
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind stabilirea modului de administrare al imobilului „fosta cazarmă militară

dezafectată 5159 Peștișu Mare”

          CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA;
 Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.4604/22.03.2019  la  proiectul  de  hotărâre
inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul  Mircea Flaviu Bobora ; 
        Analizând:

- solicitarea din  adresa nr. 222/18.03.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”Serviciul  județean  pentru  ocrotirea  animalelor  fără  stăpân”,  înregistrată  la  registratura
Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 4053/18.03.2019;

-  punctul  de  vedere  din  adresa  nr.  578/26.02.2019  a  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”, înregistrată
la  registratura  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  sub  nr.  2961/26.02.2019,  ca  răspuns  la
solicitarea Consiliului Județean Hunedoara nr.2809/22.02.2019;

Ținând cont  de  prevederile  Hotărârii  nr.  88/2015 a Consiliului  Județean Hunedoara
privind stabilirea destinației unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

În baza prevederilor  art.  124 din  Legea administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001 -
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederile art. 862 alin.(1) şi art. 874-875 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicată, 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.(1)-  Pentru  imobilul  ”fostă  cazarmă  militară  dezafectată  5159  Peștișu  Mare”,
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în
anexa la prezenta hotărâre, în limitele exercitării dreptului de proprietatea publică, se stabileşte
următorul mod de administrare:

a) Zona 1 de incintă,  în suprafață de 16.418 mp se dă în folosinţă gratuită Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul
Hunedoara”,  cu  următoarea  destinație  stabilită:  realizarea  unui  centru  zonal  de
depozitare  și  valorificare  a  deșeurilor  din  construcții  și  demolări  provenite  din
localităţile judetului Hunedoara.

b) Zona 2 de incintă, în suprafață de 500 mp se dă în folosinţă gratuită Asociației de
Dezvoltare  Intercomunitare  ”Serviciul  Județean  pentru  ocrotirea  animalelor  fără
stăpân”,  cu destinația:  amplasarea/montarea  unui  incinerator  pentru  neutralizarea
deșeurilor animaliere.

(2)-  Delimitarea zonelor  precizate la alin.(1)  este prevăzută în Planul de situaţie din
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



(3)-  Exercitarea dreptului  de folosinta  gratuită  se va face pe bază  de  contracte de
folosinţă  gratuită,  ce  se  vor  încheia  pe  o  durata  de  30  de  ani,  între  Consiliul  Județean
Hunedoara  și  Asociația  de  Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistemul  Integrat  de  Gestionare  a
Deșeurilor  Județul Hunedoara”,  respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, în limitele exercitării dreptului de proprietate
publică.

(4)–  Se  împuternicește  președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara  să  încheie
contractele prevăzute la alin.(3)

 Art.2.-  Începând  cu  data  prezentei,  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara
nr.88/2015 privind stabilirea destinației unui imobil aparținând domeniului public al Județului
Hunedoara, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. -  Prezenta se duce la îndeplinire de către Serviciul Administrarea Domeniului
Public  si  Privat,  Agenți  Economici,  Monitorizare  Servicii  Comunitare  de  Utilități  Publice,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul
Hunedoara”,  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Serviciul  județean  pentru  ocrotirea
animalelor  fără  stăpân”  și  se comunică  celor  interesaţi  prin  grija  Serviciului  administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

Art.4. -  Prezenta  poate  fi  contestată  în  termenul  și  condițiile  Legii  nr.  554/2004  a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la __________ 2019

A V I Z A T :
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Daniel Dan

                                                                                                    
     



ANEXA  nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019

Prezenta anexă conţine _____ file

        PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  
Mircea Flaviu BOBORA                        Daniel Dan

          

  



                
   Anexa nr.1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului 5159 Peștișu Mare (fosta cazarmă militară Peștișu Mare, dezafectată)

care se transmite  folosinta gratuită a ADI ”Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” 
și ADI ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Nr.crt.
 in inventarul
domeniului

public

Codul de
clasificare

Denumirea bunului
Elemente de identificare /

ZONARE

Valoare de
inventar

[Lei]
Situație juridică actuală

1 2 3 4 6 7

181

(în capitol
COMPLETARI)

1.10 Imobil 5159 Peștișu Mare  
(fosta cazarmă militară 
Peștișu Mare, 
dezafectată)

Imobilul  situat în extravilanul satului Bârcea Mică, sat parținător
Municipiului Deva, în suprafata totala de 16.918 mp, 
se transmite în folosinta gratuită, potrivit detalierii 
suprafețelor din Planul de situație anexat, după cum 
urmează:

37.218,47 Proprietate publică a 
Județului Hunedoara, 
potrivit HG 948/2012

I. ZONA  1 de incinta, catre:  ADI ”Sistem Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”
teren incintă cu suprafața de 16.418 mp înscris în CF 
nr.66551-UAT Deva, si construcții existente dezafectate, 
cu suprafața construită =351 mp și suprafața desfășurată 
=351 mp, formate din:

• Pavilion S - WC, cu suprafața 8 mp
• Pavilion R – adăpost cu suprafața 143 mp
• Pavilion T – rampă acces, cu suprafața 200 mp
• Împrejmuire din sârmă ghimpată 427 ml

II.  ZONA  2  de incintă, catre:    ADI - ”Serviciul județean 
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

-teren incintă cu suprafață de 500 mp
 înscris în CF nr.66551-UAT Deva  (partial)



ANEXA  nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019

Plan de situatie
privind zonarea incintei fostei cazarme militare 5159 Pestisu Mare

Prezenta anexă conţine _____ file

        PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  
Mircea Flaviu BOBORA                        Daniel Dan


