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Lista cuprinzând documentele de interes public  
ale compartimentelor de specialitate 

din cadrul Consiliului Județean Hunedoara 
 

Serviciul juridic contencios, relații cu consiliile locale, urmărire încasare creanțe și 

executare silită 

 Numărul/tipul cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești/instanța, care se 

regăsesc și pe site-ul de specialitate, dosare soluționate de comisia de disciplină, cu 

excepția cauzelor privind informații clasificate, litigii cu profesioniști în materie 

comercială și/sau care privesc drepturi de proprietare intelectuală, date cu caracter 

personal, de stare civilă, adopții, plasamente, concurența neloială, informații din 

dosare penale privind procedura judiciară, dacă publicitatea acestora aduce atingere 

asigurării unui proces echitabil, informații care prejudiciază măsurile de protecție a 

tinerilor; 

 Dosare și contracte de achiziție publică privind achiziția serviciilor juridice specializate 

de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor în justiție, cu anonimizare date 

conform legii; 

 Proceduri operaționale ale serviciului cu anonimizare date conform legii. 

Serviciul administrație publică locală și relații publice 

 Hotărâri adoptate de către Consiliului Județean Hunedoara; 

 Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județan Hunedoara cu caracter normativ; 

 Proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara; 

 Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Hunedoara, 

programul de audiențe, coordonate de contact; 

 Coordonatele de contact ale Consiliului Județean Hunedoara, respectiv: adresa, 

numere de telefon, numere de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 

 Programul de funcționare și programul de relații cu publicul; 

 Lista și datele de contact ale intituțiilor subordonate Consiliului Județean Hunedoara; 

 Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor județeni; 

 Rapoarte anuale privind accesul la informațiile de interes public întocmite conform 

Legii nr. 544/2001 și rapoartele anuale de activitate a autorității; 
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 Rapoarte anuale privind modul de soluționare a petițiilor; 

 Declarațiile de avere și de interese ale Peședintelui Consiliului Județean Hunedoara, 

ale vicepreședinților și ale consilierilor județeni; 

 Lista documentelor produse și/sau gestionate de Consiliul Județean Hunedoara; 

 Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Județean Hunedoara 

 Minutele ședințelor Consiliului Județean Hunedoara. 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare 

servicii comunitare de utilitate publică 

 Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Hunedoara; 

 Raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Județean 

Hunedoara; 

 Calendarul târgurilor și piețelor din Județul Hunedoara pe anul în curs; 

 Proiecte de Hotărâre de Consiliu Județean Hunedoara care cad sub incidența Legii 

52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu 

modificările și completările ulterioare. 

Serviciul buget, financiar, contabilitate 

 Situații financiare anuale (bilanț, cont de execuție și anexele aferente centralizat și ale 

unităților subordonate); 

 Situații financiare trimestriale (bilanț, cont de execuție și anexele aferente centralizat 

și ale unităților subordonate); 

 Situații financiare anuale (bilanț, cont de execuție și anexele aferente centralizat și ale 

unităților subordonate); 

 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs al Județului Hunedoara și estimări pe 

următorii 3 ani (fundamentării, solicitării, adrese, formulare, programe de investiții 

etc.); 

 Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul în curs ale intituțiilor publice aflate în 

subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara și estimări pe următorii 3 ani 

(fundamentării, solicitării, adrese, formulare, programe de investiții etc.);; 

 Situații, raportări privind datoria publică locală (contracte finanțare nerambursabilă, 

raportări Ministerul Finanțelor); 
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 State de salarii (angajamente, ordonanțe, lichidare, ordine de plată salarii, extrase de 

cont); 

 Registru de casă și documente justificative care stau la baza înregistrărilor în registru 

de casă; 

 Deconturi deplasare în țară; 

 Deconturi deplasare în străinătate; 

 Note contabile și documente justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitatea financiară (factură fiscală, ordin de plată, extrasul de cont, referat de 

necesitate, ordonanțări, angajamente, situații de lucrări); 

 Deschideri și retrageri de credite bugetare (dispoziție bugetară, cerere deschidere de 

credite, notă justificativă deschidere); 

 Note contabile și documente justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitatea de gestiune a materialelor și obiectelor de inventar (notă de recepție și 

constatare de diferențe, bon de predare, transfer, restituire, bon de consum etc.); 

 Documente privind inventarierea patrimoniului, proces-verbal de inventariere și liste 

de inventariere; 

 Fișa mijloacelor fixe, fișă monitorizare, note contabile aferente mijloacelor fixe, 

balanțe contabile; 

 Extrase de cont venituri, execuții venituri, situații lunare venituri; 

 Comunicări primării privind impozitul auto peste 12 tone; 

 Documente privind fundamentarea proiectelor de hotărâri privind taxele și tarifele 

locale ale consiliului județean (note justificative, note de fundamentare primite de la 

instituțiile subordonate). 

Direcția Arhitect Șef 

Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții 

 Lista certificatelor de urbanism; 

 Lista autorizațiilor de construire/desfințare; 

 Lista convențiilor încheiate cu primăriile privind competența emiterii actelor în 

domeniul urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții; 
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 Documentele necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism; 

 Documentele necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire/desfințare; 

 Formulare on-line; 

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților 

 Planuri urbanistice generale (PUG), aprobate, cu consultare la sediul Consiliului 

Județean Hunedoara; 

 Planul de amenajare a teritoriului județean PATJ și PATZI, aprobate de Consiliul 

Județean Hunedoara; 

 Formulare on-line prevăzute de legislația în vigoare, în domeniul urbanismului, 

amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților; 

Serviciul administrare drumuri 

 Evidența eliberării acordurilor prealabile privind desfășurarea competițiilor sportive pe 

drumurile județene, amplasarea unor obiective în zona drumurilor județene și acces 

la drumurile județene; 

Compartiment achiziții publice 

 Planul anual al achizițiilor publice; 

 Anexa privind achizițiile directe la Planul anual al achizițiilor publice; 

 Dosarele de achiziție publică, exceptând documentele depuse de către ofertanți care 

sunt însoțite de declarații de confidențialitate (conform art. 217 alin.5 din legea 

98/2016); 

 Contractele încheiate în urma unor achiziții publice directe de produse/servicii/lucrări. 

Serviciul proiecte, strategii și politici europene 

 Raportul anual de activitate al Serviciului Proiecte, Strategii și Politici Europene; 

 Atribuțiile structurii organizatorice ale Serviciului Proiecte, Strategii și Politici 

Europene; 

 Obiectivele specifice privind activitatea Serviciului Proiecte, Strategii și Politici 

Europene. 

Serviciul audit public intern 

 Raportul anual privind activitatea de audit public intern. 
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Birou  Resurse  umane, salarizare și gestiunea funcției publice 

 Organigrama și Organigrama cu numele persoanelor care ocupă funcții de conducere 

și numărul posturilor pe fiecare structură; 

 Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Transparența veniturilor salariale;  

 Regulamentul de organizare și funcționare pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Hunedoara Intern al aparatului de specialitate  al 

Consiliului Județean Hunedoara; 

 Codul Etic; 

 Actul administrativ privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții 

funcționarilor publici în comisia paritară și actul administrativ privind constituirea 

comisiei paritare; 

 Publicarea tuturor anunțurilor pentru concursurile de ocupare a unor posturi 

vacante/temporar vacante, a anunțurilor pentru concursurile/examenele de 

promovare din cadrul; 

 Formularul de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor publice sau la 

cuncursurile/examenele de promovare în funcția publică, model adeverință vechime, 

cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale, informare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Rezultatele evaluărilor managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Hunedoara, rapoartele de activitate ale managerilor instituțiilor  

de cultură din subordinea Consiliului Județean Hunedoara; 

 Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici și ale personalului angajat cu 

contract individual de muncă care implementează programe ori proiecte finanțate din 

fonduri externe sau din fonduri bugetare; 

 Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele 

Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și Planul de integritate al Consiliului 

Județean Hunedoara 2022 - 2025; 

 Raport anual privind formarea profesională; 

 Raportul anual al consilierului de etică prin completarea online a formularului pus la 

dispoziție de către ANFP; 
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 Raportul de activitate al Biroului resurse umane, salarizare și gestiunea funcției 

publice ca parte din Raportul anual al președintelui Consiliului Județean Hunedoara 

cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului 

județean; 

Compartiment relații externe, comunicare interinstituțională, culte, sport 

 Acorduri și protocoale de cooperare și asociere ale Consiliului Județean Hunedoara 

cu entități din străinătate; 

 Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă în condițile Legii 350/2005. 

Compartimentul managementul unităților de asistență medicală 

 Corespondență cu autoritățile și instituțiile publice. 

Compartimentul  neutralizarea deșeurilor de origine animală 

 Sume alocate și repartizate cu privire la neutralizarea subproduselor de origine 

animală provenite din gospodăriile populației, care nu sunt destinate consumului 

uman; 

 Sume alocate și repartizate pentru plasarea animalelor în adăpost, în baza Ordinelor 

de plasare a animalelor în adăpost, emise de Inspectoratul de Poliție Județean 

Hunedoara – Biroul pentru protecția animalelor; 

 Procedura operațională a serviciului cu anonimizare date conform legii. 

Compartiment  Informatizare 

 Afișarea pe site-ul instituțieiinformații generale, comunicate de presă, știri zilnice 

referitoare la activitatea Consiliului Județean Hunedoara și a instituțiilor subordonate, 

hotărâri de consiliu, rapoarte anuale, declarații de avere și interese, minute, procese 

verbale ale ședințelor de consiliu, certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire/desfințare etc., conform Regulamentul UE nr.679/2016 cu privire la 

stocarea datelor cu caracter personal. 

Compartiment corp control 

 Raportul anual de activitate al Compartimentului Corp Control; 

 Atribuțiile structura organizatorică a Compartimentului Corp Control; 

 Obiective specifice a activității Compartimentului Corp Control. 

 


