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MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA 

TRIMESTRUL I / 2014                                            HOTĂRÂRI                                                           26  martie  2014 
          NR.1                                                     

     
                                                  S U M A R 

 
Nr. 
 
 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

     Nr. 
    
 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

 

 
 
 
 

75 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
raportului asupra situației 
gestionării bunurilor Consiliului 
Județean Hunedoara la 31 
decembrie 2013 
 

 
 
 
 

87 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind atribuirea 
unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport 
public județean de persoane prin 
curse regulate speciale 

 

76 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al 
Județului Hunedoara, pe anul 
2014 

 94 
 

HOTĂRÂREA  privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului 
Hunedoara, pe anul 2014 

 
 
 
 
 
 
 

78 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
promovării proiectului 
”Achiziționare echipamente 
specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de 
intervenție în situații de urgență și 
pentru acordarea asistenței 
medicale de urgență și a primului 
ajutor calificat, în Regiunea Vest 
etapa a III-a” 
 

 
 
 
 

102  HOTĂRÂREA privind asocierea 
Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret 
Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unor activități educativ-
culturale și de tineret 

 
 
 
 

81 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului Public 
Județean Salvamont Hunedoara  
 

 105 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Contractului de Asistență pentru 
Proiect care urmează să fie 
încheiat între Județul Hunedoara, 
Banca Europeană pentru 

 
 



 

 
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA privind constituirea 
Comitetelor de Organizare 
UNESCO (COU) pentru 
monumentele istorice înscrise în 
Lista patrimoniului mondial 
UNESCO, aflate pe teritoriul 
Județului Hunedoara 
 
 
 
 
 

 
 
 
121 
 
 
 
 
 

Reconstrucție și Dezvoltare și 
APAPROD S.A. 
 
HOTĂRÂREA privind trecerea 
imobilului ”Școală Specială 
Păclișa” din domeniul public al 
Județului Hunedoara și din 
administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în domeniul public al 
Comunei Totești și în 
administrarea Consiliului Local al 
Comunei Totești 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 
 





































































































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.94/2014 
privind aprobarea rectificării şi virarilor de credite în cadrul bugetului propriu al 

Judeţului Hunedoara, pe 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 raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând : 

− Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.632/2014 şi 
adresa nr.4589/2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;  

− Adresa nr.32/2014 a Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice; 
− Adresa nr.201/2014 a Ansamblului Profesionist “Drăgan Muntean” pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara; 
            În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) şi alin.(6) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor 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 rectificarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2014, cu suma de  + 10.018,00 mii lei , precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi 
capitol conform anexelor  nr.1 – 20 la prezenta . 
 Art.2. Anexele nr.1 – 20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe 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,    
       Mircea Ioan Moloţ                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                                SECRETAR AL JUDETULUI 
                                                                                                            Daniel Dan          
 
 
 
Deva, la 30 mai 2014  



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                              HOTĂRÂREA NR.102/2014 
privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea realizării în comun a unor 
activități educativ–culturale și de tineret 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al Serviciului relații externe, comunicare interinstituțională și mass-media, precum 
şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.24/2014 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014; 

Analizând solicitarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara din 
adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara cu nr. 3295/28.03.2014; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.a pct.9 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 Județului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu sediul social în municipiul Deva, str. 
Gheorghe Barițiu nr.2, judeţul Hunedoara, pentru realizarea în comun a unor activități 
educativ–culturale și de tineret, și alocarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării în 
perioada 25 – 31 August 2014, în centrul de Agrement pentru Tineri și Copii Căprioara a 
primei ediții a Taberei de Excelență ROTARY – Youth Leadership Summer Camp. 

Art.2.(1)  Se aprobă conţinutul-cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii 
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

(2) Se împuterniceşte Administratorul Public al Județului Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere precizat la alin.(1). 

Art.3  Suma prevăzută la art.1 din prezenta va fi alocată din fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art.5 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.       

 
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                    
PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                                 Daniel  Dan          
 
 
 
Deva, la 30  mai 2014 
 



 
 

ROMÂNIA                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA                                            DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                       SPORT ȘI TINERET                            
NR . ________/_______2014                                                     HUNEDOARA 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
Între: 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 

1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: 
4374474, cont de virament nr. RO04TREZ36624670220XXXXX, deschis la Trezoreria 
municipiului Deva, reprezentat prin domnul Dan STOIAN – administrator public, 

   şi 
2. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara cu sediul social în 

Municipiul Deva, str.Gheorghe Barițiu, nr.2, având codul fiscal 4944346, cont de virament nr. 
RO14TREZ3665009xxx000147, deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Director 
Executiv Lorincz SZELL. 
 

Părţile convin următoarele: 
 
Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la organizarea 

primei ediții a Taberei de Excelență Rotary – Youth Leadership Summer Camp.  
 
Art.2 Obiectul acordului 
Obiectul acordului îl reprezintă organizarea unei tabere pentru un număr de 30 de 

elevi din județul Hunedoara care s-au remarcat în activități curriculare și extracurriculare și 
care sunt și cazuri sociale, în perioada 25 – 31 August 2014, la Centrul de Agrement pentru 
Tineri și copii Căprioara. 

 
Art.3 Durata acordului 
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 

valabil până la încheierea acţiunii comune. 
 
Art.4.- Obligaţiile părţilor 
 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a cofinanța organizarea 

Taberei de Excelență Rotary cu suma de 10.000 de lei, reprezentând cheltuielile de masă și 
transport a copiilor. 

 
2.  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara are obligaţia :  
a) să se ocupe de partea organizatorică a acțiunii; 
b) să suporte restul cheltuielilor aferente organizării Taberei, până la suma de 

18.000 lei, care este bugetul total al proiectului. 
Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional semnat de  

părţile implicate. 



Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale 
amiabilă. 

Încheiat în 3 exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Consiliul 
Județean Hunedoara şi un exemplar pentru  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Hunedoara. 

 
     CONSILIUL JUDEŢEAN                                             Direcția Județeană pentru 

      HUNEDOARA                                                             Sport și Tineret 
              ADMINISTRATOR PUBLIC                                                      Hunedoarea 

         Dan STOIAN                                                       DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                             Lorincz SZELL 
 
 

                      VIZAT,      
 CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV,                        
  

                                     
                                   

                SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, 
COMUNICARE I NTERINSTITUŢIONALĂ ŞI MASS MEDIA 
                        Dan CRIŞAN 
 
 
 
 

                     VIZAT, 
          CONSILIER - JURIDIC, 

 
 
 



R O M A N I A  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.105/2014 
privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect care urmează să fie încheiat 

între Judeţul Hunedoara, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi 
S.C.APA PROD S.A. 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul  comun al Serviciului 

dezvoltare regională şi integrare europeană şi Serviciului administrarea domeniul public şi 
privat, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Având în vedere adresa Băncii  Europene pentru Reconstrucţie  şi Dezvoltare din data 
de 26.05.2014 si adresele  S.C. APAPROD S.A.  nr.8580/26.05.2014 și nr.9034/27.05.2014, 
înregistrate la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr.5141/20.05.2014 şi nr.5413/27.05.2014, 
precum şi referatul Serviciului administrarea domeniul public şi privat nr. 8580/26.05.2014; 
  Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 231/2013 ; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b si alin.6 lit.c din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;  
  În conformitate cu art.61 şi art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, 
  În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin.1 lit.c 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 încheierea de către Judeţul Hunedoara a Contractului de Asistenţă 
pentru Proiect (“Project Support Deed” în limba engleză) cu S.C. APA PROD S.A. şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (“Contractul de Asistenţă pentru Proiect”). 
  Art.2 Se aprobă proiectul Contractului de Asistenţă pentru Proiect, conform anexei  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.3 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, dl. Mircea Ioan 
Moloţ, să negocieze şi să semneze Contractul de Asistenţă pentru Proiect, precum şi orice alte 
modificări şi completări la Contractul de Asistenţă pentru Proiect convenite de către părţile 
contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Asistenţă pentru 
Proiect. 
 Art. 4 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administrare publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
                CONTRASEMNEAZĂ: 
           PREŞEDINTE,                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
       Mircea Ioan Moloţ                                                                    Dan Daniel   
    
Deva, la 30 mai 2014 



            ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.121/2014 
privind trecerea imobilului „ Școală Specială Păclișa”  

din domeniul public al judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în domeniul public al Comunei Totești şi în administrarea Consiliului 

Local al Comunei Totești 
 
 

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 raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Urmare a adresei nr. 948/18.02.2014 a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara 
privind  desființarea Școlii Speciale Păclișa; 
 Analizand adresa nr. 823/12.06.2014 a Primăriei Comunei Totești şi Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Totești nr.16/2014 privind solicitarea trecerii unor imobile din 
domeniul public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în domeniul public al Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Totești;  
 În conformitate cu prevederile art. 867 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
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 dezmembrarea imobilului „Centrul de Îngrijire și Asistență 

Socială Păclișa” în suprafață totală de 51.592 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 60098- 
Totești, în 2 imobile/loturi, astfel :     

a) LOTUL 1 se înscrie în CF nr. 60874 -UAT Totești,  în suprafață de 43.643 mp, 
reprezentând construcţiile şi terenul aferent „Centrului de Îngrijire și Asistență Păclișa”; 

b) LOTUL 2 se înscrie în CF nr. 60875 - UAT Totești, în suprafață de 7.949 mp 
reprezentând construcţiile şi terenul aferent  „Școlii Speciale Păclișa”. 
 Art. 2.-  Se aprobă trecerea imobilului „Școală Specială Păclișa”, înscris în CF 
nr. 60875 -Totești în suprafață de 7.949 mp, situat în Comuna Totești, sat Păclișa, str. 
Principală, judeţul Hunedoara, format din constructii şi teren aferent având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean 



Hunedoara în domeniul public al Comunei Totești şi în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Totești. 
       Art.  3. -  Predarea -preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază 
de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art. 4. -  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  24 iunie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 
 

NOTA   DE   FUNDAMENTARE 
 

  Imobilele situate în Comuna Totești, sat Păclișa, strada Principală, judeţul 
Hunedoara, în care îşi desfăşoară activitatea „Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa” –
structură funcţională aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara, cât şi „Școala Specială Păclișa”, fac parte din domeniul public al 
judeţului Hunedoara, atestat prin anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr.1352/2001, 
privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit legii, instituţiile precizate mai sus, sunt instituţii publice de interes judeţean aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Având în vedere faptul că „Școala Specială Păclișa” va fi desfiinţată la sfârşitul 
acestui an scolar, imobilele reprezentând clădirile şi construcţiile în care această instituţie 
de învaţământ special a funcţionat, vor deveni disponibile.  

Pe de altă parte, în localitatea Păclişa, imobilul aferent fostei şcoli generale a fost 
retrocedat foştilor proprietari, şi în acest context, primăria şi Consiliul Local al Comunei 
Toteşti au înaintat consiliului judeţean, o solicitare de transmitere a clădirilor şi terenului ]n 
care a funcţionat fosta Şcoală Specială, din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara  în 
proprietatea publică a Comunei Toteşti, în vederea asigurării condiţiilor necesare 
funcţionării învăţământului primar-gimnazial  în această localitate. 
 Precizăm faptul că, procedura legală care reglementează trecerea imobilelor din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale, este cea prevăzută la art. 9 din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv trecerea se face la cererea 
consiliului local interesat, prin hotărâre a consiliului judeţean deţinător. 
 Considerăm necesar şi legal transmiterea imobilului aferent fostei şcoli speciale 
Păclişa, din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Comunei Totești şi în administrarea Consiliului 
Local al Comunei Totești. 
 Faţă de considerentele prezentate mai sus a fost elaborat prezentul proiect de 
hotărâre,  pe care îl înaintăm  spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean.  
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 

 
 
 

Sef  Serviciu, 
Munteanu Marius 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
Serviciul Administrarea                DIRECȚIA 
Domeniului Public şi Privat             DMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
   

Unitatea de învăţământ special „Școala Specială Păclișa”  va fi desfiinţată la sfârşitul 
acestui an scolar. În acest context imobilele reprezentând terenul şi construcţiile în care 
această instituţie de învaţământ special a funcţionat, vor deveni disponibile.  

Pe de altă parte, în localitatea Păclişa, imobilul aferent şcolii generale a fost 
retrocedat foştilor proprietari, şi în acest context, primăria şi Consiliul Local al Comunei 
Toteşti au înaintat consiliului judeţean, o solicitare de transmitere a clădirilor şi terenului 
fostei Scoli Speciale Păclişa, din proprietatea publică a judeţului Hunedoara  în proprietatea 
publică a Comunei Toteşti, în vederea asigurării condiţiilor necesare funcţionării 
învăţământului  primar-gimnazial  în această localitate. 

Precizăm faptul că, imobilul, format din construcţii şi teren aferent, în care și-a 
desfășurat activitatea  Școala Specială Păclișa, situate în Comuna Totești, sat Păclișa,  
strada Principală, judeţul Hunedoara fac parte din domeniul public al Judeţului Hunedoara, 
atestat prin anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr.1352/2001, privind atestarea 
domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II " Terenuri şi 
clădiri instituţii publice".  

Acest imobil - “Școala Specială Păclișa” este înscris în Cartea Funciară într-un imobil 
comun cu Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Păclişa, sub numărul comun de  carte funciară CF  
nr. 60098 – Totești, fiind necesar ca în prealabil operaţiunilor de transmitere, imobilul să fie 
dezmembrat  în mod corespunzător modului de utilizare. 
 Menţionăm că, procedura legală care reglementează trecerea unor bunuri din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale, este cea prevăzută la art.9 alin. (2) din Legea nr.213/1998  privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv  trecerea se face la 
cererea consiliului local interesat, prin hotărâre a consiliului judeţean deţinător. 
 Faţă de considerentele enunţate,  propunem iniţierea unui proiect de hotărâre de 
consiliu judeţean pentru trecerea imobilului aferent Scolii Speciale Păclişa, din domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în 
domeniul public al Comunei Totești şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Totești.        
 
 
 ŞEF SERVICIU                                                                   p. DIRECTOR EXECUTIV DAPL 
MUNTEANU MARIUS                                                                       ŞEF SERVICIU APL 
         ŞTEFAN MIHAELA 
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Anexa 
La Hotărârea nr.__/2014 

a Consiliului Judetean Hunedoara 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilului aferent Școlii Speciale Păclișa,  

care se transmite din domeniul public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara, 
 în domeniul public al Comunei Totești și  în administrarea Consiliului Local al Comunei Totești 

 

Nr.crt. Denumirea  
bunului 

Elemente de identificare Valoarea de inventar 
- în lei - 

1 Teren intravilan  
aferent Scolii 
Speciale Păclişa 

Teren intravilan „curti construcţii” situat în Comuna Totești, sat 
Păclișa, în suprafață de 7.949 mp  
înscris în CF 60875 – UAT Toteşti 

27.240 

2. Clădire școală cu 
atelier și sală de 
gimnastică 

Comuna Totești, sat Păclișa, construcție parter și etaj, din cărămidă, 
acoperiș - șarpantă lemn, învelitoare țiglă; 
Suprafață construită   895 mp, 
Suprafață desfășurată   1.398,1 mp, 
Înscrisă în CF 60875 – UAT Toteşti, cu nr. C18. 

2.479.760 

3. Rampă auto Comuna Totești, sat Păclișa, construcție din beton, 
Suprafață construită  49 mp, 
Înscrisă în CF 60875 – UAT Toteşti, cu nr. C12. 

- 

4 Magazie metalică Comuna Totești, sat Păclișa, 
Construcţie tip baracament  cu structură metalică şi pereti din tablă, 
Înscrisă în CF 60875 – UAT Toteşti, cu nr. C22. 

- 

 

 



 
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                   
 
 
 

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 I, nr.1/2014, conform sumarului anexat, avizăm  favorabil: 
 
 
 
Dan Daniel                 Secretar al  judetului 

 
Sălăşan Daniela                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 aprilie 2014  — 30 iunie 2014 
 
 
 
 
Nr.
crt. 

Actul 
normativ 

Publicat 
în M.O.

Titlu

1. 15/2014 241/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru 
completarea art.52 din Legea nr.500/200 
privind finanțele publice 

2. 36/2014 255/2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2013, prorogarea unor 
termene din acte normative, precum și unele 
măsuri fiscal bugetare 

3. 37/2014 450/2014 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru 
modificarea și completarea art.3 din 
Ordonanța de Urgență nr.103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014 precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

4. 46/2014 475/2014 ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru 
modificarea și completarea Legii nr.571/2003 
privind codul fiscal

 
 
 
 
 


	00_sumar
	01_HOT 75
	02_HOT 76
	03_HOT 78
	04_HOT 81
	05_HOT 83
	06_HOT 87
	07_HOT 94
	08_HOT 102
	09_HOT 105
	10_HOTARAREA 121
	11_ Nota de prezentare
	repertoriu legislativ



