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Anexa 10 
Scrisoare privind desemnarea membrilor în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției 

la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara 
Către,  
Instituţia: 
În atenţia: Domnului/Doamnei …….- funcție 
 
Stimate Domnule/Doamnă.............., 

Consiliul Județean Hunedoara a demarat procesul de constituire a Grupului de coordonare 
a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara, structură de tip partenerial, fără 
personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea 
climatică pentru județul Hunedoara. Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale va 
asigura premisele implicării tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la 
nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile în domeniile forță de muncă și protecția 
socială (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă), 
educație și sănătate publică (Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Universitatea din 
Petroșani, Direcția de Sănătate Publică Hunedoara), de protecția mediului (Agenția Județeană 
pentru Protecția Mediului, ANAMP – Serviciul Teritorial). 

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara se 
constituie cu respectarea principiului parteneriatului în conformitate cu prevederile Codului 
Național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente politicii de coeziune 
și a Regulamentului 1056/2021 de instituire a Fondului pentru o tranziției justă. 

Informații cu privire la funcționarea, rolul și responsabilitățile Grupului de coordonare 
a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara se regăsesc în cadrul PTTJ și 
pot fi consultate pe pagina de Județului Hunedoara (www.cjhunedoara.ro).   

Ținând cont de cele menționate anterior, va informam ca instituția dumneavoastră a fost 
inclusă în structura Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul 
județului Hunedoara.  

În acest sens, vă rugăm să desemnați 2 persoane, cu funcție de decizie, care să facă 
parte din cadrul partenerial: 1 membru titular și 1 membru supleant. 

Pentru acestea vă rugăm să transmiteți până în data de ............ la adresa de e-mail  
__________următoarele date:  
 
Membru titular:  
Nume, prenume: 
Funcție: 
Număr de telefon: 
Adresă de e-mail: 
 
Membru supleant: 
Nume, prenume: 
Funcție:  
Număr de telefon:  
Adresă de e-mail: 
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Persoana de contact din partea Consiliului Județean Hunedoaraeste __________, telefon 
____________, e-mail: __________. 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Președinte 
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