
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.66/2013 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 

Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I al anului 
2013 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Conform Ordinului comun al Ministrului Finanţelor Publice şi Ministrului Sănătăţii 
nr.1194/858/2012  privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de 
venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice; 

In conformitate cu prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale 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 contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe primul 
trimestru al anului 2013,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de 49.151.574 lei, iar 
la cheltuieli în sumă de 34.940.548 lei, cu un excedent de 14.211.026 lei, conform anexelor nr.1 –
2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 31 martie 2013, la venituri în sumă de 
26.133.650 lei şi la cheltuieli în sumă de 25.483.521 lei, cu un excedent de  650.129 lei, conform 
anexelor nr.3 - 4 la prezenta hotărâre. 

Art.3  Se aprobă raportările lunare ale spitalelor de interes judetean conform anexelor nr.  
5 - 6 la prezenta hotărâre. 

Art.4  Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5  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 ,                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

 HOTARÂREA NR.67/2013 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale 

Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2013 
 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale 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 contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2013, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – 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 ,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



ROMANIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA                                                                                                                             
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.68/2013 
privind aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor 

Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2012 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2012, nota de fundamentare la proiectul de 
hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Buget Financiar Contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean; 
 In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și  completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 122 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 In temeiul 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.unic: Se aprobă Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2012, conform anexei care face parte integrantă 
din prezentul proiect de hotărâre  
 

   
PREŞEDINTE,             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

         Mircea Ioan Moloţ                  Dana Dan 
 

 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



  
ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA        ANEXĂ 
CONSILIUL JUDEŢEAN             la Hotărârea nr. 68/2013 
           a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

RAPORT 
asupra situaţiei gestionării bunurilor  

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2012 
 

 În baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată cu modificările și completările 
ulterioare, bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale, consiliilor judeţene şi locale prezentându-li-se anual un 
raport asupra situaţiei gestionării bunurilor. 
 Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.558/2011 privind efectuarea inventarierii anuale a bunurilor din patrimoniul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, au fost inventariate toate gestiunile. 
 În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului Consiliului 
Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2012, comparativ cu situaţia de la 31 
decembrie 2011 se prezintă după cum urmează: 
           - lei - 

- Sold la 31.12.2011      819.686.362,04     
- Intrări în perioada01.01-31.12.12           127.492.610,70    
- Ieşiri în perioada 01.01.-31.12.12              5.001.807,15       
- Sold la 31.12.2012          942.177.165,59 
Din punct de vedere al  regimului juridic al bunurilor aflate în patrimoniul 

Consiliului Judeţean Hunedoara, situaţia se prezintă după cum urmează: 
 
1. Bunuri din domeniul privat al Consiliului Judeţean HunedoarA 

Tabel nr. 1 
-  lei  - 

Nr. 
crt. 

Denumirea Sold la 
31.12.2011 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2012 

 TOTAL, 
din care: 

30724201.98 3556567,63 3317452,19 30963317,42 

1. Mijloace fixe din 29818195.60 2087799,43 1834813,87 30071181,16 



acestea: 
1.1 Echip.tehnologice 19586897.41 462494,08 114573,50 19934817,99 
1.2 Mobilier şi birotică 9216818.00 1571888,63 1720240,37 9068466,26 
1.3 Imobilizări necorporale 1014480.19 53416,72  1067896,91 
2. Obiecte de inv. 750522.19 55845,82 40202,38 766165,63 
3. Materiale 110560.79 1309800,38 1353442,44 66918,73 
4.  Alte valori 44923.40 103122,00 88993,50 59051,90 

 
 Mişcările intervenite în cursul anului 2012 privind intrările şi ieşirile de 
bunuri redate în tabelul nr. 1 sunt astfel: 
 1.1. Au intrat în patrimoniu prin achiziţie bunuri în valoare de    
3556567,63  lei, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de               2087799,43     lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de      55845,82    lei 
 - Materiale în valoare de    1309800,38     lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de                     103122,00      lei 
 1.2. Au ieşit din patrimoniu prin casare şi consum bunuri în valoare de    
3317452,19  lei, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de        1834813,87     lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de  40202,38       lei 
 - Materiale în valoare de           1353442,44   lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de      88993,50      lei 
 Situaţia bunurilor din  domeniul privat al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă se prezintă în anexa 
nr. 1 la prezentul raport. 

2. Bunuri din domeniul public de interes judeţean 
Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al Judeţului 

Hunedoara prezentate în Hotărârea Guvernului României nr.1352/2001 şi 
contabilizate de Consiliul Judeţean Hunedoara la 31.12.2012 se prezintă 
astfel: 
          Tabel nr. 2 
             - lei - 
Nr. 
crt.  

Denumirea Sold la 
31.12.2011 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2012 

0 1 2 3 4 5=2+3+4 
 TOTAL din care: 788962160.06 123936043,07 1684354,96 911213848,17 

1 Mijloace fixe 776518815.31 116360847,82 1684354,96 891195308,17 
1.1 Clădiri 319486708.23 55944608,22 1684354,96 373746961,49 
1.2 Utilaje,aparat.mobilier -    



1.3 Drumuri Judeţene 457032107.08 60416239,60  517448346,68 
2 Terenuri 12443344.75 7575195,25  20018540,00 

 
Modificările valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al 

judeţului Hunedoara, la 31.12.2012 faţă de 31.12.2011 sunt următoarele: 
-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a  

reevaluării clădirilor în valoare de 3596475,80 lei. 
-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a valorii 

mijloacelor  fixe conform recepţiilor finale la  drumul județean 668 Gânțaga în 
valoare de 58556357,05 lei. 

-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara  a 
recepțiilor finale pentru drumuri și clădiri în valoare de 53609350,45 lei. 

-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a 
recepțiilor finale la drumuri județene în valoare de 1859882,55 lei. 

-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a 
imobilelor preluate de la Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția 
Copilului în valoare de 6313977,22 lei. 
 -   scăzut din contabilitatea Consiliului Județean Hunedoara a 
sumei de 1684354,96 lei valoare  negativă din reevaluare .  
 Centralizatorul privind situaţia bunurilor din domeniul public de interes 
judeţean, repartizată pe gestiuni se prezintă în anexele  nr.2 şi nr.3 la 
prezentul raport.  

În urma definitivării operaţiunilor de inventariere anuală a bunurilor din 
patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, nu s-au constatat diferenţe în 
plus sau în minus, aşa cum rezultă din procesul verbal privind încheierea 
inventarierii. 

Totodată, este de reţinut faptul că în perioada la care se referă 
Raportul, bunurile au fost administrate în concordanţă cu normele privind 
depozitarea, manipularea, paza şi securitatea acestora de către personalul cu 
atribuţii de gestionar. 

Pe aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Judeţean 
Hunedoara prezentul raport. 
 
 

PREŞEDINTE , 
Mircea Ioan Moloţ 

 



 
          Anexa nr. 1 
            la Raport 
 
 
 

BUNURILE  
din domeniul privat al Consiliului Judeţean Hunedoara 

repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă 
 
 
 

                           - lei - 
Nr. 
crt. 

GESTIUNEA, LOCUL DE FOLOSINŢĂ VALOARE 
31.12.2012 

 GESTIUNILE CONSILIULUI JUDEŢEAN - TOTAL 15676230,86 
A. CONSILIUL JUDEŢEAN 15127401,32 
1. Mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă, 

din care: 
15007250,69 

 a. Mijloace fixe 14321916,78 
          - construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, 

           mobilier 
13291202,60 

          - imobilizări necorporale 1060714,18 
 b. Obiecte de inventar în folosinţă 684333,91 
2. Obiecte de inventar şi materiale în magazie, 

din care: 
66918,73 

 a. Obiecte de inventar  
 b. Materiale 66918,73 
3. Casa, alte valori-bonuri carburanti 51200,00 
4. Timbre 2031,90 
   
B. INSPECTORATUL  PENTRU SITUATII DE URGENTA-  

Din care: 
381453,48 

 a. Mijloace fixe 356212,34 
 b. Obiecte de inventar: 25241,14 
         - în magazie  
         - în  folosinţă 25241,14 
 c. Materiale  
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre)  
   
C. CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN, 

din care: 
167376,06 

 a. Mijloace fixe 105965,48 
 b. Obiecte de inventar 55590,58 
                - în magazie  
                - în folosinţă 55590,58 
 c. Materiale  
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) 5820,00 

 



         Anexa nr.2 
          la Raport 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR 
privind bunurile din domeniul public al judeţului Hunedoara 

în evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă 

 
 

            - lei- 
Nr. 
crt. 

SPECIFICATIE Valoare de inventar la 
31.12.2012 

 TOTAL , din care: 373746961,49 
1. Cladiri administrative judetene (palat administrativ, protectie civila 

si alte cladiri judetene) 
79312598,72 

2. Cladiri Spitalul Judetean Deva 61681521,61 
3. Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu 1007526,33 
4. Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Brad 14154366,35 
5. Cladiri Centru de Îngrijire si Asistenţă Paclisa 8561356,07 
6. Cladiri Ambulanta Judeteana Deva 1017777,97 
7. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Valea Jiului 

administrat de SC  APASERV Petrosani 
100315957,18 

8. Sistemul de alimentare cu apa a localitatilor situate pe Valea 
Muresului (Statiile St.Orlea,Batiz + magistrala de aductiune) 
concesionat  - SC APAPROD SA Deva 

43250269,08 

9. Imobil sediu Directia Generală de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Hunedoara (parte din cladirea Raiffeisen Bank) 

7406849,22 

10. Sistemul de alimentare cu gaze naturale a localitatilor situate in 
Valea Jiului (etapa I+II,SRM Aninoasa,SRM Lupeni,SRM 
Petrosani,SRM Vulcan,SRM Aeroport,SRM Carpati)  

5676969,52 

11. Cladire Sediu Teatrul Dramatic I.D.Sirbu Petrosani 12848215,00 
12. Centrul de Transfuzii 840067,00 
13. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila 807355,00 
14 Scoala Speciala Paclisa 2500774,00 
15 Centrul de  Ingrijire şi Asistenţă Geoagiu 1007526,33 
16 Centrul Militar Zonal 3011187,93 
17 Teatrul Dramatic Deva 28911316,10 
18 Salvamont Hunedoara 1435328,08 
19 Drumuri Judetene 517448346,68 
20 Terenuri 20018580,63 
 
 
                                                                                                       
 



Anexa nr.3

CENTRALIZATOR
privind bunurile apartinand domeniului public al Judetului Hunedoara

Nr. 
crt

Denumirea categoriei de bunuri 
din domeniul public al Judetului Hunedoara

Valoare 
de inventar

[lei]

1 Cladiri administrative principale (palat administrativ, garaje, etc) 12.402.534,34
2 Cladiri administrative secundare si cultura (biblioteca, teatre, UAP, etc) 47.440.044,66
3 Cladiri Spitalul Judetean de urgenta Deva 61.681.521,61
4 Cladiri Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 14.154.366,35
5 Cladiri Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 13.163.999,05
6 Cladiri Ambulanta Judeteana Deva 1.017.777,97
7 Cladiri Centru Militar Zonal Hunedoara (CMZ) 3.026.472,93
8 Cladiri SALVAMONT Hunedoara 1.435.328,08
9 Cladiri Scoala Speciala Paclisa 2.500.774,00

10 Centrul de Ingrijire si asistenta Sacel-Santamarie Orlea 1.920.319,41
11 Cladiri Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, total, din care: 24.299.601,15

    -  in evidenta consiliului judetean 15.282.322,55
    - in evidenta DGASPC Hunedoara 9.017.278,60

12 Cladiri Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane 6.889.224,88
13 Cladiri Centru pt. conservarea si promovarea culturii traditionale 84.063,00
14 Drumuri Judetene 458.891.989,63
15 Sistemul judetean de alimentare cu apa si de canalizare, total, din care: 139.575.436,32

      - sistemul din Valea Jiului 101.591.015,70
     - sistemul din Valea Streiului si Valea Muresului 37.984.420,62

16 TERENURI apartinand domeniului public al Judetului Hunedoara 20.018.540,00
17 Imobile foste cazarme militare (1562 Bacia si 5159 Pestisu Mare) 170.097,85

TOTAL 808.672.091,23

SEF SERVICIU,
Munteanu Marius





ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.69/2013  
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Hunedoara,  pe anul 

2013 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului Buget, Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

Urmare Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei  Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice nr.496/15.03.2013, 
         Văzând adresa nr.11395/23.04.2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, 

In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In 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, cu suma 
de  + 1.069,85 mii lei conform anexelor nr. 1 – 18. 
 Art.2. -Anexele nr.1- 18 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,             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ       Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.70/2013  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Hunedoara,  pe anul 2013 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului Buget, Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Urmare Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei  Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice nr.496/15.03.2013, 
         Văzând adresa nr.11395/23.04.2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), 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 cu suma de + 1.069,85 mii lei a bugetului pe anul 
2013, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr. 1 – 22. 

Art.2 Anexele nr.1- 22 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,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.71/2013 

privind aprobarea Programului de activităti în domeniul promovării potențialului 
turistic al Județului Hunedoara, pentru anul 2013 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judetean; 
  Tinând cont de Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.122/2008; 
 În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.b si lit.f şi ale alin.3 lit.d din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, 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. Se aprobă Programul de activități în domeniul promovării potentialului turistic 
al Judetului Hunedoara, pentru anul 2013, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente realizării programului menționat la art.1 din prezenta vor fi 
suportate din bugetul propriu al judetului Hunedoara pe anul 2013, Capitolul 87.02 – alte 
actiuni economice; subcapitol: turism; titlul II: bunuri și servicii; articolul: 20.30 – alte 
cheltuieli; aliniat 20.30.01 – reclamă și publicitate. 
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort si 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,                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan 
   
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



ANEXA 
La Hotărârea nr.71/2013 

a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

P R O G R A M U L 
activităților în domeniul promovării potențialului turistic al județului Hunedoara 

pentru anul 2013 
 

Nr. 
crt. 

Acțiunea/activitatea Perioada Suma 

1.  AMENAJAREA PUNCTULUI DE 
INFORMARE DEVA 

Mai-iunie 2013 79.422,00 lei 

2.  TÂRGUL NAȚIONAL AL APELOR 
MINERALE – EDIȚIA A II-A 

Iulie 2013 77.314,00 lei 

3.  FESTIVALUL VIRȘLILOR – EDIȚIA  A 
III-A 

August 2013 75.472,60 lei 

4.  FESTIVALUL FILMULUI TURISC 
EDIȚIA A III-A 

Septembrie 2013 77.066,00 lei 

5.  DOCUMENTAR ”TURISMUL 
ROMÂNESC”-PERSPECTIVE AL 

JUD.HUNEDOARA 

Octombrie 2013 79.236,00 lei 

6.  CARAVANA TURISTICĂ 
„AȘTEPTÂNDU-L PE MOȘ CRĂCIUN 

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA” 

Decembrie 2013 79.025,20 lei 

T O T A  L 467.535,80 lei 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.72/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.Compania 

Judeţeană de Turism Hunedoara S.A. 
 

 
 

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

specialitate al Serviciului Buget, Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând Decizia nr.2/2013 a Consiliului de Administraţie al S.C.Compania 
Judeţeană de Turism Hunedoara S.A. privind proiectul programului de activitate precum 
şi proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013; 

In conformitate cu prevederile art.27 – 29 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană 
şi fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza prevederilor art.53 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013; 
In temeiul art.91 alin 1 lit.a, alin.2 lit.d şi ale 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Compania de 
Turism Hunedoara S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din 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. 
 
 
                                                                                  
         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.73/2013    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  de 

investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 Văzând Hotărârea nr.190/2010 a Consiliului Județean Hunedoara privind 
schimbarea denumirii Teatrului Județean Hunedoara; 
 Potrivit prevederilor art. V  alin.1 lit.a din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative; 
 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 prevederilor 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 actualizarea devizului general pentru unele obiective de 
investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1 și nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și 
proiectare 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,                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.74/2013 
privind modificarea încadrării unui drum de interes județean în drum de interes local, din 

județul Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea nr. 91/2013 a Consiliului Local al Orașului Petrila; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.2 și art.13 din Ordonanţa Guvernului României 
nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale 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 modificarea încadrării unui drum de interes județean în drum de interes 
local, din județul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în 
categoria funcțională a drumurilor de interes local. 

Art.2. Se aprobă transmiterea drumului județean DJ 709K:Petrila-Cabana Lunca Florilor-
Cabana Aușel-Limită județ Alba, din domeniul public al județului Hunedoara și administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara, în domeniul public al Orașului Petrila și în administrarea Consiliului 
Local al Orașului Petrila. 
 Art.3. Prezenta va fi comunicată Guvernului României în vederea actualizării anexelor la 
Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea  încadrării în categoria funcțională a drumurilor 
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, precum și celor interesați, prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                  

PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
               Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la  26 aprilie 2013 



 
 
 

 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA             Anexa  
                              la Hotărârea nr.74/2013 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

  Modificarea încadrării drumului județean DJ 709K:Petrila-Cabana Lunca Florilor-
Cabana Aușel-Limită județ Alba, în lungime totală de 26,00 km astfel: 
 
 

 
 
DC 68C: Petrila-Cabana Lunca Florilor-Cabana Aușel-Limită județ Alba 
 Lungime     26,000 km         

Origine :      km   0+000       Petrila intersecția cu DJ 709H 
   Destinaţie : km 26+000 Limită Județ Alba 
 
 
 Notă : 
  

 Drumul comunal DC68C: Petrila-Cabana Lunca Florilor-Cabana Aușel-
Limită județ Alba se desfășoară astfel : 

- între km 0+000-2+000 sistem rutier este din beton de ciment și se află în 
intravilanul orașului Petrila 

- între km 2+000-26+000 drumul este îpietruit 
 
 



            ROMÂNIA                                                                      
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN  
 
 

 HOTĂRÂREA NR.75/2013 
privind aprobarea preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Hunedoara  în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Având în vedere faptul că sectorul de drum situat în intravilanul  Municipiului 
Hunedoara cuprins între Km 7+590 – km 10+090 din drumul judeţean DJ 687 
Sântuhalm-Hunedoara-Călan, se află potrivit legii, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Hunedoara; 
 În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 90/2013 privind 
aprobarea încheierii între Municipiul Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara a 
contractului de administrare a sectorului de drum cuprins între Km 7+590 – km 10+090 
din drumul judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, sector de drum situat în 
intravilanul Municipiului Hunedoara, pentru realizarea în mod unitar, a lucrărilor de 
reabilitare cu finanţare din fonduri nerambursabile; 
 Potrivit prevederilor art. 10 și art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/ 2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare,  ale  art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind 
codul civil, republicată, precum şi ale art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, 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.(1)–  Aprobă  preluarea din administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Hunedoara  în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a sectorului de drum 
judeţean situat în intravilanul  Municipiului Hunedoara cuprins între km.7+590 – km. 
10+090 din drumul judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, potrivit  contractului 
de administrare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(2).– Preluarea sectorului de drum în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara se face în scopul realizării în mod unitar, a lucrărilor de reabilitare a drumului 
judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, precum şi a lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente ulterioare finalizării proiectului de reabilitare. 

Art. 2.– Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
încheie contractul de administrare cu Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în forma 
prevăzută în anexa la prezenta. 

Art. 3.– Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
          
            
    PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan  MOLOŢ                       Dana  DAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la 26 aprilie 2013 



 
 

 Anexa 
la Hotărârea nr. 75/2013 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
  

 
CONTRACT  DE  ADMINISTRARE  

a sectorului de drum cuprins între Km 7+590 – km 10+090  
din drumul judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan,  

sector situat în intravilanul  Municipiului Hunedoara 
 
Având în vedere următoarele considerente: 

 sectorului de drum situat în intravilanul  Municipiului Hunedoara cuprins între Km 
7+590 – km 10+090 din drumul judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, se 
află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, potrivit prevederilor 
art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997; 

 Consiliul Judeţean Hunedoara a iniţiat un Proiect  de reabilitare/modernizare a 
drumului judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, iar pentru realizarea în mod 
unitar a lucrărilor este necesar ca, Consiliul Judetean Hunedoara să deţină un drept 
de administrarea asupra întregului drum . 

 
Părţile  : 
I. MUNICIPIUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

HUNEDOARA reprezentat de domnul  Viorel ARION – primarul Municipiului 
Hunedoara, în calitate de titular al dreptului de administrare,  

II. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  reprezentat 
de domnul Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în 
calitate de administrator. 

 
 
În temeiul prevederilor: 

• Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, 
precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 90/2013 privind 
aprobarea încheierii între Municipiul Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara 
a contractului de administrare a sectorului de drum cuprins între Km 7+590 – km 
10+090 din drumul judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, sector de 
drum situat în intravilanul Municipiului Hunedoara, pentru realizarea în mod unitar, 
a lucrărilor de reabilitare cu finanţare din fonduri nerambursabile; 
 



 
Părţile au convenit să încheie prezentul CONTRACT DE ADMINISTRARE, prin care 
stabilesc  următoarele: 
 
1. Obiectul contractului de administrare 
1.1.- Obiectul prezentului contract de administrarea este sectorul de drum situat în 

intravilanul  Municipiului Hunedoara cuprins între Km 7+590 – km 10+090 din 
drumul judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan.  

1.2.- Consiliul Local al Municipiului Hunedoara transmite în administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara sectorul de drum situat în intravilanul  Municipiului Hunedoara 
cuprins între Km 7+590 – km 10+090 din DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan. 

1.3.- Transmiterea sectorului de drum în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
se face în scopul realizării în mod unitar a lucrărilor de reabilitare/modernizare a 
drumului judeţean DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan, precum şi pentru 
realizarea ulterioară a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere; 

1.4.- Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, fac parte integrantă din sectorului de drum ce se transmite în 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara următoarele părţi componente: 
ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele, viaductele, pasajele denivelate, 
construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de 
parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare 
rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, 
spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între 
stradă/drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai 
puţin zonele de protecţie. 

 
2.  Durata contractului de administrare 
2.1.- Darea în administrare se face pe termen neliminat, şi cuprinde următoarele 

perioade/durate: 
• perioada/durata  execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorul de drum, 

(începe la data semnării contractului de finanţare nerambursabilă)  şi 
• ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare, durata existenţei construcţiei 

(drumului) în cadrul căreia se vor realiza  lucrările de întreţinere şi reparaţii 
periodice, în scopul menţinerea stării de viabilitate a drumului. 

2.2.- Prezentul contract de administrare începe la data semnării contractului de finanţare 
nerambursabilă  pentru executia lucrărilor de reabilitare/modernizare a sectorului de 
drum precizat la 1.1. şi are durată nedeterminată. 

2.3.-După finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de reabilitare, sectorul de drum rămâne 
în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, care are obligaţia executării tuturor 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 

 
3.- DREPTURILE PĂRŢILOR 
3.1- Drepturile Consiliului Local al Municipiului Hunedoara 



Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în calitate de titular al dreptului de administrare 
asupra sectorului de drum care face obiectul prezentului contract de administrare, are 
următoarele drepturi: 
a) să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către Consiliul Judeţean 

Hunedoara prin prezentul contract de administrare; 
b) să inspecteze sectorul de drum transmis în administrare, să verifice stadiul şi calitatea 

lucrărilor de reabilitare, întreţinere şi reparaţii, precum şi modul în care este satisfăcut 
interesul public prin realizarea acestor lucrări; verificarea se va efectua cu notificarea 
prealabilă a administratorului; 

c) să participe prin reprezentanţi desemnaţi, la procedurile de atribuire a execuţiei 
lucrărilor, precum şi la procedurile de recepţie a lucrărilor; 

d) să ceară, prin reprezentanţii desemnaţi în comisiile de recepţie, 
refacerea/suplimentarea unor lucări, atunci când se constată deficienţe/neajunsuri în 
execuţia lucrărilor. 

 
3.2.- Drepturile Consiliului Judeţean Hunedoara 
Consiliul Judeţean Hunedoara în calitatea dobândită de administrator, are următoarele 
drepturi: 
a) de a administra în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, sectorul de drum 

transmis în administrare; 
b) de a promova proiectul  de reabilitare a sectorului de drum preluat şi de a obţine 
finanţare nerambursabilă pentru realizarea acestuia. 
 

4.- OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
4.1- Obligaţiile  Consiliului Local al Municipiului Hunedoara 
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în calitate de titular al dreptului de administrare 
asupra sectorului de drum care face obiectul prezentului contract de administrare, are 
următoarele obligaţii: 
a) să nu îl tulbure pe administrator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract 

de administrare; 
b) să notifice administratorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere 

drepturilor/intereselor administratorului; 
c) să facă predarea  sectorului de drum, prin proces-verbal de predare, la data începerii 

lucrărilor de reabilitare, respectiv la data semnării contractului de finanţare 
nerambursabilă. 

 
4.2- Obligaţiile Consiliului Judeţean Hunedoara 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara în calitatea dobândită de administrator, are 
următoarele obligaţii: 
a) să administreze sectorul de drum preluat, potrivit scopului prevăzut la pct. 1.3.din 

prezentul contract 



b) să promoveze proiectul de reabilitare, să acceseze finanţare externă nerambursabilă 
şi să execute lucrările de reabilitare a sectorului de drum, în care sens va obţine toate 
avizele şi autorizaţiile necesare; 

c) ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare, să execute lucrările de întreţinere periodică şi 
reparaţii, pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, pe durata existenţei 
drumului (construcţiei). 

d) să răspundă de derularea tuturor procedurilor de lansare a licitaţiilor, execuţie de 
lucrări, implementare, recepţionare, etc; 

e) să asigure funcţionarea sectorului de drum în condiţii corespunzătoare, cu respectarea 
prevederilor legale privind regimul juridic al drumului; 

f) să coreleze execuţia lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum cu celelalte proiecte 
de reabilitare sau de modernizare a infrastructurii edilitar-urbane (reabilitarea 
infrastructurii de apă şi de canalizare, execuţia liniei de troliebuz Deva-Hunedoara, 
etc); 

 
5. Incetarea contractului de administrare 
5.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a)  prin acordul părţilor, în această situaţie încheindu-se un act adiţional semnat de părţi; 
b) prin renunţare, în situaţia în care administratorul este în imposibilitatea de a realiza 
lucrările de reabilitare, întreţinere sau reparaţii curente. 
 
6. Alte  clauze 
6.1. Prezentul Contract de administrare 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 de administrare. 

6.2. Prezentul Contract de administrare se completează cu legislaţia în materie. 
6.3. Eventualele divergenţe în derularea Contractului se soluţionează pe cale amiabilă. 

Cele ce nu pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 
6.4. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract.  
 
 
 

MUNICIPIUL  HUNEDOARA 
prin 
CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI  

HUNEDOARA 

 JUDEŢUL  HUNEDOARA 
prin 
CONSILIUL  JUDEŢEAN HUNEDOARA 

reprezentat de  reprezentat de 
Primarul Municipiului Hunedoara 

Viorel ARION 
 

 Preşedinte 
Mircea Ioan MOLOŢ 

 
 

 



      ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.76/2013 
privind stabilirea modului de administrare a unor spaţii aparţinând 

domeniului public al Judeţului Hunedoara 
 
 
 

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; 

Analizand solicitarea Agenţiei de Dezvoltare Economico - Socială a Judeţului 
Hunedoara formulată în adresa nr. 111/16.04.2013, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Hunedoara sub nr. 2851/16.04.2013; 

În conformitate cu prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 124 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. (1) - Se aprobă darea în folosinţă gratuită Agenţiei de Dezvoltare 

Economico - Socială a Judeţului Hunedoara a următoarelor spaţii aparţinând domeniului 
public al Judeţului Hunedoara : 

      a) Spaţiul 1 : situat în municipiul Deva, Piaţa Victoriei nr. 1, bloc 8 parter, judeţul 
Hunedoara, în suprafaţă de 75,2 mp, înscris în C.F. Deva, nr. 8072, nr. cadastral 
3755/16/a, (" fostul magazin Galeriile de artă " Deva, lângă sediul "Salvital" Hunedoara); 

      b) Spaţiul 2 : situat în comuna Vaţa de Jos, str. Piaţa Moţilor, bloc nr. 12, parter, 
cu suprafaţa utilă 83,25 mp, respectiv suprafaţa construită de 97,9 mp, înscris în C.F.nr. 
346/13/1, nr. topo 60-66/2 ( "fostul spaţiu S.T.S." - Vaţa de Jos). 

 (2) - Datele de identificare ale spaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 (3) - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie 
contractul de folosinţă gratuită a spaţiilor precizate la art. 1.  



Art.  2. Cu data prezentei, orice dispoziţie contrară se abrogă. 
Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 

publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
 

  
   PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Mircea Ioan Moloţ                                                              Dana Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 26 aprilie 2013 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂREA NR.77/2013 

privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate, de asistență și 
reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție  

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și respectiv art. I alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative; 
 În temeiul prevederilor art.91 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 achiziţia de servicii juridice specializate, de asistență și 
reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție, Dosar 
2060/97/2013, privind pe reclamanta S.C. CONDOR TCM S.A. SINAIA, împotriva 
pârâtului Consiliul Județean Hunedoara la Tribunalul Hunedoara, Secția de contencios-
administrativ și fiscal, precum și în vederea exercitării și reprezentării în căile de atac 
împotriva hotărârii ce se va pronunța în acest dosar, după caz, la instanțele superioare. 
 Art.2.În aplicarea prevederilor art.1, se împuternicește Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara să semneze în numele și pentru județul Hunedoara, contractul de 
prestări servicii juridice.  
           Art.3.Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art. 1, se vor suporta din 
bugetul propriu al județului Hunedoara, pe anul 2013, de la capitolul 51.02. ¬Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul ”Bunuri și servicii” – 20.25 ”Cheltuieli judiciare și 
extrajudiciare derivate din acțiuni”. 
          Art. 4. 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,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



 
 
 
 
R O M A N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.78/2013 
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia copilului 

Hunedoara 
 
 

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

specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Văzând adresa nr.7/2013 a Asociaţiei Umanitare ,,Maranatha” Hunedoara, 
precum şi adresa nr.168/2013 a Fundaţiei ,,Mara“ Deva; 

In baza prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale 
art.4, art.5 alin 2 lit e şi art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind 
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

In conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

In 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 modifică componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia copilului 
Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că reprezentantul ONG-urilor, doamna 
Hada Alina se înlocuieşte cu doamna Şofroni Maria Mihaela.   
              Art.2 Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică 
locală,relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara la: 

− Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
− Direcţia Generală de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Hunedoara; 
− Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului Hunedoara; 
− Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta. 

 
 
            PREŞEDINTE                                                                  
         Mircea Ioan Moloţ                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                                     Dana Dan 
 
 
 
Deva,  la 26 aprilie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.79/2013 
privind aprobarea  Statului de funcții al Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad 

 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.472/16.04.2013 a Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad, 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.2802/16.04.2013, precum şi Nota de 
fundamentare a solicitării privind aprobarea Statului de funcţii al Sanatoriului de 
pneumoftiziologie Brad; 
                Având în vedere prevederile art.182 alin.1.lit.a din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare ;                         
               În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c, alin.5 pct.3 și ale art.97 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Se aprobă Statul de funcții al Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
              Art.2 – Cu data prezentei, anexa nr. 1 la Hotărârea nr.15/2013 a Consiliului 
Județean Hunedoara se abrogă. 
              Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de pneumoftiziologie 
Brad şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
        
 
                PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                           Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013                                                       



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

de conducere de execuţie

1 Manager II S Circo Ionel
2 Director Medical II S Carjea Marcel Iosif
3 Director Financiar Contabil II S Jurj Ovidiu Nicolae

4 Asistent medical sef II M Valean Marinela Ileana

5 Medic sp epidemiolog S vacant

6 Medic specialist sef sectie II S Ilie Eleonora
7 Medic primar S Rezervat pe perioada de mandat Director Medical
8 Medic rezident an V S Marin Lavinia Ioana
9 Medic specialist S Radut Ramona Mihaela
10 Psiholog specialist S vacant
11 Asistent medical principal PL Baicu Georgeta
12 Asistent medical principal PL Clej Victoria Aurelia
13 Asistent medical principal PL Costachioiu Rafila Teodora
14 Asistent medical principal PL Corches Mihaela Liliana
15 Asistent medical principal PL Golea Ramona Lavinia
16 Asistent medical principal PL Lazea Daniela Georgeta
17 Asistent medical principal PL temporar vacant Oncu Angelica
18 Asistent medical PL Pataki Monica Elisabeta
19 Asistent medical debutant PL temporar vacant Dragoiu Raluca
20 Asistent medical PL Cretu Laura Liana
21 Infirmiera M Ene Lucia Cristina
22 Infirmiera M Pascu Nicoleta
23 Infirmiera M Stega Aurica
24 Infirmiera M vacant
25 Infirmiera debutant M vacant
26 Infirmiera debutant M vacant
27 Ingrijitoare G Cazan Adriana Liliana
28 Ingrijitoare G Marian Mariana
29 Ingrijitoare G Pantea Elena Angelica
30 Ingrijitoare G Stefan Dorina
31 Ingrijitoare G vacant
32 Ingrijitoare G vacant
33 Ingrijitoare G vacant
34 Ingrijitoare debutant G vacant
35 Ingrijitoare debutant G vacant

COMPARTIMENT PREVENIRE INFECTII NOSOCOMIALE

SECTIA I PNEUMOFTIZIOLOGIE - 78 paturi

SECTIA II PNEUMOFTIZIOLOGIE - 77 paturi

COMITET  DIRECTOR

ASISTENTA MEDICALA PE UNITATE

Nr. 
crt. STRUCTURA Funcţia contractuală

STAT DE FUNCTII
Anexa la Hotărârea nr.79 /2013
a Consiliului Județean Hunedoara

Nivelul 
studiilor Nume, prenume/ vacant, temporar vacat, după cazTreapta  grad



36 Medic primar sef sectie II S Rezervat pe perioada de mandat Manager
37 Medic specialist S Demian Adina
38 Medic rezident an V S Petriu Mihai Dan Mircea
39 Psiholog specialist S vacant
40 Asistent medical principal S Lup Cristina Ioana
41 Asistent medical principal PL Almasan Olga
42 Asistent medical principal PL Casalean Mariana Cornelia
43 Asistent medical principal PL Lupea Mirela
44 Asistent medical principal PL Miclean Laura
45 Asistent medical principal PL Sturza Mariana
46 Asistent medical principal PL Mitran Daniela
47 Asistent medical PL temporar vacant Cristea Carmen
48 Asistent medical principal PL vacant
49 Asistent medical PL Bibart Dorina Ioana
50 Infirmiera M Manciu Gabriela Maria
51 Infirmiera M vacant
52 Infirmiera M vacant
53 Infirmiera M Clej Simina
54 Infirmiera debutant M vacant
55 Infirmiera debutant M vacant
56 Ingrijitoare G Oprea Eugenia Mihaela
57 Ingrijitoare G Vurdea Dochita
58 Ingrijitoare G vacant
59 Ingrijitoare G vacant
60 Ingrijitoare G vacant
61 Ingrijitoare G vacant
62 Ingrijitoare G vacant
63 Ingrijitoare debutant G vacant
64 Ingrijitoare debutant G vacant

65 Fiziokinetoterapeut S Sim Eugenia
66 Fiziokinetoterapeut S vacant

67 Asistent medical principal PL Oana Alina Liliana

68 Asistent medical principal PL vacant

69 Asistent medical principal PL vacant

70 Medic rezident an V S Raduti Mariana Roxana
71 Asistent medical principal PL Feier Mihaiela
72 Asistent medical principal PL Sicoe Georgeta Mirela
73 Ingrijitoare G vacant

74 Statistician medical principal M vacant

LABORATOR FIZIOKINETOTERAPIE

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

EXPLORARI FUNCTIONALE

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

BIROU INTERNARI SI STATISTICA MEDICALA



75 Asistent medical principal PL Mic Dragosa Liliana Marinela
76 Asistent medical PL Vesa Ioana Simona
77 Registrator medical principal M Pavel Marinela Sorina
78 Ingrijitoare G vacant

79 Farmacist S vacant
80 Asistent medical principal PL vacant
81 Asistent farmacie principal PL Maris Camelia Steliana

82 Spalatoreasa G Obirsan Zorica
83 Muncitor necalificat I G Cean Marcus Liliana Petruta

84 Muncitor calificat I M Bold Traian
85 Muncitor calificat IV G Blagaila Terente Nicolae
86 Muncitor calificat IV G vacant
87 Muncitor calificat IV G vacant
88 Muncitor calificat IV G Enache Luminita
89 Magaziner M Jurca Marcel Daniel
90 Sofer II M Cristea Stelian
91 Sofer II M vacant
92 Muncitor necalificat I M Oncu Eugen Florin
93 Muncitor calificat IV M vacant
94 Muncitor calificat IV M vacant
95 Muncitor necalificat I M vacant

96 Muncitor calificat II M vacant
97 Muncitor calificat IV M Bold Mariana
98 Muncitor calificat IV M Faur Sorina Simona
99 Muncitor calificat IV M Pana Adriana

100 Muncitor calificat IV M Gaita Sanda Camelia 
101 Muncitor calificat IV M Siler Victoria Viorica
102 Muncitor calificat IV M temporar vacant Cazacu Cristina Elena
103 Muncitor calificat III M vacant
104 Muncitor calificat III M vacant
105 Muncitor calificat III M vacant
106 Muncitor calificat III M vacant

107 Registrator medical M vacant

108 Medic specialist S vacant
109 Economist II S vacant
110 Asistent medical principal S vacant

111 Economist I S Iga Angelica Viorela
112 Economist II S Popa Gratiela Adriana

FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS

BLOC CENTRAL LENJERIE SI SPALATORIE

BLOC ALIMENTAR

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

BIROU CONTABILITATE SALARIZARE SI RESURSE UMANE

INTRETINERE, REPARATII UTILAJE, INSTALATII SI CLADIRI



113 Economist II S Iancu Mariana
114 Economist II S Rezervat pe perioada de mandat Director Fin. - Contabil
115 Contabil IA M Bold Alexandru Catalin
116 Consilier / Referent IA S vacant

117 Economist II S Almasan Adrian Ioan
118 Economist II S Jurca Floarea Mioara
119 Inspector de specialitate II S vacant
120 Functionar M vacant
121 Functionar M vacant
122 Inginer II S Trusca Tiberiu

123 Inginer II S vacant

124 Inginer II S vacant

125 Consilier IA S vacant

NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ, SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA
CONDUCĂTORULUI AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE

DR. CIRCO IONEL - MANAGER

NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT 
ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 
63/2010

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN 
INSTITUŢIE 125

NR. TOTAL FUNCŢII 
CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE 

6

NR. TOTAL FUNCŢII 
CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 119

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE 
CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE 
EXECUŢIE

COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE

NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI 
PUBLICI

COMPARTIMENT JURIDIC

BIROU ADMINISTRATIV APROVIZIONARE TRANSPORT SI ACHIZITII PUBLICE

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                                                   
 
                                                                                         

HOTĂRÂREA NR.80/2013 
privind aprobarea proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul 
unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice - ZONA 

1 ” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 

 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  
specialitate al Compartimentului Informatic și al Serviciului Dezvoltare Regională și 
Integrare Europeană, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 - Axa III 
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă;   
 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 modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara şi  unități administrativ-teritoriale din județ, în numele şi pe seama fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale în parte, în vederea solicitării în comun a finanţării 
nerambursabile a proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul unor 
unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – ZONA 1”,  în 
conformitate cu Acordul cadru de parteneriat prevăzut în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta  hotărâre. 



Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze  documentele ce implică realizarea proiectului. 

Art.  3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
           Mircea Ioan Moloţ                                                                   Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Deva, la 26 aprilie 2013 



 
                                                                                                                                         Anexa 

 la Hotărârea nr.80/2013                          
a  Consiliului Judeţean Hunedoar 

 
 
Acord cadru de parteneriat 

 
 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 
 

1. CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA numele complet al instituţiei, cu sediul în adresa 
sediului, codul fiscal …, având calitatea de Lider de proiect (partener 1) 

2. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI CRISCIOR, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener 2 

3. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BUCES, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, 
având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

4. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BUCURESCI cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

5. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BAIA DE CRIS, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

6. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI TOMESTI, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

7. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI LUNCOIU DE JOS, cu sediul în adresa sediului,  
codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

8. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI VALISOARA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

9. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BAITA, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, 
având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

10. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI  PESTISU MIC, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

11. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI HARAU, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, 
având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

12. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI  BRANISCA , cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

13. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI VETEL , cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, 
având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

14. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI..VORTA, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, 
având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

15. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI SOIMUS, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

16. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI VATA DE JOS, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

17. CONSILIUL LOCAL AL.ORASULUI BRAD, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, 
având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

18. CONSILIUL LOCAL AL.ORASULUI GEOAGIU, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

 
au convenit următoarele: 



 
Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi 
la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului: „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul unor unitati 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice  - ZONA 1”, care este depus în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa 
prioritară  3 – TIC pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea și 
creșterea eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3 

(1) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea 
de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului: 
 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener 

trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile 
furnizate în formularul cererii de finanţare 

Lider de proiect 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
 (Partener 1) 

 

CONSILIUL LOCAL AL........ 
Partener 2 - 17 

 

 
(2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia 

Contribuţia 
Valoarea contribuţiei (în lei) 

precum şi  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 

proiectului (%) 

Numărul şi data Hotărârii de 
aprobare a proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect, 
semnată de ordonatorul de 
credite al fiecărui partener 

Lider de proiect  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
(partener 1) 

  

CONSILIUL LOCAL 
AL........ 
Partener 2 -17 

  

 
(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  contul deschis 
distinct al proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 
proiect (partener 1). 
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 



b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 
 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi 31 decembrie 2020. Acordul 
de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai devreme de cinci 
ani de la data finalizarii proiectului.  
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 
 
Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică. 
 
Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 
intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (partener 1) va 
indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de management / Organismului intermediar. 
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea documentaţiilor 
de atribuire aferente. 
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile 
care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, 
respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul 
de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul.  



Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
 
Drepturile partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 
de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul 
de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 
către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

 
Obligaţiile partenerilor 2, 3, n 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete 
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în 
scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din 
instrumente structurale.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 
liderul de proiect.     

 
Art. 7 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice construite/ 
dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel 
puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a 
echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de 
transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 
au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creșterea Competitivității Economice”, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

 
Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de 
profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicatiei 
informatice realizate. 



(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în scopul 
obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi 
echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt 
scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

 
Art. 9 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 
părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două 
exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare). 
 
Semnături 
 
Lider de proiect  
(Partener 1) 

MIRCEA Ioan Moloţ Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 - 17 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexa 
 la Acordul cadru de Parteneriat 

 
 

Declaraţia de angajament – se completează de liderul de proiect şi de fiecare din parteneri 

 
Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al CI seria 

_______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport nr. ___________, 
eliberat de ____________, în calitate de __________________ (reprezentantul legal / împuternicit) al 
_______________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 
legea penală, mă angajez să întocmesc şi să implementez proiectul ____________________________ 
[titlul proiectului] în condiţiile descrise în Cererea de Finanţare şi specificate în Contractul de Finanţare 
pentru Axa III din Programul Operaţional  Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi mă angajez 
la următoarele: 
 

1. să furnizez contribuţia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente proiectului; 
2. să finanţez toate costurile neeligibile care îmi revin aferente proiectului;  
3. sa finanţez toate cheltuielile până la rambursarea sumelor aprobate, inclusiv în cazul în care 

sumele acordate pentru prefinanţare nu sunt suficiente, astfel încât să se asigure 
implementarea optimă a proiectului 

4. să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul proiectelor depuse sau să 
influenţez personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de 
evaluare şi selecţie 

5. să menţin proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl închirieze) şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finalizării proiectului 
şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă; 

6. să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 
7. să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final - doar liderul de proiect 
8. să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse 

umane suficiente şi resurse materiale necesare) 
9. să achiziţionez dreptul de utilizare/licenţă asupra aplicaţiei software personalizate pentru care 

se solicită finanţare, pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a 
proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, 



solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure 
sustenabilitatea proiectului. 

10. să asigur obligatoriu garanţia şi mentenanţa aplicaţiei prin contractul/contractele încheiate pe 
perioada implementării cu diverşi furnizori.  

11. să asigur mentenanţa aplicaţiei şi funcţionarea permanentă a acesteia în perioada de post 
implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, cu excepţia perioadelor 
de mentenanţă planificate. 

12. să nu depun mai mult de o cerere de finanţare în cadrul acestui apel - indiferent de parteneriat. 
13. să asigur interoperabilitatea sistemelor informatice care vor fi implementate prin proiectul depus 

cu sistemele informatice deja existente către care se raporteaza periodic diverse date 
(sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste 
aplicaţii). 
 

De asemenea, declar că sunt de acord cu toţi termenii şi condiţiile prevăzute în apelul de proiecte şi 
ghidul solicitantului, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ............................................................. 
 
Semnătura şi ştampila .....................................................   
 
Data întocmirii ............................... 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                                                                                                                                           

HOTĂRÂREA NR.81/2013 
privind aprobarea proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul 

unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice  - 
ZONA 2 ” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”  
 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere, nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  
specialitate al Compartimentului Informatic și al Serviciului Dezvoltare Regională și 
Integrare Europeană precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Sectorial„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 - Axa III 
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă;   
 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 modificarile si completarile 
ulterioare ; 

În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare , 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara şi  unitati administrativ  - teritoriale din județ, în numele şi pe seama fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale în parte, în vederea solicitării în comun a finanţării 
nerambursabile a proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul 
unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – 



ZONA 2”,  în conformitate cu Acordul cadru de parteneriat prevăzut în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneaze  documentele ce implică realizarea proiectului. 

Art.  3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
           Mircea Ioan Moloţ                                                                   Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Deva, la 26 aprilie 2013 



 
                                                                                                                        Anexa 

 la Hotărârea nr. 81/2013                       
a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 
Acord cadru de parteneriat 

 
 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 
 

1. CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA numele complet al instituţiei, cu sediul în 
adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de Lider de proiect (partener 1) 

2. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI RAPOLTU MARE,   cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de 
membri ai parteneriatului 

3. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BALSA cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

4. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BRETEA ROMANA, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de 
membri ai parteneriatului 

5. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI ORASTIOARA DE SUS, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de 
membri ai parteneriatului 

6. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BERIU, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

7. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BOSOROD, cu sediul în adresa sediului,  
codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

8. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI TURDAS, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

9. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BACIA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

10. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI  BARU , cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

11. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI ILIA , cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 



12. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI ZAM, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

13. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BURJUC, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului. 

14. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI GURASADA, cu sediul în adresa sediului,  
codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

15. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI LAPUGIU DE JOS, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de 
membri ai parteneriatului 

16. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI DOBRA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

17. CONSILIUL LOCAL AL..ORASULUIU ORASTIE, cu sediul în adresa sediului,  
codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

18. CONSILIUL LOCAL AL..ORASULUI SIMERIA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului: „Implementarea unei solutii de e-
guvernare la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea 
serviciilor publice  - ZONA 2”, care este depus în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară  3 – TIC 
pentru sectoarele privat și public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea și creșterea 
eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3 

(1) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
acestor aspecte ale parteneriatului: 
 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare 
partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare 



cu informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 
Lider de proiect 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
 (Partener 1) 

 

CONSILIUL LOCAL 
AL........ 
Partener 2 - 18 

 

 
(2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia 

Contribuţia 
Valoarea contribuţiei (în lei) 

precum şi  
Valoarea contribuţiei la valoarea 

totală a proiectului (%) 

Numărul şi data Hotărârii 
de aprobare a proiectului 
şi a cheltuielilor legate de 

proiect, semnată de 
ordonatorul de credite al 

fiecărui partener 
Lider de proiect  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
(partener 1) 

  

CONSILIUL 
LOCAL AL........ 
Partener 2 - 18 

  

 
(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  
contul deschis distinct al proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise 
către Liderul de proiect (partener 1). 
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi 31 decembrie 
2020. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, 
dar nu mai devreme de cinci ani de la data finalizarii proiectului.  
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 
 



Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
 
Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 
(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra 
modificărilor, Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita 
aprobarea Autorităţii de management / Organismului intermediar. 
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, 
prin verificarea documentaţiilor de atribuire aferente. 
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, 
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de 
rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate 
ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe 
din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 
cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate 
responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  



Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
 
Drepturile partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 
cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în 
proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute 
din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au 
fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să 
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de 
către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar. 

 
Obligaţiile partenerilor 2, 3, n 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după 
documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau 
financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 
Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, 
Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze 
auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente 
structurale.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul 
răspunde solidar cu liderul de proiect.     

 



Art. 7 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice 

construite/ dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi 
să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii 
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creșterea Competitivității 
Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

 
Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din 
utilizarea infrastructurii/aplicatiei informatice realizate. 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din 
utilizarea infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităţilor pentru 
care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin 
fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea 
principală). 

 
Art. 9 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 
convenită de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe 
care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare 
parte, plus două exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea 
de finanţare). 
 
Semnături 
 
Lider de 
proiect  

MIRCEA Ioan Moloţ Semnătura Data şi locul 
semnării 



(Partener 1) 
Partener 2 -  
18 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexa 
 la Acordul cadru de Parteneriat 

 
 

Declaraţia de angajament – se completează de liderul de proiect şi de fiecare din 
parteneri 

 
Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al 

CI seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport 
nr. ___________, eliberat de ____________, în calitate de __________________ 
(reprezentantul legal / împuternicit) al _______________________ (denumire solicitant), 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, mă angajez să 
întocmesc şi să implementez proiectul ____________________________ [titlul 
proiectului] în condiţiile descrise în Cererea de Finanţare şi specificate în Contractul de 
Finanţare pentru Axa III din Programul Operaţional  Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice şi mă angajez la următoarele: 

1. să furnizez contribuţia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente 
proiectului; 

2. să finanţez toate costurile neeligibile care îmi revin aferente proiectului;  
3. sa finanţez toate cheltuielile până la rambursarea sumelor aprobate, inclusiv în 

cazul în care sumele acordate pentru prefinanţare nu sunt suficiente, astfel încât 
să se asigure implementarea optimă a proiectului 

4. să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul proiectelor depuse 
sau să influenţez personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în 
timpul procesului de evaluare şi selecţie 

5. să menţin proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl închirieze) şi natura 
activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni 
după data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această 
perioadă; 

6. să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 



7. să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final - doar liderul de 

proiect 
8. să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 

proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare) 
9. să achiziţionez dreptul de utilizare/licenţă asupra aplicaţiei software personalizate 

pentru care se solicită finanţare, pentru o durată de timp cel puţin egală cu 
perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă 
încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să 
prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea 
proiectului. 

10. să asigur obligatoriu garanţia şi mentenanţa aplicaţiei prin contractul/contractele 
încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori.  

11. să asigur mentenanţa aplicaţiei şi funcţionarea permanentă a acesteia în perioada 
de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, 
cu excepţia perioadelor de mentenanţă planificate. 

12. să nu depun mai mult de o cerere de finanţare în cadrul acestui apel - indiferent 
de parteneriat. 

13. să asigur interoperabilitatea sistemelor informatice care vor fi implementate prin 
proiectul depus cu sistemele informatice deja existente către care se raporteaza 
periodic diverse date (sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte 
date în formatele cerute de aceste aplicaţii). 

De asemenea, declar că sunt de acord cu toţi termenii şi condiţiile prevăzute în apelul 
de proiecte şi ghidul solicitantului, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ............................................................. 
 
Semnătura şi ştampila .....................................................   
 
Data întocmirii ............................... 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                          
   
                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.82/2013 
privind aprobarea proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul 

unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice  - 
ZONA 3 ” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere, nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  
specialitate al Compartimentului Informatic și al Serviciului Dezvoltare Regională și 
Integrare Europeană precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Sectorial„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 - Axa III 
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă;   
 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 modificarile si completarile 
ulterioare ; 

În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara şi  unitati administrativ  - teritoriale din județ, în numele şi pe seama fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale în parte, în vederea solicitării în comun a finanţării 
nerambursabile a proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul unor 
unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – ZONA 3”,  în 
conformitate cu Acordul cadru de parteneriat prevăzut în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta  hotărâre. 



Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneaze  documentele ce implică realizarea proiectului. 

Art.  3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
           Mircea Ioan Moloţ                                                                   Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                        Anexa nr.1 

la Hotărârea nr. ______/2013                        
a  Consiliului Judeţean Hunedoar 

 
 
Acord cadru de parteneriat 

 
 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 
 

1. CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA numele complet al instituţiei, cu sediul în 
adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de Lider de proiect (partener 1) 

2. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI DENSUȘ, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener 2 

3. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI BANITA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

4. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI RAU DE MORI cu sediul în adresa sediului,  
codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

5. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI PUI, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

6. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI SANTAMARIA ORLEA, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

7. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI SALASU DE SUS, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

8. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI SARMIZEGETUSA, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

9. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI TOTESTI, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

10. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI GENERAL BERTHELOT, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

11. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI RACHITOVA, cu sediul în adresa sediului,  
codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

12. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI  CERBAL , cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

13. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI LUNCA CERNII , cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 

14. CONSILIUL LOCAL AL.COMUNEI.TELIUCU INFERIOR, cu sediul în adresa 
sediului,  codul fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai 
parteneriatului 



15. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI TOPLITA, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului. 

16. CONSILIUL LOCAL AL..COMUNEI GHELARI, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

17. CONSILIUL LOCAL AL.ORASULUI LUPENI, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

18. CONSILIUL LOCAL AL..ORASULUI CALAN, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

19. CONSILIUL LOCAL AL..ORASULUI HATEG, cu sediul în adresa sediului,  codul 
fiscal …, având calitatea de Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului: „Implementarea unei solutii de e-guvernare 
la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice  - 
ZONA 3”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară  3 – TIC pentru sectoarele privat și 
public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice 
electronice, operațiunea 3.2.1 apel 3 

(1) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 
 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare 
partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu 

informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare 
Lider de proiect 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
 (Partener 1) 

 

CONSILIUL LOCAL 
AL........ 
Partener 2 - 19 

 

 
(2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia 

Contribuţia 
Valoarea contribuţiei (în lei) 

precum şi  
Valoarea contribuţiei la valoarea 

totală a proiectului (%) 

Numărul şi data Hotărârii 
de aprobare a proiectului şi 

a cheltuielilor legate de 
proiect, semnată de 

ordonatorul de credite al 
fiecărui partener 



Lider de proiect  
CONSILIUL 
JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
(partener 1) 

  

CONSILIUL 
LOCAL AL........ 
Partener 2 -19 

  

 
(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  
contul deschis distinct al proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către 
Liderul de proiect (partener 1). 
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi 31 decembrie 2020. 
Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar nu mai 
devreme de cinci ani de la data finalizarii proiectului.  
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 
 
Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, 
a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică. 
 
Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, 
Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de 
management / Organismului intermediar. 
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin 
verificarea documentaţiilor de atribuire aferente. 
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună 
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 



cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de 
a îndeplini aceste obligaţii. 
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
 
Drepturile partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 
intermediar. 

 
Obligaţiile partenerilor 2, 3, n 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană 
sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect.     

 



Art. 7 Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice 

construite/ dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe 
o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii 
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. 
Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creșterea Competitivității 
Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

 
Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul 
obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicatiei informatice realizate. 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în scopul 
obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicației informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost 
finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

 
Art. 9 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită 
de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, 
plus două exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare). 
 
Semnături 
 
Lider de 
proiect  
(Partener 1) 

MIRCEA Ioan Moloţ Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 - 19 Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al organizaţiei 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 
 
 
 



 
 Anexa 

 la Acordul cadru de Parteneriat 
 
 

 Declaraţia de angajament – se completează de liderul de proiect şi de fiecare din 

parteneri 

 

Subsemnatul _________________________________ (nume, prenume), posesor al CI 

seria _______, nr. _________, eliberată de _______, CNP _____________/ paşaport nr. 

___________, eliberat de ____________, în calitate de __________________ (reprezentantul 

legal / împuternicit) al _______________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul 

în declaraţii este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc şi să implementez 

proiectul ____________________________ [titlul proiectului] în condiţiile descrise în 

Cererea de Finanţare şi specificate în Contractul de Finanţare pentru Axa III din Programul 

Operaţional  Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi mă angajez la următoarele: 

 

1. să furnizez contribuţia proprie ce ne revine din costurile eligibile aferente proiectului; 

2. să finanţez toate costurile neeligibile care îmi revin aferente proiectului;  

3. sa finanţez toate cheltuielile până la rambursarea sumelor aprobate, inclusiv în cazul în 

care sumele acordate pentru prefinanţare nu sunt suficiente, astfel încât să se asigure 

implementarea optimă a proiectului 

4. să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul proiectelor depuse sau 

să influenţez personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul 

procesului de evaluare şi selecţie 

5. să menţin proprietatea proiectului (să nu îl gajeze, să nu îl închirieze) şi natura 

activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după 

data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă; 

6. să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 

7. să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final - doar liderul de proiect 

8. să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului 

(resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare) 

9. să achiziţionez dreptul de utilizare/licenţă asupra aplicaţiei software personalizate 

pentru care se solicită finanţare, pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de 

sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului 



pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de 

valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului. 

10. să asigur obligatoriu garanţia şi mentenanţa aplicaţiei prin contractul/contractele 

încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori.  

11. să asigur mentenanţa aplicaţiei şi funcţionarea permanentă a acesteia în perioada de 

post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, cu 

excepţia perioadelor de mentenanţă planificate. 

12. să nu depun mai mult de o cerere de finanţare în cadrul acestui apel - indiferent de 

parteneriat. 

13. să asigur interoperabilitatea sistemelor informatice care vor fi implementate prin 

proiectul depus cu sistemele informatice deja existente către care se raporteaza 

periodic diverse date (sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte date în 

formatele cerute de aceste aplicaţii). 

 

De asemenea, declar că sunt de acord cu toţi termenii şi condiţiile prevăzute în apelul de 

proiecte şi ghidul solicitantului, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ............................................................. 

 

Semnătura şi ştampila .....................................................   

 

Data întocmirii ............................... 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.83/2013 
privind modificarea art.37 alin.4 din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.137/2008 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare, raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 In conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului României 
nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale, aprobată prin Legea nr.673/2002, ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 In baza prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor 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 Art.37 alin.4 din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2008 se 
modifică și va avea următorul conținut: 
  ”Art.37 (4) În perioada efectuării concediului legal de odihnă sau în cazul absenţei 
secretarului judeţului, înlocuitorul acestuia va fi desemnat prin dispoziție a președintelui 
consiliului județean.”  
  Art.2 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
             
                       
   PRESEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ       Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013  



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.84/2013 
privind prelungirea valabilităţii până la data de 31 decembrie 2013 a Programului  

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru  
perioada 01.07.2008- 30.04.2013 

 
 

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

specialitate al serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum și raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/16.04.2013 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean; 

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  şi ale art.115 alin.1 lit.c din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 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.  Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 01.07.2008- 30.04.2013  îşi menţine valabilitatea  până la data de 31 
decembrie 2013. 
           Art.2.  (1) Contractele de delegare a gestiunii se prelungesc până la data de 31 
decembrie 2013, încheindu-se în acest sens acte adiţionale la contractele respective. 

(2) Încheierea actelor adiţionale de prelungire se va efectua pentru operatorii de 
transport ale căror licenţe de traseu au fost prelungite de emitent, la cerere, 
corespunzător perioadei de valabiltate a programului de transport, prelungit conform 
art.1 din prezenta. 
           Art.3. Termenul de intrare in vigoare a Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.229/2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi  Programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019, în judeţul Hunedoara, se prorogă în mod corespunzător. 

Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de 
Transport şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 
                             
    PREŞEDINTE,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                                        Dana  Dan 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.85/2013 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2013 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului buget, finanţe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

În baza referatului Serviciului Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice 
nr.3103/2013;  
 În conformitate cu prevederile art.36 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 utilizarea sumei de 2.152,00 mii lei din disponibilităţile fondului 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2013, pentru 
finanţarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, conform 
anexelor nr.1 – 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 – 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,                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ        Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 



 
     ANEXA NR. 1 

la Hotărârea nr.___/2011 
            a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 
 
 
 
Utilizarea fondului de rezervă bugetară pentru cheltuieli 

neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, astfel: 
 
 
Secțiunea de funcționare: 
Cap.67.02 ”Cultură, recreere și religie”:    95 mii lei 
din care: 
 
-Subcap.67.02.05 ”Servicii recreative și sportive”:  50 mii lei 
Paragraf 67.02.05.01 ”Sport” 
Titlul II ”Bunuri și servicii” 
Articolul 20.19 ”Contribuții ale administrației  
publice locale la realizarea unor lucrări și servicii 
de interes public local, în baza unor convenții sau 
contracte de asociere” 
 
-Subcap.67.02.03 ”Servicii culturale”:    45 mii lei  
Paragraf 67.02.03.04 ”Instituții publice de spectacole 
și concerte” 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației 
publice” 
Articolul 51.01 ”Transferuri curente” 
Aliniatul 51.01.01 ”Transferuri către instituții publice” 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.86/2013 
privind pentru  modificarea  Hotărîrii Consiliului Județean Hunedoara nr. 141/2011 privind 

aprobarea proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială 
Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007 -2013 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  specialitate  al 

compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
Având în vedere adresa nr.2257/25.04.2013 transmisă de Consiliul Local al Oraşului 

Călan; 
Ţinând cont de Hotărârea nr.46/2013 a Consiliului Local al Oraşului Călan; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, 
Domeniul de intervenţie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi; 

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin 
Legea nr. 362/2009, ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare;   

 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 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 modificarea Acordul de Parteneriat dintre Judeţul Hunedoara, prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, în numele 
şi pe seama fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, conform anexei la prezenta. 
 Art. 2. Se aprobă suma de 55.415.924,97 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile 
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul Judeţean 
Hunedoara pâna la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management către Liderul 
proiectului - Consiliul Local al Oraşului Călan. 
 



 Art.3. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.141/2011 privind 
aprobarea  proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi 
pregătirea lui pentru noi activităţi” şi a cheltuielilor  legate de proiect  din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 rămân neschimbate . 
 Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
  
           Mircea Ioan Moloţ                                                                         Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 aprilie 2013 
 
 
 
 
 



 
           Anexa nr. 1 

La Hotărârea nr.86/2013 a 
Consiliului Județean Hunedoara 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

în cadrul Proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan 
şi pregătirea lui pentru noi activităţi. ” 

 

Art.1  Părţile: 

1. Oraşul Călan prin Consiliul Local al oraşului Călan, cu sediul în Călan, str. Gării, nr.1, judeţul 
Hunedoara, codul fiscal 5742434, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1),  

 

2. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28,  codul fiscal 4374474, având calitatea de Partener 2 

  au convenit următoarele: 

Art.2  Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului: „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta 
platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” care este depus în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate  şi pregătirea pentru noi activităţi”.  
(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 

Art.3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1)    Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale   
parteneriatului: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Oraşul Călan prin Consiliul 
Local al Oraşului Călan 

Lider de proiect (Partener 1) 

-  Achiziţionarea şi depunerea la Organismul Intermediar – 
Agenţia de Dezvoltare Regionala Vest, a documentaţiei necesare 
obţinerii finanţării nerambursabile pentru proiectul „Reabilitarea 
sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi 
pregătirea lui pentru noi activităţi” 
- Asigurarea unui expert tehnic şi a unui  expert economic, în 
echipa de implementare a proiectului; 
- Derularea procedurilor de achiziţii publice pentru bunuri, servicii 
şi lucrări; 
- Obţinerea, după caz, a avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru 



efectuarea lucrărilor de construcţii; 
- Efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea 
branşamentelor la serviciile locale de utilităţi; 
- Monitorizarea derulării lucrărilor de construcţii preconizate a fi 
efectuate; 
- Avizarea devizelor de lucrări înaintate la plată 
-Efectuarea plăţilor şi evidenţierea înregistrărilor financiar-
contabile ale proiectului în conformitate cu exigenţele autorităţii 
finanţatoare; 
- Elaborarea raportărilor către finanţator; 
- Va desfăşura acţiuni de promovare a proiectului; 
- Va asigura exploatarea obiectivului după finalizarea proiectului 
în 
asociere cu Consiliul Judeţean Hunedoara; 
-Pune la dispoziţie terenul necesar pentru realizarea şi 
implementarea proiectului, liber de orice sarcini economice şi/sau 
juridice; 
- Se obligă să asigure sumele angajate prin prezentul acord. 

Judeţul Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

(Partener 2) 

- Asigurarea unui expert tehnic şi a unui  expert economic, în 
echipa de implementare a proiectului; 
- Participa la derularea procedurilor de achiziţii publice pentru 
bunuri, servicii şi lucrări; 
- Participă la elaborarea raportărilor către finanţator; 
- Monitorizarea derulării lucrărilor de construcţii preconizate a fi 
efectuate; 
- Va desfăşura acţiuni de promovare a proiectului; 
- Se obligă să asigure sumele angajate prin prezentul acord; 
- Avizarea devizelor de lucrări înaintate la plată. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, pentru 
fiecare din cele 2 faze de implementare a proiectului, aşa cum este precizat în Cererea de 
finanţare şi în prezentul acord.  

Organizaţia 

Contribuţia la valoarea 
eligibilă aferentă Fazei A 
„Reabilitarea sitului 
poluat” 

Contribuţia la valoarea 
eligibilă aferentă Fazei B 
„Pregătirea pentru noi 
activităţi a sitului reabilitat” 

Lider de proiect Oraşul Călan 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei  100 
000 lei din valoarea eligibilă 
a Fazei A  

Valoarea contribuţiei 500 000 lei 
din valoarea eligibilă a Fazei B  

Consiliul Judeţean 
Hunedoara  

Partener 2 

Valoarea contribuţiei  
939 154,04  lei  din 
valoarea eligibilă a Fazei A   

Valoarea contribuţiei 7 534 
563,95 lei din valoarea eligibilă 
a Fazei B  

  



• Contribuţia la cheltuielile neeligibile ale proiectului : 

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile neeligibile  ale proiectului, pentru fiecare 
din cele 2 faze de implementare a proiectului, aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în 
prezentul acord. 

 

Organizaţia 
Contribuţia la valoarea 
neeligibilă aferentă Fazei A 
„Reabilitarea sitului poluat” 

Contribuţia la valoarea 
neeligibilă aferentă Fazei B 
„Pregătirea pentru noi 
activităţi a sitului reabilitat” 

Lider de proiect 

Oraşul Călan (Partener 1) 

Valoarea contribuţiei  698 000 
lei, 
din valoarea neeligibilă a Fazei 
A. Din această contribuţie 648 
000 lei reprezintă contribuţia 
Oraşului Călan pentru TVA  
aferent fazei A. 

Valoarea contribuţiei  437 000 
lei, din valoarea neeligibilă a 
Fazei  B. Din această 
contribuţie 233 000 lei 
reprezintă contribuţia Oraşului 
Călan pentru TVA  aferent fazei 
B. 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara  

(Partener 2) 

Valoarea contribuţiei  
14 392 277,74 lei, 
din valoarea neeligibilă a Fazei 
A. Din această contribuţie  
12 204 080,58  lei reprezintă 
contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru TVA-ul  
aferent fazei A. 

Valoarea contribuţiei  
5 330 391,65 lei, din valoarea 
neeligibilă a Fazei  B. Din 
această contribuţie  
3 951 887,66 lei reprezintă 
contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru TVA-ul  
aferent fazei B . 

 

• Contributia pentru acoperirea sumelor ce urmeaza a fi primite din fondurile 
structurale ale proiectului, sume ce vor fi cheltuite in avans de catre Consiliul Local 
Calan si Consiliul Județean Hunedoara pana la rambursarea cheltuielilor de catre 
AM POR: 

 

Organizaţia 

Contribuţia la valoarea 
eligibilă aferentă Fazei A 
„Reabilitarea sitului 
poluat” - contravaloare 
contributie POR 

Contribuţia la valoarea 
eligibilă aferentă Fazei B 
„Pregătirea pentru noi 
activităţi a sitului reabilitat” - 
contravaloare contributie 
POR 

Lider de proiect Oraşul Călan 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei 3 055 
112,86 lei din valoarea eligibilă 
a Fazei A, reprezentând un 
procent de 6% din 
contravaloarea contributiei POR 

Valoarea contribuţiei 482 073,84 lei 
din valoarea eligibilă a Fazei B 
reprezentând un procent de   6 % din 
contravaloarea contributiei POR 

Consiliul Judeţean Valoarea contribuţiei  
47.863.434,86  lei  din valoarea 

Valoarea contribuţiei 7.552.490,11 lei 
din valoarea eligibilă a Fazei B, 



Hunedoara  

Partener 2 

eligibilă a Fazei A, reprezentând 
un procent de      94 % din 
contravaloarea contributiei POR  

reprezentând un procent de 94% din 
contravaloarea contributiei POR 

 

Contributia pentru acoperirea sumelor POR se va achita de catre Consiliul Judeţean 
Hunedoara  (Partenerul 2) in limita recuperarii acestora de la finantator prin Liderul de Proiect 
(Partener 2) - Lider de proiect Oraşul Călan. 

 

Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  
conturile deschise  ale proiectului. 

Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 
proiect (Partener 1).  

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

(1) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

(2) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

 

Art.4  Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 18 .08.2011 şi 28.05.2025. 
 
Art.5  Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică. 

(2) Obligaţiile liderului de proiect 

(1)  Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în  implementarea proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. 
(3)Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie 
să fie convenite cu partenerul  înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR.  
(4) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică,  conform normelor în vigoare. 
(5) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 



documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către celalalt  partener, care au fost certificate ca eligibile. 
(7)Suma reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile din contribuţia partenerului 2, va fi  
recuperată de liderul de proiect conform procedurilor în vigoare şi virată partenerului. 
(8)Suma reprezentând finantarea POR se va recupera cu celeritate de liderul de proiect conform 
procedurilor în vigoare şi virată partenerului. 
(9)Intocmeşte rapoartele de progres, alte rapoarte tehnice şi financiare aferente proiectului. 
(10)In caz de prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat    prejudiciul.  
(11) Participă cu un expert tehnic şi  un  expert economic, în echipa de implementare a 
proiectului. 

(11)   Promovează proiectul în mass-media locală. 

Art.6    Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 

 Drepturile Partenerului  2 

(1)      Cheltuielile angajate de Partenerul  2, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 
de către    liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2)      Partenerul  are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de   rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile. 

(3)     Partenerul  are  dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informat  despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul 
de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4)     Partenerul are dreptul să-şi recupereze suma reprezentând  TVA-ul aferent cheltuielilor 
eligibile din contribuţia acestuia la proiect,  conform procedurilor descrise la punctul 6 din 
obligaţiile liderului  de proiect. 

(5)    Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 
pentru  modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 

           Obligaţiile Partenerului 2 
 

 (1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 
de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 
Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 
organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(2)     Partenerul este  obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(3)       Promovează proiectul în mass-media locală. 



(4)       Participă cu o persoana în echipa de implementare a proiectului. 

(5)      În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect.     

Art. 7  Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/extins şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2)    Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect.  

(3)    Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4)      Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
proiectului. 

Art.8   Dispoziţii finale 

(1)    Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 
părţile.  

(2)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu 
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3)     Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original 
pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de proiect 
(Partener 1) 

 

 

Oraşul Călan, prin 
Consiliul Local al 
oraşului Călan 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei 
 
Primar,  
Adrian Filip Iovănesc 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 



Partener 2 

 

Judeţul Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei 
 
Preşedinte, 
Mircea Ioan Moloţ 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.87/2013 
privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat la 

Asociaţia “Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva” 
 
 

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

al compartimentului de resort, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.27/2013 a Clubului Sportiv Municipal Cetate Deva; 
Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 
În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.e și alin.6 lit.a din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor 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 aderarea Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în 
calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv Municipal Cetate Deva”. 
 Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea 
Ioan Moloţ să semneze actele adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţia “Clubul 
Sportiv Municipal Cetate Deva”. 
 Art.3 Se desemnează domnul Stoian Dan şi domnul Ardelean Nelu, ca reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv Municipal 
Cetate Deva”. 
 Art.4 Se aprobă cotizaţia Judeţului Hunedoara la Asociaţia “Clubul Sportiv Municipal 
Cetate Deva” în cuantum de 58.000 lei/lună. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.           

    
PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  

                   Mircea Ioan Moloț                                 Dana  Dan 

 

 

Deva, la 26 aprilie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.88/2013 
privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat la 

Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara” 
 
 

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

al compartimentului de resort, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.52/2013 a Clubului Sportiv Fotbal Club Hunedoara; 
Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 
În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.e și alin.6 lit.a din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor 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 aderarea Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în 
calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”. 
 Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea 
Ioan Moloţ să semneze actele adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţia “Clubul 
Sportiv Fotbal Club Hunedoara”. 
 Art.3 Se desemnează domnul Dan Daniel, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”. 
 Art.4 Se aprobă cotizaţia Judeţului Hunedoara la Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club 
Hunedoara” în cuantum de 100.000 lei pentru anul 2013. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.                        

        
PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  

                   Mircea Ioan Moloț                                    Dana  Dan 

 

 

Deva, la 26 aprilie 2013 
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