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MONITORUL  OFICIAL 

AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA 
TRIMESTRUL IV/ 2014                                       HOTĂRÂRI                                                08    decembrie  2014 
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                                                  S U M A R 

 

Nr. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

 Nr. 
 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

 
 
 

 

194 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu 
orașul Hațeg prin Consiliul Local al 
Orașului Hațeg pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare zonală 
 

 232   HOTĂRÂREA  privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere 
și reparații drumuri județene, pe anul 
2014 
 

 

195 HOTĂRÂREA privind asocierea 
Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Municipiul 
Orăștie prin Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare a imobilului ”Casa de 
Cultură” Orăștie 
 

  233   HOTĂRÂREA privind aprobarea 
proiectului ”Reabilitarea sitului 
industrial de pe fosta platformă 
industrială Călan și pregătirea lui 
pentru noi activități, a cheltuielilor 
legate de proiect din cadrul 
Programului Operațional Regional 
2007-2013, precum și a proiectului 
tehnic revizuit 
 

 

196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind completarea 
Acordului de asociere încheiat între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al 
Municipiului Hunedoara și 
Municipiul Deva, prin Consiliul 
Local al Municipiului Deva în 
vederea realizării Proiectului de 
dezvoltare zonală și de interes public 
”Linie verde de troleibuz între 
municipiile Hunedoara și Deva – 
GREEN LINE HD” 
 

 
 
 
 

234 
 
 
 
 
 
 
 
235 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
proiectului tehnic pentru obiectivul 
de investiții ”MODERNIZARE 
DRUMURI DE ACCES PENTRU 
INTEGRAREA ÎN CIRCUITUL 
EUROPEAN A CETĂȚILOR 
DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIE” 
 
HOTĂRÂREA privind aprobarea 
proiectului ”Modernizare drumuri de 
acces pentru integrarea în circuitul 
turistic european a Cetăților  Dacice 
din Munții Orăștiei și a cheltuielilor 
legate de proiect din cadrul 

 
 
 
 



 

 
202 
 
 
 
 
 
 
203 
 
 
 
 
 
208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate 
în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul III al anului 2014 
 
HOTĂRÂREA privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale 
Consiliului Județean Hunedoara pe 
trimestrul III 2014 
 
HOTĂRÂREA privind aprobarea 
proiectului ”Accesul la o viață 
decentă pentru înființarea a 6 centre 
de îngrijire paleativă și la domiciliu 
în județele Hunedoara și Alba” și a 
cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul Programului Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 
 
HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere 
și reparații drumuri și poduri 
județene, pe anul 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
238 
 
 
 
 
248 

Programului Operațional Regional 
2007-2013” 
 
HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Master Planului pentru ”Extinderea 
și reabiltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Hunedoara” 
 
HOTĂRÂREA privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.38/2014 privind 
stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2014 
 
 
 
 

  

      

  

 



 

 
 
 

 
 

 

      

      

          



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.194/2014 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 

 cu Oraşul Haţeg prin Consiliul Local al Oraşului Haţeg 
pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală  

 
 
 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; 

Având în vedere Hotărârea nr. 115/2014 a Consiliului Local al Oraşului Hateg privind 
aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Oraşul Haţeg, 
prin Consiliul Local al Oraşului Haţeg, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală; 

 În baza prevederilor art. 14, art. 91 alin.(3) lit. d şi  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 Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu 

Oraşul Haţeg, prin Consiliul Local al Oraşului Haţeg pentru realizarea Proiectului de dezvoltare 
zonală: Complex de agrement  “RETEZAT WATER  PARK” în oraşul Haţeg”, potrivit  Acordului 
de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

Art. 2.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere prevăzut la art. 1 din prezenta. 

Art. 3.- 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,                                                
    Mircea Ioan Moloţ                                                    
              CONTRASEMNEAZA 

       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Daniel Dan 
 
 
 
 

Deva, la 21 octombrie 2014 



        
 

 
 

ANEXA    
la Hotărârea nr. ____/ 2014 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT  - PARC  ACVATIC  –  
 “RETEZAT WATER  PARK  HAŢEG” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL  HUNEDOARA 

CONSILIUL   JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 ORAŞUL  HATEG 

CONSILIUL  LOCAL  AL 

ORAŞULUI  HAŢEG 

Nr. ________/_________2014  Nr. ________/_________2014 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 

pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT   

 „RETEZAT  WATER  PARK”  în oraşul HAŢEG 

 

Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  

reprezentat  de domnul Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect,  

şi  

II. ORAŞUL  HAŢEG, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HAŢEG 
reprezentat de domnul Adrian Marcel GOIA –primarul Oraşului HAŢEG, în calitate 
de parte asociată ; 

 
În temeiul  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2014 şi a Hotărârii 
Consiliului Local al Oraşului Hateg nr. 115/2014 privind aprobarea asocierii Judeţului 
Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Oraşul Haţeg, prin Consiliul Local al 
Oraşului Hateg, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală; 
Părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului  Acord de asociere,  potrivit 
prevederilor  art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, prin care stabilesc  
următoarele: 
 

1. Obiectul şi scopul asocierii 

1.1.- Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unei Aplicaţii de finanţare pentru 
promovarea  Proiectului  de  interes  public  Complex  de  agrement  - cu denumirea 

”RETEZAT  WATER  PARK”  în oraşul  HAŢEG,  proiect  ce  va fi 
finanţat/cofinanţat de către părţile asociate, inclusiv prin atragerea de  fonduri europene 
nerambursabile. 
1.2.- Scopul Acordului este realizarea/construirea în oraşul HAŢEG a unui ansamblu de 
construcţii de agrement de tipul  unui unui „parc acvatic”,  format în principal din:  

� bazine de înot pentru adulţi,  
� bazine pentru tobogane,  
� piscine pentru relaxare şi distracţie; 
� bazine de apă pentru copii, cu mobilier de joacă pentru copii,   
� zonă de plajă; 
� amenajări pentru activităţi sportive de tipul: fotbal pe plajă, volei pe plajă, tenis 

cu piciorul, etc; 
� zonă comercială şi de alimentaţie publică; 
� zonă terapeutică, fitness, saună, masaj, ,etc. 

 



2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 

2.1. ETAPA 1 - Realizarea documentaţiilor tehnice: S.F.- Studiu de fezabilitate, 
documentaţii de atribuire, precum şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare 
începerii lucrărilor. 

2.2. Etapa 2 - Realizarea construcţiilor ce vor forma complexul de agrement de tipul 
parc acvatic, în Oraşul  HAŢEG , precum şi punerea lor în funcţiune. 

2.3. ETAPA 3 – Operarea / funcţionarea complexului de agrement, prin intermediul 
unui operator de servicii de acest tip. 
 
 

3. Responsabilul de Proiect 

Părţile stabilesc  ca „lider al asocierii” sau „parte asociată responsabilă de Proiect”, 
să fie Consiliul Judeţean Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga 
derulare a Proiectului, atât în faza de realizare a construcţiilor, cât şi în faza de 
funcţionare a complexului de agrement / serviciilor specifice. 
 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 

Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele obligaţii: 

4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de 
Proiect, are următoarele obligaţii: 
a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice aferente proiectului 

(prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, aplicaţie de finanţare, 
documentaţii de atribuire, etc) ; 

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea 
Proiectului, în special din programe nerambursabile; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 
e) să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare începerii lucrărilor de construire; 
f) să urmărească realizarea lucrărilor, în etapele de achiziţie, contractare  şi recepţie 

a lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
g) să atribuie/ să concesioneze serviciile de gestionare/administrare a complexului 

de agrement; 
h) să urmărească / să monitorizeze activitatea operatorului complexului de 

agrement; 
i) să informeze periodic cealaltă partea asociată, asupra stadiului derulării 

Proiectului / funcţionării serviciilor de agrement. 
 

4.2. Consiliul Local al Oraşului  HAŢEG, în calitate de parte asociată, are 
următoarele obligaţii: 

a) să pună la dispoziţia Proiectului, prin darea în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, a terenului necesar construirii complexului de agrement;  

b) să analizeze şi si aprobe documentaţiile tehnice care sunt de competenţa sa; 
c) să participe, prin reprezentanţi desemnaţi, în comisiile de licitaţie şi comisiile de 

recepţie la terminarea lucrărilor. 
 



 
5. Alte  clauze 

5.1.  Amplasamentul/terenul pe care se va construi parcul acvatic  va fi stabilit de către 
părţi, de comun acord, în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate, pe baza 
propunerii Primăriei sau Consiliului Local al Oraşului HAŢEG, cu acceptul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, după o analiză tehnică şi economică a proiectului ; 

52. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată 
responsabilă de Proiect, să coordoneze toate activităţile proiectului în etapele de: 
proiectare, pregătire a aplicaţiei de finanţare, accesare fonduri, implementare, 
funcţionare şi  operarea  a complexului de agrement. 

5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată 
nedeterminată.  

5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul scris 
al părţilor. 

5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional semnat 
de reprezentanţii părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte 
asociată nu poate modifica în mod unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale amiabilă. 
Cele ce nu pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul acord.  

 
Încheiat. azi __________ 2014,  în  2  exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte semnatară. 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 

prin 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 ORAŞUL  HAŢEG 

prin 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

ORAŞULUI  HAŢEG 

reprezentat de  reprezentat de 

Preşedinte 
Mircea Ioan MOLOŢ 

 
 
 

 Primarul Oraşului  HAŢEG 
Adrian Marcel GOIA 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.195/2014 
privind asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu 

Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului  

„Casa de Cultură Orăștie” 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA  
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăștie nr. 102/2014 
privind asocierea Municipiului Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie cu 
Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea reabilitării imobilului 
– „Casa de Cultură Orăștie”, situat în Municipiul Orăștie, Piața Victoriei, nr.20, Județul 
Hunedoara; 
  În conformitate cu prevederile art.14, art. 91 alin.(3). lit. d și alin. (6) lit. a 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor 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 
Județean Hunedoara cu Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie 
pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului „Casă de Cultură 
Orăștie”, potrivit contractului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 
  (2). – Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara 
să semneze contractul de asociere prevăzut la alin. 1 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,      
        Mircea Ioan Moloţ                                                      CONTRASEMNEAZA: 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Daniel Dan 
 
 

Deva, la  21 octombrie 2014 



 
 

                                      Anexa  

                        la Hotărârea nr._______/ 2014 

                     a Consiliului Județean Hunedoara 

 

 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

între Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi  
Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie, pentru 

reabilitarea imobilului „CASA DE CULTURĂ ORĂŞTIE” 
 

 



JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
      HUNEDOARA 

              MUNICIPIUL  ORĂŞTIE 
               CONSILIUL  LOCAL  AL 
                MUNICIPIULUI ORĂŞTIE 

Nr. ______/_______2014                Nr. _____/_____2014 
 

CONTRACT  DE  ASOCIERE 
între Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 

 şi Municipiul Orăştie prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie, 
pentru reabilitarea imobilului „CASA DE CULTURĂ ORĂŞTIE” 

 
I. CADRU  GENERAL 
Prezentul Contract de asociere se încheie în conformitate cu: 
� prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e, art. 91 alin.(6) lit. a din din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
� prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
� Hotărârea nr. 102/2014 privind asocierea Municipiului Orăștie prin Consiliul Local al 

Municipiului Orăştie cu Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara în 
vederea reabilitării imobilului – „Casa de Cultură Orăștie” 

 
II. Părţile  : 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA cu sediul în 

Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara, reprezentat de domnul 
Mircea Ioan MOLOŢ – Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de 
ASOCIAT, pe de o parte; 

II. MUNICIPIUL  ORĂŞTIE, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORĂŞTIE, cu sediul 
în Municipiul Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.3, judeţul Hunedoara, reprezentat de domnul  
Ovidiu  BĂLAN, – Primarul Municipiului Orăştie, în calitate de PROPRIETAR al imobilului 
şi  ASOCIAT, pe de o parte, 

 
Părţile au convenit să încheie prezentul CONTRACT DE ASOCIERE, prin care stabilesc  
următoarele: 
 
III.- Obiectul contractului  
Art. 1.- Părţile convin să se asocieze pentru finanţarea şi realizarea lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare a imobilului „CASA DE CULTURĂ ORĂŞTIE”, imobil situat în Municipiul Orăştie, 
strada Piaţa Victoriei nr. 20, judeţul Hunedoara,  aparţinând patrimoniului public al 
Municipiului Orăştie. 
Art. 2.- În scopul realizării lucrărilor de reabilitare, Consiliul Judeţean Hunedoara ca parte 
asociată în prezentul contract, va elabora documentaţiile tehnico-economice aferente (Studiul 
de fezabilitate, Proiect tehnic), va obţine avizele şi autorizaţiile legale necesare, şi va executa 
lucrările de reabilitare şi modernizare ale imobilului în cauză. 
Art. 3.- Pe durata executării lucrărilor de reabilitare, Consiliul Local al Municipiului Orăştie va 
transmite dreptul de administrare asupra imobilului „Casa de Cultură Orăştie”, către Consiliul 
Judeţean Hunedoara. 
 

  



IV. Obligaţiile părţilor 
Art. 4. – Obligaţiile Consiliului Judeţean Hunedoara: 
a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivului de 

investiţii „reabilitare şi modernizare Casa de cultură Orăştie”, să aprobe indicatorii tehnico-
economici ai investiţiei, să obţină toate avizele şi acordurile necesare realizării investiţiei; 

b) să asigure finanţarea din fonduri proprii sau din fonduri atrase, (inclusiv din fonduri 
europene nerambursabile), a obiectivului de investiţii „reabilitare şi modernizare Casa de 
cultură Orăştie”; 

c) să preia în administrare imobilul ce face obiectul reabilitării, strict pe durata executării 
lucrărilor de reabilitare şi modernizare; 

d) să angajeze executarea lucrărilor de investiţii, inclusiv achiziţia dotărilor aferente imobilului; 
e)  să organizeze recepţia lucrărilor şi dotărilor aferente, să facă plăţile aferente, potrivit 

prevederilor legale în materie; 
f) la finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare, să transmită imobilul, în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Orăştie, cu toate dotările şi bunurile rezultate în urma 
investiţiilor, libere de orice sarcini; 

g) să notifice proprietarul, asupra apariţiei oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 
drepturilor/intereselor proprietarului, pe durata executării prezentului contract; 

h) să îndeplinească orice altă atribuţie/obligaţie ce cade în competenţa finanţatorului şi care 
rezultă din derularea investiţiei. 

 
   Art. 5. – Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului  Orăştie : 
a) să pună la dispoziţie imobilul Casa de cultură Orăştie, aparţinând patrimoniului public al 

Municipiului Orăştie, liber de orice sarcini, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare; 

b) să transmită dreptul de administrare asupra imobilului în cauză, Consiliului Judeţean 
Hunedoara, strict pe durata executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare; 

c) să participe prin reprezentanţi desemnaţi, la recepţia lucrărilor de investiţii; 
d) să îndeplinească şi alte atribuţii convenite cu celălalt asociat, care rezultă din executarea 

prezentului contract de asociere. 
 
V.- Răspunderea părţilor 
Art. 6.(1) – Prezentul contract se încheie în interesul comun al părţilor, care se obligă să-l 

execute întocmai, în totalitate şi cu bună credinţă. 
(2)- Nici una dintre părţi nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificare poate 

interveni numai cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
(3)- Părţile se obligă să colaboreze şi să se informeze reciproc, astfel încât să se asigure 

derularea în mod corespunzător, a lucrărilor de investiţii care fac obiectul prezentului 
contract. 

 
VI.- Durata contractului 
Art. 7. – Prezentul contract întră în vigoare la data semnării acestuia, şi îşi produce efectele 

pe perioada derulării şi realizării lucrărilor de reabilitare a imobilului Casa de cultură 
Orăştie. 

(2)- Prezentul contract  încetează în următoarele situaţii: 
a) la finalizarea lucrărilor, odată cu predarea obiectivului reabilitat şi recepţionat, către 

proprietar; 



b) prin acordul părţilor; 
c) în situaţia în care, nu se poate realiza obiectul prezentului contract; 
 
 
Art. 8.- Alte  clauze 
(1)- Prezentul Contract se poate modifica prin acte adiţionale semnate de către părţi, cu 

respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte contractantă, nu poate modifica în 
mod unilateral prezentul Contract. 

(2)- Prezentul Contract de asociere se completează cu legislaţia în materie. 
(3)- Eventualele divergenţe în derularea Contractului se soluţionează pe cale amiabilă. Cele 

ce nu pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 
(4)- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract.  
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
             prin 
CONSILIUL  JUDEŢEAN HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL  ORĂŞTIE 
                 prin 

CONSILIUL  LOCAL AL 
MUNICIPIULUI ORĂŞTIE 

             Reprezentat de                 reprezentat de 
Preşedinte 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 
 

 Primar 
Ovidiu BĂLAN 

 
 

 



 





































































































































































































































































































































































































































































R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.234/2014  
privind aprobarea  proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții  „MODERNIZARE 

DRUMURI DE ACCES PENTRU INTEGRAREA ÎN CIRCUITUL EUROPEAN A CETĂȚILOR 
DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI” 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcției tehnice și investiții 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 proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 
DRUMURI DE ACCES PENTRU INTEGRAREA ÎN CIRCUITUL EUROPEAN A CETĂȚILOR 
DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 
 Art.2. – Se abrogă Hotărârea nr. 206/2014 a Consiliului Județean Hunedoara. 
 
           Art.3. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția tehnică și investiții 
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,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:    

         Mircea Ioan Moloţ                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,       
           Daniel Dan            
 
 
 
 
Deva, la 28 noiembrie 2014 
 

























































































































R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.238/2014    
privind aprobarea Master Planului pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Hunedoara” 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcției tehnice și investiții, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean;  
 Ținând cont de adresa nr. 11497/21.12.2014 a S.C. APA PROD S.A. Deva; 
 Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1) din 
Legea  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 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 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 Master Planul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția tehnică și investiții 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,                                                            CONTRASEMNEAZĂ:    
         Mircea Ioan Moloţ                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,       
                                     Daniel Dan            
 
 
 
 
Deva, la 28 noiembrie 2014 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.248/2014 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.38/2014 privind  

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014  
 
 

  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 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.4207/2013 a 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 şi ale Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările şi 
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 şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.38/2014 privind 
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014 se modifică şi se înlocuieşte cu 
Anexa la 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. 
 
 

 
              CONTRASEMNEAZA: 
         VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                 Dorin Oliviu Gligor                                              Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 12 decembrie 2014  

 



ANEXA 
                                                                                                                  la Hotărârea nr.___/2014 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 

 

 

 

 

 PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2013  

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu 

1  
Cereale 

Grâu Lei/kg. 0,55 

 Triticale Lei/kg. 0,46 

 Porumb boabe Lei/kg. 0,45 

2 Cartof Lei/kg. 0,60 

  
 
Legume  

Varză Lei/kg. 0,30 
 Ceapă Lei/kg. 1,00 
3 Morcov Lei/kg. 0,79 
 Tomate Lei/kg. 1,20 
 Ardei gras Lei/kg. 1,80 
 Castraveți Lei/kg. 1,00 
 Vinete Lei/kg. 1,80 
4 Fructe Mere Lei/kg. 1,50 
5 Miere  Lei/kg. 13,00 
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COLECTIVUL  REDACŢIONAL  
AL  MONITORULUI  OFICIAL  AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA  

 
 

 

  Colectivul redacţional al Monitorului Oficial al judeţului Hunedoara, 
analizând materialele prezentate pentru publicare în M.O. al judeţului pe 
trimestrul III, nr.3/2014, conform sumarului anexat, avizăm  favorabil: 
 
 
 
Dan Daniel                 Secretar al  judetului 

 
Băbuț Lorita Amalia                Director executiv, Direcţia programe, 

prognoze, buget, finanţe 
 

Rotar Viorel           Şef Serviciu, Serviciul tehnic si 
administrare drumuri 
 

Ştefan Mihaela            Şef Serviciu, Serviciul administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP  
 

Bîrsoan Mariana   Şef Serviciu juridic-contencios,    relaţii 
cu consiliile locale  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONDUCEREA  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Mircea Ioan Moloţ 

Apartenenţa politică: PNL 
Telefon: 0254/211624 

 Profesia: profesor 
 
 
 

      VICEPREŞEDINTE                                    VICEPREŞEDINTE 
                  Rus Ioan                                                                 Balint Tiberiu  
       Apartenenţa politică: PSD                                       Apartenenţa politică: PNL 
          Telefon: 0254/212625                                              Telefon: 0254/212230 
           Profesia: economist                                                   Profesia: inginer 

 
 
 

SECRETAR  AL   JUDETULUI 
Dan Daniel 

Telefon: 0254/215923 
Profesia: jurist 

 
 

TELEFOANE CONSILIUL JUDEŢEAN   HUNEDOARA 

                              Numarul pt. situatii de urgenta al Consiliului Judetean Hunedoara 

                                                          0254 / 212832 
Centrala : 0254/211350 

Fax : 0254/230030   
Centrul de Informare al Cetăţeanului  

Telefon:0254/215055 
E-mail: relatiicupublicul_cjh@yahoo.com 

 
 

 



 
 
 
 

PROGRAMUL  AUDIENŢELOR  LA  SEDIUL 

CONSILIULUI  JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

 
 

                     Dl. Mircea Ioan Moloţ - preşedinte 
                      Marţi, orele 900 - 1200 
             Dl. Rus Ioan– vicepreşedinte 
         Luni, orele 900 - 1200 

                                  Dl. Balint Tiberiu – vicepreşedinte 
          Joi, orele 900 - 1200 
             D-na Dan Daniel – secretar al judetului 
          Miercuri , orele 900 - 1200 

         
 
 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 

AL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

Luni – Vineri : 730 – 1600 

                                                   Sâmbătă         : liber 
                                                   Duminică       : liber 
 
 
 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 

 
Luni, Marţi, Joi, Vineri : 830-1630 

Miercuri: 830-1830 

 

 
 



REPERTORIUL CRONOLOGIC 
cu  principalele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României  în  

perioada 01 octombrie 2014  — 31 decembrie 2014 
 
 
 
 
Nr.
crt. 

Actul 
normativ 

Publicat 
în M.O. 

Titlu 

1. 74/2014 888/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și 
unele măsuri bugetare 

2. 80/2014 906/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru 
modificarea și completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal și a altor acte normative 

3. 83/2014 925/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

4. 88/2014 949/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru 
modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitățile 
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o 
participație majoritară, precum și pentru 
modificarea unor acte normative 

5 92/2014 957/2014 ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și 
modificarea unor acte normative 

6 186/2014 960/2014 LEGEA bugetului de stat pe naul 2015 
7 517/2014 903/2014 DECIZIE referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 alin(1) 
din Legea nr.198/2004 privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcție de drumuri 
de interes național, județean, local 
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