
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.18/2014 
privind  solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  

a unui teren reprezentând situl  arheologic Micia, comuna Vețel  
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului  judeţean; 
 În concordanță cu adresa nr. 3584/02.12.2013 a Ministerului Culturii – Cabinet Secretar 
de Stat, răspuns la adresa Consiliului Județean Hunedoara nr. 8559/2013, privind solicitarea 
de transfer a dreptului de administrare asupra sitului arheologic Micia, comuna Vețel, județul 
Hunedoara;  

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
 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 solicitarea de preluare din proprietatea publică a statului român şi din 
administrarea Ministerului Culturii, în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, a  unui 
teren reprezentând situl arheologic Micia,  având datele de identificare precizate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta. 

Art.2.– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei 
hotărâri de Guvern, şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului  administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
                           CONTRASEMNEAZĂ :  
   PREŞEDINTE ,                   SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
        Mircea Ioan MOLOŢ                                     Daniel   DAN 
 
 
 
 
Deva,   la 31 ianuarie 2014 
    

 



 
                                                                                                      Anexa 
                    la Hotărârea nr. 18/2014 
            a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  terenului pentru care se solicită preluarea din administrarea Ministerului Culturii  

 în administrarea Consiliului Județean Hunedoara  
 

Unitatea 
administrativ-
teritorială pe 

teritoriul căreia 
se află 

monumentul 

Zona de interes Suprafaţa de 
teren 

 
-mp- 

Nr.  
de Carte Funciară 

Regimul Juridic  
 
Situl arheologic 
Micia –Vețel 
 

Comuna Vețel, 
Judeţul 

Hunedoara 

Sit arheologic 
 

7557 
 

CF 39N 
CF40N 
CF41N 

 
 

Proprietate publică a Statului 
român,  

în administrarea Ministerului 
Culturii  
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