligația de a face, pretenţii, uzucapiune, rectificare CF, acţiune în
constatare, contestație la executare, exproprieri, 52 cauze, din care 7 câștigate, 7 pierdute, 38 pe rol.
LITIGII DE MUNCA asigurări sociale– 13 cauze, din care obiect 11 litigii de muncă, 2 de
asigurări sociale, din care 2 câștigate, 2 pierdute, 9 pe rol.
Litigii cu profesioniștii 3, pe rol.
Cereri înscriere la masa credală, falimente 13 pe rol.
Au fost înregistrate în evidența serviciului și repartizate la consilierii juridici, un număr de 125
cauze.
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ORGANIGRAMA
Organigrama instituției la nivelul anului 2020 este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul raport.
Astfel :
Numărul total de posturi: 182 din care 3 funcții de demnitate publică;
Numărul de posturi ocupate: 163 la data de 31.12.2020;
Numărul total de posturi vacante: 19 la data de 31.12.2020.
INFORMAȚII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 Fluctuația la nivelul funcției de demnitate publică de președinte al consiliului județean : 1
încetare, 1 exercitare, 1 delegare de atribuții pe perioada imposibilității exercitării mandatului;
 Fluctuația la nivelul funcțiilor de vicepreședinte al consiliului județean : 2 încetări
 Fluctuația de personal la nivelul funcțiilor de execuție: 3 angajări, 5 numiri, 2 transferuri, 4
mutări definitive, 3 mutări temporare, 2 suspendări de raporturi de serviciu, 5 reluări de
activitate în funcția publică deținută, 12 încetări de raporturi de serviciu/raporturi de muncă.
 Numărul de concursuri organizate: 3
 Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: 1 numire, 1 mutare, 3 încetări de raport de
serviciu/raport de muncă;
 Numărul de funcții de conducere exercitate cu caracter temporar: 2 funcții publice; 1 funcție
contractuală
 Venitul salarial mediu brut: 9470 lei.
RELAȚIA CU COMUNITATEA
RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
Subsemnata, Horvat Felicia, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, prezint
actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de
interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost :
 Foarte bună
o Bună
o Satisfăcătoare
o Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2020
0po :
I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de
interes public ?
 Suficiente
o Insuficiente
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2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de
interes public sunt :
 Suficiente
o Insuficiente
3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră
în furnizarea accesului la informații de interes public :
o Foarte bună
 Bună
o Satisfăcătoare
o Nesatisfăcătoare
II. Rezultate
A. Informații publicate din oficiu
1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform
art.5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare ?
 Pe pagina de internet
 La sediul instituției
o În presă
o În Monitorul Oficial al României
o În altă modalitate
2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
 Da
o Nu
3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția
dumneavoastră le-au aplicat ?
- Amplasarea avizierului instituției într-un loc vizibil, la intrarea în instituție, configurarea
paginii de Internet proprie astfel încât accesul la informațiile de interes public să fie cât mai
vizibil și simplu, în conformitate cu Modelului de structurare a informațiilor publicate din oficiu
pe pagina web a unei instituții publice prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public, actualizată.
4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele
minimale prevăzute de lege?
 Da, toate hotărârile adoptate de Consiliul Județean Hunedoara, nu numai cele prevăzute a fi
făcute publice de legislație; diverse anunțuri de interes public, formulare în format editabil etc.
o Nu
5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis ?
 Da, sunt publicate în format deschis diverse formulare ( formulare pentru declarația de avere
și declarația de interese, cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public, formular pentru Reclamație – răspuns negativ, formular pentru Reclamație –
depășirea termenului de soluționare, informații financiare )
o Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr
cât mai mare de seturi de date în format deschis ?
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Identificarea și transmiterea de către toate compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, a informațiilor ce se consideră a
fi de interes pentru a fi prezentate în format deschis.
B. Informații furnizate la cerere :
1. Numărul total de solicitări de
informații de interes public

În funcție de solicitant
De la persoane fizice

51

11

După modalitatea de adresare
Pe suport
Pe suport
Verbal
hârtie
electronic

De la persoane
juridice

40

Departajare pe domenii de interes :
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)
b)Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice
c)Acte normative, reglementări
d)Activitatea liderilor instituției
e)Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu
modificările și completările ulterioare
f)Altele, cu menționarea acestora :
- consilieri județeni
- cultură
- domeniul public/privat
- drumuri județene
- instituții subordonate, servicii publice, transport public
- managementul sistemului integrat al deșeurilor
- probleme sociale
- probleme tineret
- proiecte
- retrocedări
- sănătate
- urbanism

4

47

-

6
3
1
1
3
3
16
3
1
1
2
1
2
8

2.Număr
total de
solicitări
soluționate
favorabil

Termen de răspuns
Redirecționate
către alte
instituții în 5
zile

Soluționate
favorabil în
termen de
10 zile

Soluționate
favorabil în
termen de
30 de zile

Modul de comunicare
Solicitari
pentru care
termenul a
fost depășit

Comunicare
electronică

Comunicare
în
format
hârtie

Comunicare
verbală

Departajate pe domenii de interes
Utilizarea
banilor
publici
(contrac
te,
investiții

Modul
de îndeplinire a
atribuțiilor

Acte
normative,
reglementari

Activitatea
liderilor
instituției

Informa
-ții
privind
modul
de
alicare
a Legii
nr.
544/
2001

3

-

-

instituției

publice

cheltuieli)

45

3

18

24

-

41

4

-

6

*)
f)Altele, cu menționarea acestora :
- consilieri județeni
- cultură
- domeniul public/privat
- drumuri județene
- instituții subordonate, servicii publice, transport public

1
1
3
3
10
15

-

Altele
se
precizează
care*)

*)

3
1
1
2
1
2
8

- managementul sistemului integrat al deșeurilor
- probleme sociale
- probleme tineret
- proiecte
- retrocedări
- sănătate
- urbanism

3.Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul
legal :
3.1. - Nu este cazul.
3.2. ____________________________________________________________________
3.3. _____________________________________________________________________
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată ?
4.1. - Nu este cazul.
4.2. ____________________________________________________________________
Motivul respingerii

5.Număr

Departajate pe domenii

total de
solicitări
respinse

Exceptate,
Conform
legii

6

Informații
inexistente

6

Alte motive,
cu precizarea
acestora

-

-

Utilizarea
banilor
publici
(contracte,
Investiții,
cheltuieli)
-

Modul de
îndeplinire a
atribuțiilor
instituției
publice

Acte
normative,
reglementări

-

-

Activitatea
liderilor
instituției

Informații
privind
modul
de
aplicare a
Legii
nr.
544/2001
-

-

Institutii
subordonate
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5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii:
- Referitor la dosarul profesional al funcționarului public.
6. Reclamații administrative și plângeri în instanță
6.1.Numărul de reclamații administrative la adresa Consiliului Județean
Hunedoara în baza Legii nr. 544/2001
Soluționate
Respinse
În curs de
Total
favorabil
soluționare

-

-

-

6.2.Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției țn baza Legii nr.
544/2001
Soluționate
Respinse
În curs de
Total
favorabil
soluționare

-

-

-

-

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de funcționare

Sume încasate din serviciul de copiere

Nu există o evidență exactă
a costurilor de funcționare
a Centrului de informare a
cetățeanului unde se
desfășoară activitatea de
implementare a Legii nr.
544/2001.
Cheltuielile constau in

Nu s-au încasat bani pentru servicii
de copiere.
Toate informațiile solicitate au fost
transmise prin intermediul poștei
electronice

Contravaloarea
serviciului de copiere
(lei/pagină)

Care este documentul care stă
la baza stabilirii contravalorii
serviciului de copiere?

-

-
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-

achiziționarea de
consumabile și reparații .
Sumele pentru aceste
cheltuieli au fost prevăzute
în bugetul instituției pentru
anul 2020.

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public
a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate
seturi de date de interes public ?
 Da
o Nu
b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției
dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de
interes public :
- Îmbunătățirea informării cu privire la activitatea instituției pe platformele de socializare
- Dezvoltarea sistemului de comunicare online (social-media)
- Identificarea unor propuneri privind comunicarea de noi date și informații publice din oficiu, după
consultarea prealabilă a direcțiilor/serviciilor/compartimentelor de specialitate
- O bună comunicare intre direcții și compartimente pentru pregătirea răspunsurilor la solicitări.
Se urmărește actualizarea permanentă a informațiilor publicate pe site-ul propriu al instituției
cât și publicarea suplimentară a unor informații de interes public, altele decât cele prevăzute de
legislația în vigoare.

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în
2020

A1

243

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost
anunţate în mod public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu
b. prin afisare la sediul propriu
c. prin mass-media
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii
referitoare la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:

A2

243

A2_1
A2_2
A2_3

243
243
243
-
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A3

a. persoane fizice
b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au
depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la
proiectul de act normativ
5.Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi
altor asociaţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu
societatea civilă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandărilor primite
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de
acte normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal
constituite
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul
2020 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au
fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii
care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,
conform art. 5)
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile
publice)
2.Numarul sedintelor publice anuntate prin:
a. afişare la sediul propriu

A3_1

-

A3_2

-

A4

-

A5
A6
A7
A8
A9
A10

B1
B2_1
B2_2
B2_3

2
-

28
28

b. publicare pe site-ul propriu
28
c. mass-media
12
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv
53
B3
la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass7
B4
media
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate
B5
în cadrul şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
B6
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate
B7_1
b. vot secret
B7_2
c.alte motive (care ?)
B7_3
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor
28
B8
publice
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice
28
B9
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C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
b. rezolvate favorabil instituţiei
C1_2
c. în curs de soluţionare
C1_3
-

INFORMAȚII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATE
Implementarea Programului de relații externe a județul Hunedoara pentru 2020, a marcat
acțiuni cu miză în sfera promovării în străinătate a județului Hunedoara prin intermediul Adunării
Regiunilor Europei - A.R.E., organism european din care Consiliul Județean Hunedoara face parte
încă din anul 1992. Acest lucru s-a făcut prin participări online la Reuniuni Plenare ale ARE. În
cadrul acestor reuniuni, delegația hunedoreană a avut contribuții la adoptarea unor decizii,
stabilirea a numeroase contacte, laolaltă cu aportul relevant avut în cadrul numeroaselor dezbateri
pe diverse teme specifice UE (politici sociale, sănătate publică, incluziune socială, strategii și
priorități politice în Adunarea Regiunilor Europei).
Totodată, s-a continuat implementarea programului Eurodyssey, care presupune schimburi
de stagiari între diferitele regiuni ale Europei. În 2020, județul Hunedoara a găzduit un tânăr
stagiar din Spania, care a început stagiu de pregătire la Agenția de Dezvoltare Economică și
Socială a Județului Hunedoara. Stagiul a fost întrerupt din cauza izbucnirii pandemiei mondiale de
COVID 19.
În cursul anului 2020 au fost menținută corespondența cu regiunile din străinătate cu care
avem relații de înfrățire: județul Vas (Ungaria) și regiunea Ningxia Hui (China).
În luna iunie 2020 a fost primită o donație de echipamente medicinale de protecție pentru
lupta împotriva COVID-19 donate de către Provincia Shaanxi (China) ce au fost repartizate celor 5
spitale suport Covid din Deva, Orăștie, Hunedoara, Vulcan și Lupeni, respectiv: - Combinezoane
de protecție: 500 seturi. - Ochelari de protecție: 200 bucăți - Măști de protecție de unică folosință:
10.000 bucăți - Măști de protecție KN95: 500 buc
În primul trimestru al anului 2021, în data de 16 martie 2021 a fost semnat, în sistem online
„Acordul de Înfrățire între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi din Republica
Populară Chineză privind Stabilirea de Relații de Prietenie”, iar în data de 2 aprilie 2021, Consiliul
Raional Strășeni (Republica Moldova) a aprobat Decizia nr.3/3 cu privire la modificarea și
completarea Anexei Deciziei Consiliului raional nr.1/21 din 15 Februarie 2019 „Cu privire la
aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Hunedoara, România”,
demers necesar pentru finalizarea acordului de înfrățire dintre cele două regiuni, în conformitate
cu Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 213 din 28 august 2019.
De asemenea, au fost încheiate două acorduri de asociere, unul cu Inspectoratul Școlar
Județean Hunedoara, pentru suma de 50.000 lei în vederea organizării de Concursuri şi
Olimpiade şcolare, etapa judeţeană care, din pricina pandemiei mondiale de COVID 19 nu a fost
dus la îndeplinire și unul cu Municipiul Lupeni, în valoare de 5.000 de lei, sumă cu care instituția
Consiliului Județean Hunedoara a contribuit la organizarea Festivalului ”CÂNTEC PENTRU
PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA”.
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INFORMAȚII DESPRE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE INIȚIATE
DE CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
În anul 2020, Consiliul Județean Hunedoara a adoptat un număr de 243 hotărâri, care sunt
publicate pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara la adresa www.cjhunedoara.ro, secțiunea
Monitor oficial local – Hotărâri 2020.
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 pct. (3) din Hotărârea
nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor
furnizate de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean.

PREȘEDINTE,
Laurențiu Nistor

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

SEF SERVICIU,
Carmen Henț

CONSILIER,
Felicia Horvat
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