
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

 HOTĂRÂREA NR.218/2013 
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 Direcţiei Programe, Prognoze Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
          Conform prevederilor art.34 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2013 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 şi adresei nr.354190/4.11.2013  a 
Ministerului Finanţelor Publice;  
          Văzând propunerea consilierului pe probleme de învăţământ special 
nr.9051/4.11.2013; 
         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 în sumă de + 755,00 mii lei a bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 – 4   la prezenta hotărâre. 
 Art.2. -  Anexele nr.1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
   
 
  
          
 PREŞEDINTE,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                        CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 
 
 
Deva, la 7 noiembrie 2013 
  

 



































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                     
                                                 HOTĂRÂREA NR.219/2013 

privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013,  

ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze Buget Finanţe  din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
  Conform prevederilor art.34 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2013 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013  şi adresei nr.354190/4.11.2013  a 
Ministerului Finanţelor Publice;  

Văzând: 
           - propunerea consilierului pe probleme de învăţământ special nr.9051/4.11.2013; 
           - adresa nr.347/2013 a Unităţii de Asistenţă Medico – Socială  Baia de Criş. 
          În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) 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  +  40,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 
al Şcolii Gimnaziale “ I.G.Duca “ Petroşani , conform anexei  nr.1  la prezenta hotărâre. 
            Art.2. – Se aprobă rectificarea cu suma de  + 26,00  mii lei a bugetului pe anul 2013 
al Şcolii Gimnaziale “ Dr. Aurel Vlad “ Orăştie, conform anexei nr. 2  la prezenta hotărâre. 
            Art.3  -  Se aprobă rectificarea cu suma de +  40,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 
al Colegiului “Ion Mincu” Deva , conform anexei  nr. 3  la prezenta hotărâre. 
            Art.4 -  Se aprobă rectificarea  cu suma de + 40,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 
al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
           Art.5 – Se aprobă rectificarea cu suma de  + 609,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 
al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, conform anexei 
nr.5 la prezenta hotărâre. 
            Art.6 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş, conform 
anexelor nr.6 - 8 la prezenta hotărâre. 
 
 



 
        Art.7  - Anexele nr.1 - 8  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art.8 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
                                                    
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                        CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 7 noiembrie 2013 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
    Conform prevederilor art.34 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, nr.99/2013 şi adresei nr.354190/4.11.2013  a 
Ministerului Finanţelor Publice se rectifică bugetul propriu al Judeţului Hunedoara cu suma 
de + 755, 00 mii la indicatorul 11.02.01 “ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013”  – sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul 
special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pentru  plata salariilor, 
sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi 
pentru plata contribuţiilor acestora . 
     Urmare propunerii consilierului pe probleme de învăţământ special nr.9051/4.11.2013, 
anexată alăturat , se aprobă rectificarea  bugetelor instituţiilor de învăţământ special aflate 
în finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara, la Titlul I Cheltuieli de personal,  astfel: 

- Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2013 al Şcolii Gimnaziale “ I.G.Duca „           
Petroşani ” cu suma de + 40,00 mii lei , conform anexei nr.1  la prezenta hotărâre; 
           -  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2013 al Şcolii Gimnaziale “ Dr. Aurel Vlad 
“ cu suma de + 26,00 mii lei, conform anexei nr.2  la prezenta hotărâre; 
           -  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2013 al Colegiului “Ion  Mincu” Deva   cu 
suma de  + 40,00 mii lei, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre; 
           -  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2013 al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria  cu suma de  + 40,00 mii lei, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre; 
            - Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2013 al Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara cu suma de  + 609,00 mii lei, conform anexei nr.5 la 
prezenta hotărâre. 
      Alocarea acestor sume se va face cu respectarea încadrării în plafonul maxim al 
cheltuielilor de personal aferent  bugetului centralizat al unităţii administrativ – teritoriale 
pentru anul 2013, aprobat conform Ordinului Comun al Ministrului Dezvoltarii Regionale si 
al Ministrului Finantelor Publice nr.2954/1346/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul 
Comun al Ministrului Dezvoltarii Regionale şi al Ministrului Finantelor Publice nr.246/ 
248/2013. 
     Prin adresa nr.347/04.11.2013, însoţită de nota de fundamentare ( anexate prezentei ) 
Conducerea  Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş solicită aprobarea virărilor 
de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,  conform anexelor nr. 6 -   
8 la prezenta hotărâre. 
         Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl propunem 
dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
În baza dispoziţiilor art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  
          Conform prevederilor art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare , virările de credite bugetare în cadrul 
aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin 
dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în 
competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea 
cheltuielilor. 
         Alocarea sumelor la cheltuieli de personal se va face cu respectarea încadrării în 
plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferent  bugetului centralizat al unităţii 
administrativ – teritoriale pentru anul 2013, aprobat conform Ordinului Comun al Ministrului 
Dezvoltarii Regionale si al Ministrului Finantelor Publice nr.2954/1346/2013 pentru 
modificarea anexei la Ordinul Comun al Ministrului Dezvoltarii Regionale şi al Ministrului 
Finantelor Publice nr.246 /248/2013. 
 
 
 

 
Director executiv, 
Daniela Sălăşan 

 
 
 
 

p.Director executiv DAPL, 
    Şef serviciu APL 
    Mihaela Ştefan 
 

                                                Serviciul Buget, Financiar  
                                          Contabilitate 
                                         Meda Mariana 

                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 













































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.220/2013 
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 Directiei Programe, Prognoze Buget, Finanţe  din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
           Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.61/2013; 
          În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 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 150,00 mii lei din disponibilităţile fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2013, la capitolul 
74.02 “ Protecţia mediului „ subcapitol 74.02.05 “ Salubritate şi gestiunea deşeurilor “ Titlul 
VII “Alte transferuri” articol 55.01.42 “Transferuri din bugetul local către asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitare” pentru plata cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Hunedoara” pe 
anul 2013. 

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,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                        CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                    Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 7 noiembrie 2013 











            ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.222/2013 
privind aprobarea trecerii imobilului "Clădire gospodărie anexă"  

(construcţie şi teren aferent) din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Municipiului 

Deva şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva 
 

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; 
  În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Deva nr.263/2013 privind 
solicitarea transmiterii din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea 
Consiliului Local Deva, al unui imobil în suprafaţă de 322 m.p., situat în Deva, str. 
Abatorului, nr.25, actuală Nicolae Grigorescu; 
  Având în vedere adresa nr. 49313 E.N. 10867/29.10.2013 a Ministerului 
Sănătăţii privind aprobarea schimbării destinaţiei şi transmiterii, în condiţiile legii a imobilului 
"Clădire gospodărie anexă"; 
  În conformitate cu prevederile art.867 din Legea nr.287/2009 privind codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.9 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
   Art. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi 
din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în proprietatea publică a Municipiului 
Deva şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva a imobilului "clădire 
gospodărie anexă" în suprafaţă de 322 mp, situat în Deva, str. Abatorului, actuală Nicolae 
Grigorescu, nr.25, înscris în C.F.nr. 3201N, Nr. cadastral 6121, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2. -  Predarea–primirea spaţiului se face prin protocol de predare–primire 
întocmit de părţile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei.  
             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,      
        Mircea Ioan Moloţ                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Daniel Dan 
 

 
Deva, la  29 noiembrie 2013 



 
 
                                                                                                                                                                                                              Anexa la  

                                                                                            Hotărârea nr.222/2013  
                   a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  imobilului „Cladire gospodarii anexe”care trece din domeniul public al judeţului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva 

 
Nr 
crt. 

Nr. de ordine 
în Anexa nr. 1 

la HGR nr. 
1352/2001 

Denumirea bunului Elemente de identificare Valoarea de inventar 
- in lei - 

Situatia juridica actuala 

                            Capitolul III “SANATATE”   
 
Municipiul Deva, str. Abatorului, nr. 25. 
Constructie parter. 
Suprafata teren 320 mp, suprafata construita 
110 mp, (masurata 97 mp) 
Imobil inscris in C.F. nr. 3201N-Municipiul Deva 

 
Valoare de inventar 

totală 44.076,13 lei din 
care: 

 

 
 

Domeniul public al 
Judetului Hunedoara 

 
- Valoare de inventar 

constructie:  
5.676,13 lei 

 1 22 
 „Cladire gospodarii 
anexe” 
(constructie si teren 
aferent) 

 
- Valoare de inventar 

teren : 
 38.400 lei 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 HOTĂRÂREA NR.223/2013 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul 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, financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
          Văzând: 
- adresa nr.132211/2013 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- adresa  nr.16925/2013 a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 
- adresa nr. 361/2013 a Camerei Agricole Judeţene Hunedoara; 
- adresa nr.34267/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Hunedoara; 
- adresa nr.717/2013 a Teatrului de Artă Deva; 
- adresa nr.18460/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 
- adresa nr.3070/2013 a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
- adresa nr.6422/2013 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva – Hunedoara; 
- adresa nr.356/2013 a Ansamblului Profesionist “Drăgan Muntean“  pentru Promovarea 

Culturii Tradiţionale Hunedoara; 
- referatul nr.9729/2013 a Serviciului buget, financiar contabilitate; 
- referatul nr.9621/2013 al Serviciului achiziţii publice şi proiectare şi Serviciului tehnic şi 

administrare drumuri; 
- referatul nr.9635/2013 al Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale; 
  In conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  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, în sumă de 
 -567,75 mii lei, precum şi virările de credite conform anexelor nr.1 – 34  la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Anexele nr.1 - 34 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
          
 PREŞEDINTE,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 









































































































































































































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                     
                                                 HOTĂRÂREA NR.224/2013 

privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013,  ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

 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: 
- adresa nr.132211/2013 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- adresa  nr.16925/2013 a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 
- adresa nr.1921/2013 a Bibliotecii Judeţene “ Ovid Densuşianu “ Hunedoara – Deva; 
- adresa nr.356/2013 a Ansamblului Profesionist “ Drăgan Muntean “ pentru Promovarea 

Culturii Tradiţionale Hunedoara; 
- adresa nr.361/2013 a Camerei Agricole Judeţene Hunedoara; 
- adresa nr.34562/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Hunedoara; 
- adresa nr.717/2013 a Teatrului de Artă Deva; 
- adresa nr.6422/2013 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; 
  In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) şi alin.(6) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  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 cu suma de  +  5,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Bibliotecii Judeţene “ Ovid Densuşianu “ Hunedoara - Deva, 
conform anexelor  nr.1 – 3  la prezenta hotărâre. 
            Art.2  Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2013, al  Ansamblului Profesionist “ Drăgan Muntean “ pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara, conform anexelor  nr. 4 -  8 la prezenta hotărâre. 
            Art.3 Se aprobă rectificarea cu suma de +  67,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013, al Camerei  Agricole Judeţene Hunedoara,  conform anexelor   nr.9 
- 11   la prezenta hotărâre. 



            Art.4  Se aprobă rectificarea  cu suma de  - 796,50 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Hunedoara , conform anexelor  nr. 12-23  la prezenta hotărâre. 
           Art.5 Se aprobă rectificarea cu suma de  + 50,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al  Teatrului de Artă Deva, conform anexelor nr.24 - 26  la prezenta 
hotărâre. 
            Art.6 Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva judeţul Hunedoara, 
conform anexelor nr. 27  - 37   la prezenta hotărâre. 
           Art.7  Anexele nr.1 -  37 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.8 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
  

 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTARÂREA NR.225/2013 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de  venituri 

şi cheltuieli ale spitalelor de interes judeţean, pe anul 2013 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al  Serviciului buget, financiar contabilitate, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând: 
- Hotărârea nr.11/2013 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
- Hotărârea nr.27/2013 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 
- Hotărârea nr. 28/2013 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 

 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

Conform prevederilor art.5, art.19 şi ale art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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  + 27,97 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum şi virările 
de credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
  Art.2 Se aprobă rectificarea cu suma de  - 4,38 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.2  la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă rectificarea cu suma de  + 477,65 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.3  la prezenta hotărâre. 

Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile spitaliceşti  nominalizate  
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,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 



ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.226/2013 
privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea 

organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2013 
 
 

  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, precum și raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului județean; 
  In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 48/2013 
privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013 și estimările pe 
anii 2014 – 2016, Capitolul 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe Titlul II 
art.20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii; 
  In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

  Art.1 Se aprobă alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a sumei de 
85  mii lei pentru finanțarea acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de 
Iarnă 2013. 
  Art.2  Suma prevăzută la art.1 va fi alocată de la Capitolul 51.02. - 
”Autorități publice și acțiuni externe”, Titlul 20 – ”Bunuri și servicii”, iar justificarea și 
decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
  Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele 
de specialitate și va fi  comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație 
publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 
 
                
  PRESEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 
         Mircea Ioan Moloț    SECRETAR AL JUDETULUI, 
        Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 29  noiembrie 2013 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.227/2013 
privind aprobarea statului de funcţii  al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN 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 Hunedoara ; 
 În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 – Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
  Art.2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă anexa nr.2 la Hotărârea 
nr.208/2013 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul resurse umane,  
salarizare şi gestiunea funcției publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara 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,                       
        Mircea Ioan Moloţ                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                          
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                Daniel Dan 
 

 

 

Deva, la 29 noiembrie 2013 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA      ANEXA  la Hotărârea nr.227/2013
STAT DE FUNCȚII a Consiliului Județean Hunedoara

Nr.

Numele, prenumele/vacant, temporar 
vacant, după caz

STRUCTURA Funcția de Funcția publică

Gr
ad

ul 
pr

ofe
sio

na
l

Ni
ve

lul
stu

dii
lor

Funcția contractuală

Treapta 
prof./grad Ni

ve
lul

 st
ud

iilo
r

Observații

crt. demnitate de de execuție de de 
publică conducere conducere execuție

Cl
as

a 

1 Moloț Mircea Ioan Președinte
2 Rus Ioan Vicepreședinte
3 Balint Tiberiu Ioan Vicepreședinte

Dan Daniel Secretar al județului secretar II S1 al județului

1 Stoian Dan Administrator public administrator public

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Potecă Vasilică DIRECTOR EXECUTIV II S1 temporar vacant director  executiv

Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP

Ștefan Mihaela Dorina
ȘEF SERVICIU

1 șef serviciu II S
2 Henț Carmen Mirela consilier I superior S
3 Manițiu Kreuzel Annelise consilier I superior S
4 Medruț Anca Codruța consilier I asistent S
5 Cherteș Margareta Vasilica inspector I superior S
6 Vacant referent III superior M
7 Gâzău Viorica referent III superior M
8 Tulitu Claudia Carmen consilier II S
9 Domnariu Simona Grațiela referent deb. M

Centrul de informare al cetățeanului
1 Horvat Felicia consilier I superior S
2 Mureșan Corina Carmen consilier I superior S

Serviciul juridic-contencios și relații cu consiliile locale
1 Vacant sef serviciu II S
2 Bîrsoan Mariana Daniela consilier juridic I superior S
3 Stanca Olimpia Emilia consilier juridic I superior S
4 Berceanu Gabriel consilier juridic I principal S
5 Palaghia Georgeta consilier juridic I principal S
6 Copaci Andreea Roxana consilier juridic I debutant S
7 Stancovici Diana Camelia consilier juridic I principal S
8 Dănilă Adina consilier juridic I principal S

Compartiment redactare și editare monitorul oficial al județului Hunedoara
1 Popa Maria Felicia referent III superior M



DIRECȚIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANȚE

Sălășan Daniela
DIRECTOR EXECUTIV1 Director executiv II S

Serviciul buget, financiar contabilitate
1 Bîndea Ileana Gabriela ȘEF SERVICIU

șef serviciu II S
2 Dan Daniela Ioana consilier I superior S
3 Monenci Dorina Emilia consilier I superior S
4 Doda Aurelia Cristina consilier I superior S
5 Doroga Ana Luminița consilier I superior S
6 Popescu Dorica consilier I superior S
7 Meda Mariana Adriana consilier I principal S
8 Dollinger Cătălina referent III superior M

Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană

Stan Antonela
ȘEF SERVICIU

1 șef serviciu II S
2 Vacant consilier I superior S
3 Coposescu Tiberiu Sorin consilier I superior S
4 Vacant consilier I superior S
5 Isăconi Nicoleta consilier I superior S
6 Enuț Dana Paula consilier I superior S
7 Noghița Codruța Maria consilier I superior S
8 Pahomi Flavia Maria consilier I principal S
9 Furcă Radu Ioan inspector I principal S

Compartiment informatizare
1 Mihuț Voicu Valentin consilier I superior S
2 Bârsan Rozalia consilier I superior S

Serviciul administrarea domeniului public și privat

Munteanu Marius
ȘEF SERVICIU

1 șef serviciu II S
2 Bîndiu Mircea Romulus consilier I superior S
3 Haiduc Florica Daniela consilier I superior S
4 temporar vacant consilier I asistent S
5 Suciu Felicia Aurora inspector I superior S
6 Oancea Lucia inspector I superior S
7 Ștefan Laura consilier I superior S
8 Vacant consilier I S

Birou administrativ
1 Căinanț Todosie ȘEF BIROU șef birou II S
2 Buda Livia consilier IA S
3 Motăntău Sârbu Raluca consilier I S detașat la CJH
4 Onețiu Teofil consilier II S
5 Vacant consilier Deb. S
6 Vacant referent II M

Unitatea  județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică
1 Vinţan Daniela Elena consilier I principal S



Compartiment culte, sport, turism, activități culturale
1 Josan Carmen Daniela inspector I superior S
2 Sava Alexandra Liliana inspector I principal S

Serviciul autoritate județeană de transport

Marian Delina Ramona
ȘEF SERVICIU

1 șef serviciu II S
2 Uilăcan Constantin Ion consilier I superior S
3 Ciobanu Ramona Mariana consilier I principal S
4 Crișan Tiberiu referent de spec. II superior SSD
5 Bîrluț Adrian consilier IA S detașat la CJH
6 Grec Roman Nicolae consilier IA S detașat la CJH
7 Coroiu Flavius Tiberiu consilier deb S detașat la CJH
8 Vacant consilier I S
9 Vacant consilier I S

10 Nistor Flavius Cătălin consilier deb S detașat la CJH
11 Vacant consilier I S
12 Vacant consilier I S
13 Vacant consilier II S
14 Vacant consilier IA S

Serviciul achizitii publice si proiectare

Goanță Lia Ani Anemari
ȘEF SERVICIU

1 șef serviciu II S
3 Brebenar Erika consilier I superior S
3 Mateș Cecilia Mariana consilier I superior S
4 Jurca Ana Melania consilier I superior S
5 Popa Gheorghe Florin consilier I superior S
6 Popa Livia consilier I superior S
7 Mirea Iulian George consilier I superior S
8 Dușan Ioan Mircea consilier I superior S
9 Secașiu Roman consilier I superior S

10 Bodor - Zudor Edit Andreea inspector I asistent S
11 Ilea Diana Zoița inspector I superior S

Serviciul tehnic și administrare drumuri
1 Rotar Viorel SEF SERVICIU sef serviciu II S
2 Ajtay Vasile Stefan consilier I superior S
3 Bocănici Castelia Carmen consilier I superior S
4 Comșa Mircea Iacob consilier I superior S
5 Doană Victor Ștefan consilier I superior S
6 Sinoi Ioan consilier I superior S
7 Margău Octavian consilier I principal S
8 Vacant consilier I superior S
9 Vacant consilier I superior S

                                                                               Compartiment implementare proiecte cu finantare internationala
1 Vacant consilier IA S



referent III
5 arhitect I

iplină în construcții

consilier I
11 referent I     M

Compartiment administrația monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte

2 administrator I

inspector I
9 insp.de spec.

2 consilier  I

7 consilier I Ssuperior

MBrylynskei Vladimir Bogdan I.

S

ăților de asistență medicală

asistent S

Ciușca Aurel

S

IA

Ionescu Mihai Marian

                    Vacant

Sălăgean Adrian

Toncean Blaga Bogdan

ARHITECT ȘEF
1 Conț Amelia arhitect șef II S

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților
1 Iacob Georgeta consilier I superior S
2 Vacant consilier I superior S
3 Lupșa Tămaș Laura inspector I principal S
4 Sicre Tatiana principal M

Serviciul avizare autorizații și disc

1 Motea Dana SEF SERVICIU șef serviciu II S
2 Pescaru Dorin Ioan consilier I superior S
3 Tudorache Ioana Antonia consilier I superior S
4 Pop Olimpia Pascuța consilier I superior S
5 Iuga Virgil consilier I superior S
6 Dănescu Paula Dorina inspector I superior S
7 Vacant inspector I superior S
8 Ciuceanu Adrian Cornel referent III superior M
9 Vacant referent III superior M

10 Haida Camelia superior S

1 Zgavirdean  Eugenia referent IA M

                                                                                Serviciul relatii externe, comunicare interinstitutionala si mass-media
1 Crisan Dan Eugen sef serviciu sef serviciu II S
2 Liță Daniela consilier I superior S
3 Butar Marin consilier I superior S
4 Brănescu Elena Claudia consilier I principal S
5 Munteanu Alexandru consilier I asistent S
6 Dumitra Anca Maria inspector I principal S
7 Vacant inspector I asistent S
8 Bran Laura asistent S

Compartiment managementul unit
1 Băbuț Lorita Amalia consilier I superior S

Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită 
II S1 Gîrjob Dana Elena-temp ocupat ȘEF SERVICIU șef serviciu II S

2 Chelbezan Elena-temp.ocupat consilier I superior S
3 Mezei Luminița Ioana consilier I superior S
4 temporar vacant consilier I principal S
5 Samuel Rodica Daniela inspector I superior S
6 temporar vacant consilier juridic I principal S



8 consilier 

i gestiunea functiei 

6 inspector I

2 auditor I

4 consilier

1 consilier IA

consilier I

9                 Vacant consilier Debutant S

ment integrat al deseurilor in judetul Hunedoara

principal

Ssuperior

Compartiment coordonare centru jude țean pentru managementul situațiilor de urgență

S

S

șef serviciu

S

S

IIMarina Melinda

Toma Tania Mihaiela

Vacant

Vacant

Târnoveanu Dorina

Biroul resurse umane, salarizare s publice
1 Dănilă Simona Cecilia-temp.ocupat sef birou II
2 temporar vacant consilier I superior S
3 Bădilă Claudia consilier I superior S
4 Andrășescu Luciana Elena consilier I asistent S
5 Hărăguş Diana consilier I superior S

Compartiment audit public intern
1 Panaitescu Cornelia auditor I superior S

Cabinet președinte
1 Vacant consilier S
2 Lupu Andreea Roxana-temp.ocupat consilier S
3 Popescu Viorica consilier S

                                                                                Serviciul UIP-Sistem de manage
1 Vacant ȘEF SERVICIU II S
2 Nistor Elena consilier I superior S
3 Corui Ionel Cristian consilier I superior S
4 Zudor Estera consilier I    asistent        S
5 Dănilă Sorin consilier I superior S
6 Balan Lucia Angela superior S
7 Vacant consilier IA S
8                 Vacant consilier I S

















ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.228/2013 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile 
şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă 
socială  şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând adresa nr.34269/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara; 
 Ţinând cont de Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43864/2013, 
precum și Avizul consultativ nr. 1835C.S./2013 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
  În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 2, ale art. 65 şi art. 107 alin. 2 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor 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 organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte din 
prezenta, începând cu data de 01.01.2014.  

Art.2. Cu data de 01.01.2014, Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.187/2013 se abrogă. 

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara și se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean. 
   
  PRESEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 
         Mircea Ioan Moloț     SECRETAR AL JUDETULUI, 
             Daniel Dan 
 
 
 
Deva, la 29  noiembrie 2013 
 



 2   

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

PRESEDINTE

SECRETARUL JUDEŢULUI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL   1

Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu 

Handicap 

   Comisia pentru   
Protectia Copilului 

  COLEGIUL DIRECTOR 

Compartiment     -     
audit intern         1     
                            -     
                            - 
                           1  

Serviciul             1 
resurse umane,   8 
salarizare           -  
                           - 
                           9      

Serviciul.         1     
achizitii,           7   
contractare       -    
serv. sociale,    -    
investitii          8     

   STRUCTURA  ORGANIZATORICA  D. G. A. S. P. C. 

Birou monit.       1     
strategii, dezv.    4     
impl. proiecte      -     
analiză statistică 1 
şi incluziune       6    
socială                 

Dir. Gen. Adj. Economic    1  Director General Adjunct 1

Serviciul         1  
contabilitate    7 
                        - 
                        - 
                        8 Serviciul          1  

evaluare           4 
complexă         - 
pers. adulte      9     
cu handicap    14

Servicii de      - 
rec. pt. copii   -  
adulti              1 
cu handicap   10    
Deva              11 

 Birou                   1 
  adopţii                 4 
  postadopţii          - 
                             2 
                             7       

Serv.manag.        1     
de caz pt. serv.    8    
de tip familial,     -     
 plasamete,          2     
 A.M.P.             11     

Locuinte      -  
protejate      - 
Orastie         - 
                  15    

                   15 

Birou  monit.  1 
servicii            5 
sociale adulţi,  - 
violenţă  în      - 
familie            6     

Centrul de        -   
primire  in        -    
regim                1 
urgenta             7    
Deva                 8 

Retea servicii    - 
de tip familial   -
Valea-Jiului      - 
                       32 
                       32 

Centrul de          - 
recuperare          - 
pt.copii  cu         - 
dizabilitati       4,5 
Hunedoara      4,5 

Centrul de      -
plasament      - 
Lupeni           1 
                     20 
                     21 

Casa              - 
familiala        - 
Hunedoara     -    
                      5    
                      5 

Centrul plasam.  - 
pt. copil cu        -  
handicap           1 
Vulcan            27 
                       28 

Centrul de     - 
plasament      - 
Brad             1 
                   18 
                   19 

Centrul de     - 
ingrijire        - 
asistenta       1 
Brad            25 
                    26 

Centrul de    -  
ingrijire        -  
asistenta     1        
Branisca     50  
                   51 

Centrul de    -  
ingrijire        - 
asistenta       1 
Geoagiu      32  
                    33    

C.I.T.O       -       
Simeria       - 
                   1 
                 16 
                 17 

Anexa nr. 1 la 
Hotărârea nr. 228/ 2013 a 

Consiliului Judeţean Hunedoara 

Centrul  plasam. - 
pt. copil cu         - 
handicap           1  
Hunedoara     24,5 
                       25,5 

Centrul             -
maternal           - 
Hunedoara        - 
                         4 
                         4 

C. specializ.       - 
pt. copii cu         - 
dizabilitati          - 
Hunedoara      13,5 
                        13,5 

Casa fam.       - 
pt.copii cu      - 
dizabilitati      1 
Hunedoara    26 
                      27 

Centrul de     -  
plasament      -       
                     1 
                    24 
                    25 

 Camin pt.     - 
 persoane      -       
 varstnice      1   
 Lupeni       23       
                   24 

Centrul mobil  - 
de incluziune   - 
socială             - 
                       3 
                       3 

Centrul de       - 
managem.       -    
al carierei       -   
persoanelor     3 
dizabilitati       3 

Centrul  de    -  
ingrijire şi     -     
 asistenţă      1 
 nr.3            51 
 Păclişa       52 

C. orientare             - 
suprav.sprijin a       - 
reintegr. sociale      1 
a copilului            15 
Cuore -Petrosani  16  

Centrul de      - 
ingrijire şi      -    
 asistenţă        - 
nr.2              45 
Păclişa         45 

Retea              - 
servicii de      - 
tip familial     - 
 Deva            18 
                     18 

Birou                  1 
intervenţie          3 
în regim              -      
urgenţă               2 
                         6      

Secretariatul        -     
comisiei prot.      4 
copil. şi comis.    - 
evaluare pers.     1 
adulte cu hand.   5     

 Comp. tehnic, -     
 patrimoniu      1 
 administrat.     - 
                         7  
                         8  

Birou               1      
evidenţă           6 
prestaţii            - 
sociale              1 
                         8     

Centrul de    - 
prevenire      - 
interventie    - 
imp.abuz      7 
neglijentei    7 

 Comp. asistenţi    - 
  maternali             - 
                              - 
                            200
                            200

Serviciul            1 
managem.          8   
de caz                 - 
pt. copil              1 
                         10 

Compartiment      - 
relatii cu public.   3 
registratură           -     
                             -      
                             3     

 Serviciul         1  
 evaluare          4 
 complexă         -      
 a copilului       5      
                10 

Echipa mobila    - 
de interv.rap.     1  
 in caz.A.N.E.    -   
 a copilului         2  
                           3  

Compartim      -  
financiar          4    
buget                - 
                         - 
                         4   

Birou                 1       
juridic               5    
contencios         - 
                          -  
                         6        

Comp.             -      
intern              2  
prevenire         -      
şi protecţie      -      
                       2   

Centrul de     - 
ingrijire         -  
asistenta       1 
Bretea         21 
Streiului      22 

Serv. manag.      1 
calit.  serv.         6 
sociale de tip      - 
rezid. pt. copii,   3 
 rel. cu O.N.G. 10 

Comp. interv.        -    
în sit. de abuz        4   
neglijare, trafic,    - 
migraţie şi             1   
repatrieri               5  

 Birou               -   
 aprovizionare  -     
                         1 
                         5 
                         6    

Centrul de      - 
ingrijire şi      -    
 asistenţă        - 
nr.1              47 
Păclişa         47 

Centrul de     - 
ingrijire         -  
asistenta     1 
Petrila      37,5 
                38,5 

Camin pt.     -  
persoane       - 
varstnice      -  
Pui             12 
                   12   

 
 

TOTAL 

 
1013 

DIN CARE: 

FUNCŢII  
PUBLICE 

FUNCŢII 
CONTRACTU-
ALE 

 
A.M.P 

COND. 

18 

EXEC. 

 99

COND EXEC

18 678 200

Director Executiv    1 

Complex servicii Orastie 



înalt 
funcţionar 
public

de conducere ** de execuţie de 
conducere de execuţie

1
vacant

director general, 
grad II S

2
Grama Sorina - Carmen

director general 
adjunct, grad II S

3
Georgescu Monica

director general 
adjunct, grad II S

4
vacant

director 
executiv, grad II S

1 Lupu Marica auditor I superior S

1 Mihuţ Simona - Monica şef serviciu I S

2 Botici Mihaela inspector I superior S

3 Malea Victorina inspector I superior S

4 vacant inspector I superior S

5 vacant inspector I superior S

6 Iorga Bianca Pompilia inspector I principal S

7 Alb Diana - Nadina inspector I principal S

SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE

COMPARTIMENT AUDIT INTERN
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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                              Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.228/2013 a            

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara                                                   Consiliului Judeţean Hunedoara                     
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lă

Numele, prenumele/ 
vacant temporar/ vacant, 

după caz

Nr. 
crt.

O
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ţiiFuncţia 

de 
demnitate 

publică

Funcţia publică

N
iv

el
ul

 s
tu

di
ilo

r



8 vacant inspector I asistent S

9 Budai Florica
referent 
specialitate II superior S.S.D.

1 Truţa Mariana consilier I superior S

2 vacant inspector I asistent S

1 Mihuţ Alina şef birou I S

2 vacant consilier juridic I superior S

3
Popa Haida Loredana 
Cristina consilier juridic I principal S

4 Grozav Aurora Valentina consilier juridic I asistent S

5 vacant  consilier juridic I debutant S
6 vacant  inspector I principal S

1 Sav Gabriela şef birou I S

2 Mihuleţ Svetlana   Ionela inspector I superior S

3
Vladimirescu Alina 
Diana inspector I superior S

4
Zamfirache Diana 
Alexandrina inspector I principal S

5 Prăştean Maria Ileana referent III superior M

6 Jurconi Alina Andreea 
inspector 
specialitate II S

1 Cristian Carmen - Elena şef birou I S

2 vacant  inspector I superior S

3 Bodrean Loredana  inspector I asistent S

BIROUL  JURIDIC ŞI CONTENCIOS

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII

BIROUL MONITORIZARE, STRATEGII, DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE, ANALIZĂ STATISTICĂ ŞI INCLUZIUNE 
SOCIALĂ



4
vacant temporar  
(Pîrvulescu Adina - 
Gabriela)

consilier juridic I asistent S

5 vacant inspector I asistent S

6 Frâncu Nicoleta psiholog practicant S

7
 vacant temporar             
(Pascuta Maria 
Magdalena)

referent II M

1  Balint Lucia inspector I principal S

2 Curuţ Dorina inspector I superior S

3 Huieţ Cristina - Dana inspector I principal S

4 Coroiu Victoria inspector I asistent S

5 Maracu Gabriela medic S

1 Pintea Daniela Maria inspector I superior S

2 Todoruţ Ramona referent III superior M

3 Moldovan Eugenia referent III principal M

1
Lazăr Ionela 
Lăcrămioara şef serviciu I S

2 Niţă Mariana consilier I superior S

3 Oargă Corina consilier I superior S

4 Sav Florin inspector I superior S

5 Sicoie Simona - Mariana inspector I principal S

6
Tudor Camelia - 
Scumpiţa inspector I principal S

7 Bobora Alina inspector I principal S

8 Trifa Mihaela - Maria inspector I principal S

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ

SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU 
HANDICAP

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU SERVICII DE TIP FAMILIAL, PLASAMENTE, ASISTENŢI MATERNALI 
PROFESIONIŞTI



9 vacant inspector I asistent S

10 vacant psiholog practicant S

11 Furdui Liliana Daniela
inspector 
specialitate II S

1 Almasan Lucia
Asistent 
maternal G;M

2 Andras Emilia
Asistent 
maternal G;M

3 Andri Estera
Asistent 
maternal G;M

4 Anton Viorica
Asistent 
maternal G;M

5 Baldea Mariana
Asistent 
maternal G;M

6 Bandi Maria
Asistent 
maternal G;M

7 Barsan Livia
Asistent 
maternal G;M

8 Belus Claudiu Valerian
Asistent 
maternal G;M

9 Belus Rodica Angela
Asistent 
maternal G;M

10 Bernat Daniel
Asistent 
maternal G;M

11 Bernat Mariana
Asistent 
maternal G;M

12 Birghis Veronica
Asistent 
maternal G;M

13 Biro Marinela
Asistent 
maternal G;M

14 Biro Voichita
Asistent 
maternal G;M

15 Birsan Trandafira
Asistent 
maternal G;M

16 Boches Liviu
Asistent 
maternal G;M

17 Bocicor Maria
Asistent 
maternal G;M

18 Bodea Iosif
Asistent 
maternal G;M

COMPARTIMENT ASISTENŢI MATERNALI



19 Bodea Katalin
Asistent 
maternal G;M

20 Bodescu Toma Vasilica
Asistent 
maternal G;M

21 Bogari Monica
Asistent 
maternal G;M

22 Bogdan Niculina Maria
Asistent 
maternal G;M

23 Boji Ileana Filofteia
Asistent 
maternal G;M

24 Borbely Geogeta Asistent 
maternal G;M

25 Bota Alexandra
Asistent 
maternal G;M

26 Bota Luminita
Asistent 
maternal G;M

27 Bucur Elisabeta
Asistent 
maternal G;M

28 Bumbar Maria Daniela
Asistent 
maternal G;M

29 Bungardean Oprita
Asistent 
maternal G;M

30 Caraman Viorica
Asistent 
maternal G;M

31 Cerna Iovian
Asistent 
maternal G;M

32 Cerna Lidia Ana
Asistent 
maternal G;M

33 Ciobanu Laurentia
Asistent 
maternal G;M

34 Clep Angelica
Asistent 
maternal G;M

35 Cojocaru Paula 
Petronela

Asistent 
maternal G;M

36 Conevici Rodica
Asistent 
maternal G;M

37 Corhan Elisabeta
Asistent 
maternal G;M

38 Corut Loredana Adela
Asistent 
maternal G;M

39
Costea Adamescu 
Rodica Mariana

Asistent 
maternal G;M



40
Craciunica Georgeta 
Emilia

Asistent 
maternal G;M

41 Crisan Daniela Adriana
Asistent 
maternal G;M

42 Crisan Tatiana
Asistent 
maternal G;M

43 Cucu Carmen Maia
Asistent 
maternal G;M

44 Cutinant Antonela
Asistent 
maternal G;M

45 Daj Emilia
Asistent 
maternal G;M

46 Damean Gabriela
Asistent 
maternal G;M

47 Danescu Simona Liliana
Asistent 
maternal G;M

48 Danila Nicoleta Adriana
Asistent 
maternal G;M

49 David Elena
Asistent 
maternal G;M

50 Demeter Elena Viorica
Asistent 
maternal G;M

51 Demian Ramona Amalia
Asistent 
maternal G;M

52 Dimulescu Iolanda
Asistent 
maternal G;M

53 Dinca Liliana Marusia
Asistent 
maternal G;M

54 Dragan Ana
Asistent 
maternal G;M

55 Dragotesc Ana
Asistent 
maternal G;M

56 Enciu Viorica
Asistent 
maternal G;M

57 Faur Cristina
Asistent 
maternal G;M

58 Faur Marta
Asistent 
maternal G;M

59 Fejes Ana
Asistent 
maternal G;M

60 Florea Marinela
Asistent 
maternal G;M

61 Fodor Gastita
Asistent 
maternal G;M



62 Fodor Maria Elena
Asistent 
maternal G;M

63 Gilea Maria
Asistent 
maternal G;M

64 Gogoasa Simona
Asistent 
maternal G;M

65 Grecu Rodica
Asistent 
maternal G;M

66 Grecu Roman
Asistent 
maternal G;M

67 Gyorfi Magda
Asistent 
maternal G;M

68 Hadnagi Ibolya
Asistent 
maternal G;M

69
Hanes Marioara 
Cornelia

Asistent 
maternal G;M

70 Hanes Sorin Marius
Asistent 
maternal G;M

71 Hanti Valentina
Asistent 
maternal G;M

72 Herban Viorica
Asistent 
maternal G;M

73 Ionut Liliana
Asistent 
maternal G;M

74 Iordache Anisoara
Asistent 
maternal G;M

75 Irimie Lucia Viorica
Asistent 
maternal G;M

76 Jercau Maria
Asistent 
maternal G;M

77 Jiganie Georgeta
Asistent 
maternal G;M

78 Lela Nicoleta
Asistent 
maternal G;M

79 Lobont Elena
Asistent 
maternal G;M

80 Lobont Wiky Angela
Asistent 
maternal G;M

81 Lucaci Ileana
Asistent 
maternal G;M

82 Lupsa Brindusita Lenuta
Asistent 
maternal G;M

83 Lupsa Maria Florica
Asistent 
maternal G;M



84 Macaveiu Sabina
Asistent 
maternal G;M

85 Maglas Marinela
Asistent 
maternal G;M

86 Malina Lenuta
Asistent 
maternal G;M

87 Malinas Ana
Asistent 
maternal G;M

88 Manga Titiana Adina
Asistent 
maternal G;M

89 Marian Maria
Asistent 
maternal G;M

90 Matei Carmen Lucia
Asistent 
maternal G;M

91 Meleca Dumitru
Asistent 
maternal G;M

92 Meleca Elena
Asistent 
maternal G;M

93 Mihail Dorina
Asistent 
maternal G;M

94 Miricescu Maria Livia
Asistent 
maternal G;M

95 Mocan Rodica
Asistent 
maternal G;M

96 Morar Liliana
Asistent 
maternal G;M

97 Morosanau Rodica
Asistent 
maternal G;M

98 Morutan Nadia
Asistent 
maternal G;M

99 Mot Marioara
Asistent 
maternal G;M

100 Motoc Rodica
Asistent 
maternal G;M

101 Muntean Berzan 
Luminita Iolanda

Asistent 
maternal G;M

102 Muntean Marsilia
Asistent 
maternal G;M

103 Muraretu Daniela
Asistent 
maternal G;M

104 Murg Vioneli
Asistent 
maternal G;M



105 Nan Dorina Camelia
Asistent 
maternal G;M

106 Neamtu Elena
Asistent 
maternal G;M

107 Negrea Olga Xenia
Asistent 
maternal G;M

108 Nicorici Claudia Marina
Asistent 
maternal G;M

109 Nicorici Irina
Asistent 
maternal G;M

110 Nicula Artina
Asistent 
maternal G;M

111 Onescu Damaris 
Marinela

Asistent 
maternal G;M

112 Oprian Marinela 
Marioara

Asistent 
maternal G;M

113 Oproiu Letitia Floarea
Asistent 
maternal G;M

114 Oproni Rozalia
Asistent 
maternal G;M

115 Pasere Dorel Danut
Asistent 
maternal G;M

116 Pasere Rodica Adriana
Asistent 
maternal G;M

117 Pavel Angelica Mariana
Asistent 
maternal G;M

118 Ploscar Marioara
Asistent 
maternal G;M

119 Pop Liliana
Asistent 
maternal G;M

120 Popa Lucica
Asistent 
maternal G;M

121 Precup Daniel
Asistent 
maternal G;M

122 Precup Isabela
Asistent 
maternal G;M

123 Rotar Viorica
Asistent 
maternal G;M

124 Rudnic Vasile
Asistent 
maternal G;M

125 Rusu Vasilica 
Lacramioara

Asistent 
maternal G;M



126
Salasan Adriana Victoria

Asistent 
maternal G;M

127 Sandulachi Maria Lia
Asistent 
maternal G;M

128
Scorobete Angela 
Sorinela

Asistent 
maternal G;M

129 Sfetcu Emilia Sorina
Asistent 
maternal G;M

130 Sirbu Ion
Asistent 
maternal G;M

131 Sirbu Marinela Lacrima
Asistent 
maternal G;M

132 Sprivac Maria
Asistent 
maternal G;M

133 Stancu Adrian
Asistent 
maternal G;M

134 Stancu Angela
Asistent 
maternal G;M

135 Stanici Violeta
Asistent 
maternal G;M

136 Stinga Elena Rodica
Asistent 
maternal G;M

137 Stoicoi Ioan
Asistent 
maternal G;M

138 Stoicoi Rodica
Asistent 
maternal G;M

139 Suciu Corina
Asistent 
maternal G;M

140 Tatar Cristina Luminita
Asistent 
maternal G;M

141 Tepes Gabriela Ghizela
Asistent 
maternal G;M

142 Ticula Silvia
Asistent 
maternal G;M

143 Tivadar Anna
Asistent 
maternal G;M

144 Urban Veronica
Asistent 
maternal G;M

145 Vasiu Cornelia
Asistent 
maternal G;M

146 Veres Susana
Asistent 
maternal G;M



147
Virvoniu Gabriela 
Izabela

Asistent 
maternal G;M

148 Vlad Emilia
Asistent 
maternal G;M

149 Vlad Minerva
Asistent 
maternal G;M

150 Vreme Tatiana
Asistent 
maternal G;M

151 Vacant
Asistent 
maternal G;M

152 Vacant
Asistent 
maternal G;M

153 Vacant
Asistent 
maternal G;M

154 Vacant
Asistent 
maternal G;M

155 Vacant
Asistent 
maternal G;M

156 Vacant
Asistent 
maternal G;M

157 Vacant
Asistent 
maternal G;M

158 Vacant
Asistent 
maternal G;M

159 Vacant
Asistent 
maternal G;M

160 Vacant
Asistent 
maternal G;M

161 Vacant
Asistent 
maternal G;M

162 Vacant
Asistent 
maternal G;M

163 Vacant
Asistent 
maternal G;M

164 Vacant
Asistent 
maternal G;M

165 Vacant
Asistent 
maternal G;M

166 Vacant
Asistent 
maternal G;M

167 Vacant
Asistent 
maternal G;M

168 Vacant
Asistent 
maternal G;M



169 Vacant
Asistent 
maternal G;M

170 Vacant
Asistent 
maternal G;M

171 Vacant
Asistent 
maternal G;M

172 Vacant
Asistent 
maternal G;M

173 Vacant
Asistent 
maternal G;M

174 Vacant
Asistent 
maternal G;M

175 Vacant
Asistent 
maternal G;M

176 Vacant
Asistent 
maternal G;M

177 Vacant
Asistent 
maternal G;M

178 Vacant
Asistent 
maternal G;M

179 Vacant
Asistent 
maternal G;M

180 Vacant
Asistent 
maternal G;M

181 Vacant
Asistent 
maternal G;M

182 Vacant
Asistent 
maternal G;M

183 Vacant
Asistent 
maternal G;M

184 Vacant
Asistent 
maternal G;M

185 Vacant
Asistent 
maternal G;M

186 Vacant
Asistent 
maternal G;M

187 Vacant
Asistent 
maternal G;M

188 Vacant
Asistent 
maternal G;M

189 Vacant
Asistent 
maternal G;M

190 Vacant
Asistent 
maternal G;M



191 Vacant
Asistent 
maternal G;M

192 Vacant
Asistent 
maternal G;M

193 Vacant
Asistent 
maternal G;M

194 Vacant
Asistent 
maternal G;M

195 Vacant
Asistent 
maternal G;M

196 Vacant
Asistent 
maternal G;M

197 Vacant
Asistent 
maternal G;M

198 Vacant
Asistent 
maternal G;M

199 Vacant
Asistent 
maternal G;M

200 Vacant
Asistent 
maternal G;M

1 vacant şef serviciu I S

2 Nedel Simona consilier I superior S

3 Bucur Carmen 
Alexandrina

inspector I superior S

4 Cucu Simona - Elena inspector I superior S

5
vacant temporar   
(Cioarec Elena) inspector I principal S

6 Bulău Ioana inspector I principal S

7 vacant inspector I asistent S

8 Cîrstea Adriana - 
Eugenia inspector I asistent S

9 vacant inspector I asistent S

10
vacant

inspector 
specialitate II S

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL



1 Olari Lenuţa şef birou I S

2 vacant inspector I superior S

3 vacant inspector I asistent S

4 Donca Irina - Maria referent III superior M

5

vacant

inspector 
specialitate 
(asistent 
social)

I S

6 Costa Carmina - Alina
inspector 
specialitate II S

1 Chanduvi Alida - Ioana inspector I superior S

2 vacant inspector I principal S

3 Juratoni Lavinia - Ligia inspector I principal S

4 Limbianu Adriana inspector I principal S

5 Mîrza Violeta - Diana psiholog specialist S

1
Dăbucean Oana - 
Claudia inspector I principal S

2

Obadă Rebeca - Daniela

inspector 
specialitate 
(asistent 
social)

I S

3 David Daniel - Ioan şofer I

1 Ţurcanu Mariana    Delia şef serviciu I S

2
Şuşman - Turturica 
Mioara consilier I superior S

COMPARTIMENT INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERI

ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENŢIE RAPIDĂ ÎN CAZURI DE ABUZ, NEGLIJARE ŞI EXPLOATARE A COPILULUI

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ  A COPILULUI

BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ



3 Schulleri Cecilia inspector I superior S

4 vacant inspector I asistent S

5 Farcaş Simona referent III superior M

6 Buta Rodica - Aurora
medic          
(N.P.P. ) specialist S

7 vacant medic  specialist S

8
Cioară Camelia 
Eleonora asistent social practicant S

9 Vîrlan Maria - Cosmina psiholog practicant S

10 vacant psihopedagog S

1 Ianc Geanina Marina şef serviciu I S

2 Zota Mirela - Nicoleta consilier I superior S

3 Gheorghiţă Cătălin - 
Florinel inspector I superior S

4 Uriţescu Carmen - 
Nicoleta inspector I superior S

5 vacant temporar         
(Irimie Mihaela - Mioara)

inspector I asistent S

6 Vîlcu Maria - Cristina inspector I asistent S

7 Oproiescu Adriana referent III superior M

8
Sav Cristina - Mihaela

inspector 
specialitate I S

9  vacant temporar             
(Beica Ioan - Aron)

inspector 
specialitate II S

10

vacant

inspector 
specialitate 
(asistent 
social)

II S

1 Buda Marina şef serviciu I S

2 Tomoaie Rodica inspector I superior S

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU COPII ŞI RELAŢIA CU O.N.G.

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP



3 vacant inspector I principal S

4 Popescu Claudia - Elena inspector I principal S

5 Sav Laura - Alina referent III superior M

6 Schemp Ecaterina - 
Laura

medic specialist S

7 vacant kinetoterapeut S

8

Finuca Ecaterina

inspector 
specialitate 
(asistent 
social)

I S

9 Putuca Daniela Camelia
inspector 
specialitate II S

10 Sohorca Cristina - Maria psiholog practicant S

11 Ştefan Iulia psiholog practicant S

12 vacant psihopedagog S

13
vacant

pedagog 
recuperare PL.

14 Kristze Luminiţa referent II M

1
Bîndea Mircea Marcel

şef birou I S

2 Momeu Monica - 
Carmen inspector I superior S

3 Mutaşcu Beatrice - 
Meda inspector I principal S

4 Florea Adriana - Adina inspector I principal S

5
Moldovan Daniela -
Maria inspector I principal S

6 Todea Oana - Elisabeta inspector I principal S

BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE ADULŢI, VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE



1 Popa Georgeta - Angela şef serviciu I S

2 Illeş Liliana inspector I superior S

3 Costa Margareta inspector I superior S

4 Ştef Mirela - Alina inspector I superior S

5
 vacant temporar             
(Şoica Nadia - Maria) inspector I principal S

6 Marc Corina - Ramona consilier I principal S

7 Dubar Violeta inspector I principal S

8
Lazăr Delia - Flavia

referent 
specialitate II superior S.S.D.

1 Pop Eugenia - Carmen consilier I superior S

2 Tudor Claudia - Andreea inspector I principal S

3 Suciu Daniela inspector I principal S

4 Ciungan Maria
referent 
specialitate II superior S.S.D.

1 vacant şef birou I S

2 Bociat Camelia consilier I superior S

3 Tăuţan Maria inspector I superior S

4 Muntean Vonelia - 
Marcela

inspector I superior S

5 Negrilă Elena inspector I asistent S

6 Malik Margareta referent III superior M

7 Moraru Doina - Lia referent III principal M

8 Coza Florina - Floredana referent II M

BIROU EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE

COMPARTIMENT FINANCIAR BUGET

SERVICIUL CONTABILITATE



1 vacant şef serviciu I S

2 vacant consilier I superior S

3 Haiduc Laurian Sorin consilier I superior S

4 Coposescu Adela 
Olimpia inspector I superior S

5 Tudor Ramona Claudia inspector I principal S

6 vacant inspector I asistent S

7 Crăciun Mariana referent III superior M

8 vacant referent III superior M

1 Boloţ Constantin - Marin consilier I superior S

2 Gorcea Constanţa 
Alexandra

inspector 
specialitate I S

3 Petraşc Gabriela
inspector 
specialitate II S

4 Popa Ovidiu - Ioan
inspector 
specialitate II S

5 Herţeg Gheorghe 
muncitor 
calificat II

6 Cibian Mihai Paul şofer I

7 Petraşc Lucian şofer I

8
Bradu Daniela - 
Verginica

îngrijitor 
(curăţenie)

1 Popescu Ion şef birou I S

2
Logojan Cosmin - 
Flavius

inspector 
specialitate II S

3
Moga Sorinela - Sanda

inspector 
specialitate II S

BIROUL APROVIZIONARE

COMPARTIMENT TEHNIC, PATRIMONIU, ADMINISTRATIV

SERVICIUL ACHIZIŢII, CONTRACTARE SERVICII SOCIALE, INVESTIŢII



4
Petros Viorica - Maria

inspector 
specialitate II S

5
Căinanţ Flavius - Radu

muncitor 
calificat 
(şofer)

III

6
Sasu Ioan

muncitor 
calificat 
(şofer)

I

Vacante

25

5

20

0

9

9

50

84

p. DIRECTOR GENERAL     
MONICA GEORGESCU       

NR. ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI

42

200

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 117

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE APARAT 
PROPRIU 34 43

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE 

18

99

1

Total

360

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 
EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII 

Ocupate

92

13

79

1

33

150

276

Funcţia/Nr. posturi



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.229/2013 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Unitații de Asistenţă     

Medico-Socială Baia de Criş 
 
 
                          CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  
                          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum si raportul comisiilor  de specialitate  ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
                         Văzând adresa nr.363/18.11.2013 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială 
Baia de Criş; 
                       În baza  art.3 din Normele privind organizarea, funcţionarea si finanţarea 
unităţilor de asistenţă  medico –socială, aprobate prin Hotărărea Guvernului nr.412/2003 şi 
ale art.10 alin. 2 şi alin.3 din Instrucţiunile nr.507/2003 de aplicare a Normelor privind 
organizarea, funcţionarea si finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială; 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.2 lit.d şi ale art.3 din din Ordonanța 
de urgenţă a Guvernului României nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi si reducerea 
cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 
                       În temeiul dispozitiilor  art.91 alin .1 lit. a si alin. 2 lit .c precum si ale 
art.97alin.1 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/200, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare; 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
                      Art.1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico-
Socială Baia de Criş, confom anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta. 
                     Art.2 Cu data intrării in vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.148/2013. 
                    Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul contabilitate, 
resurse umane din cadrul Unitătii de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş și va fi 
comunicată celor interesati prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                        
                  Mircea Ioan Moloţ                                             CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                      Daniel Dan 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA
BAIA DE CRIS ANEXA nr.1 la Hotararea nr.229/2013 

a Consiliului  Judetean Hunedoara

                    O R G A N I G R A M A 
    UNITATII   DE ASISTENTA  MEDICO-SOCIALA 

              BAIA DE CRIS 

PERSONAL DE CONDUCERE  1
PERSONAL EXEC.SPECIALITATE 27
PERSONAL ADMINISTRATIV 12

TOTAL  POSTURI 40

     C O N S I L I U L     J U D E T E A N    H U N E D O A R A 

            D I R E C T O R 1

COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT COMPARTIMENT

SANITAR 8 URGENTE 2 ASISTENTA 1 AUXILIAR DE 11 RELATII 1 CONTABILITATE 4 ADMINISTRATIV 12
SOCIALA SPECIALITATE INSTITUTIONALE RES.UMANE



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ
BAIA DE CRIS

ANEXA nr.2 la Hotararea nr.229/2013 
a Consiliului Judetean Hunedoara

STAT DE FUNCȚII 

NR. NUME, PRENUME/VACANT,  STRUCTURA       FUNCȚIA CONTRACTUALĂ CLASA GRAD/ NIVELUL

CRT TEMPORAR VACANT, DUPĂ CAZ DE DE TREAPTĂ STUDIILOR OBS 
COMPARTIMENT CONDUCERE EXECUȚIE PROFESIONALĂ
CONDUCEREA UNITĂȚII

1 VACANT DIRECTOR 86 II S

COMPARTIMENT SANITAR
1 PRUNDARU CATALIN Medic specialist 1/2 normă 58 S
2 GOLDSTEIN CONSTANTIN Medic specialist 1/2 normă 58 S
3 VACANT Asistent medical principal 43 PL
4 FAUR GEORGETA Asistent medical principal 43 PL
5 VACANT Asistent medical debutant 12 PL
6 STAN VOICHITA Asistent medical principal 43 PL
7 TOMA GABRIELA GEORGETA Asistent medical principal 43 PL
8 VACANT Asistent medical debutant 12 PL
9 MANATE TANIA MARIA Asistent social 45 S

COMPARTIMENT URGENȚE
1 MIHAESC DAVID ANA MARIA Asistent medical 41 PL
2 LUCACIU ALINA  SIMONA Infimieră 14 M

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 PETREAN DANA FLORICA Infirmieră 14 G

COMPARTIMENT AUXILIAR DE SPECIALITATE



1 AVRAM ILEANA AURICA Infirmieră 14 M
2 BUFTEA MIOARA Infirmieră 14 M
3 CRISTIAN ILEANA AURICA Infirmieră 14 M
4 LUPSA CRISTINA Infirmieră 14 M
5 SIMA RODICA Infirmieră 14 M
6 PUTINELU ILANA Infirmieră 14 M
7 RUS ADRIANA Infirmieră 14 M
8 STEFAN NICOLETA Infirmieră 14 M
9 MOT DANIELA VIOLETA Infirmieră 14 M

10 DRAGOIU AURELIA Spălătoreasă 12 G
11 MIHUT AMALIA MARIA Spălătoreasă 12 G
10 DRAGOIU AURELIA Spălătoreasă 12 G
11 MIHUT AMALIA MARIA Spălătoreasă 12 G

COMPARTIMENT RELAȚII INSTITUȚIONALE
1 DILV DANIELA Referent 22 IA M

COMPARTIMENT CONTABILITATE RESURSE UMANE
1 VACANT Consilier 33 III S
2 LUPSA MIHAELA ILEANA Contabil 22 IA M
3 BULZ DIANA NICOLETA Economist 38 I S
4 ONET DOINA Referent 22 IA M

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
1 VACANT Referent specialitate 33 III S
2 BORZA DORINA Administrator 15 I M
3 BELEI MIRELA Magaziner 13 M
4 VACANT Muncitor calificat (intretinere si rep) 15 I
5 IEVUTA ILEANA Muncitor calificat (bucatar) 10 III
6 MESTER  MARIANA Muncitor calificat (bucatar) 10 III
7 SAVA VASILE Muncitor calificat (electrician) 12 II
8 BUFTEA MARIN AZARIE Muncitor calificat (fochist) 10 III
9 MURSA MIRUT Muncitor calificat (fochist) 10 III

10 SLUGAN MARINEL ILIE Muncitor calificat(fochist) 10 III
11 PAUL NICOLAE Muncitor calificat (intretinere si rep) 10 III
12 BETEA ANTONIE Îngrijitor 12

1
39
40

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE
NR.TOTAL FUNCȚII  ÎN  INSTITUȚIE



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.230/2013 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 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 baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art.10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii 
drumuri şi poduri judeţene pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea nr.60/2013 a Consiliului 
Județean Hunedoara, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și 
administrare drumuri şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 

PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
              Mircea Ioan Moloţ                            Daniel Dan 

 
 

 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 



Cod
Denumirea activităţii Valoarea 

alocată  mii lei Influente

Valoarea 
modificată   

mii lei
TOTAL, din care: 12.694,41 113,00 12.807,41

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 6.805,44 181,60 6.987,04
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 3.224,74 68,60 3.293,34

101.1 Întreținerea părții carosabile 2.969,89 80,61 3.050,50
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 2.922,96 80,61 3.003,57
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,93 46,93
aprovizionare material pietros 36,20 36,20
scarificare și reprofilare 10,73 10,73

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 254,85 -12,01 242,84
101.2.1 Întreținerea platformei drumului 107,24 107,24

tratare burdușiri 107,24 107,24
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor 70,00 70,00
curățirea șanțurilor și rigolelor 70,00 70,00

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere 27,62 27,62
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale 27,62 27,62
intreținere parapeți elastici 0,00
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații) 0,00

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 50,00 -12,01 37,99
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 50,00 -12,01 37,99

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.580,70 113,00 3.693,70
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 261,20 261,20
Aprovizionare cu nisip 594,44 594,44
Amestec nisip-sare 10,46 10,46

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,60 113,00 2.827,60

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.047,04 -50,00 3.997,04
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.489,47 1.489,47
107 Siguranța rutieră, total, din care: 13,70 13,70

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 8,12 8,12

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale 5,58 5,58
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 2.543,87 -50,00 2.493,87

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc 565,42 -50,00 515,42
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 1.978,45 1.978,45

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 1.805,26 -18,60 1.786,66
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 269,31 -18,60 250,71

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,40 12,40
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 66,36 66,36
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800 101,52 -18,60 82,92
113.7 Podeț tubular Ø1000 89,03 89,03
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.535,95 1.535,95
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 36,67 36,67

Anexa la Hotărârea nr.230/2013 a Consiliului Județean Hunedoara

 PROGRAMUL MODIFICAT AL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE
  PE ANUL 2013



R O M A N I A  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.231/2013  
privind aprobarea proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Hunedoara” precum și a cheltuielilor legate de implementarea 
acestuia , în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 

 
 

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

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

Având în vedere adresa nr.19482/25.11.2013 transmisă de S.C.APAPROD S.A., 
In baza contractului de finanțare nr.146005/19.02.2013 şi a Actului Adiţional nr.1 la 

contractul de finanţare; 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.31/2012 pentru 

aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Planului de tarife 
privind proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara”; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1; 
  In 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, precum și 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 (1) Se aprobă proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara” precum și  cofinanțarea în sumă de 4.402.632 lei, reprezentând  
1% din valoarea investițiilor aferente proiectului, conform anexei la prezenta. 
          (2) Sumă de 4.402.632 lei, reprezentând 1% din valoarea eligibilă aferentă 
proiectului, este contribuția de la bugetele locale ale tuturor unităților administrativ – 
teritoriale beneficiare ale investițiilor cuprinse în  proiect. 
  Art.2 (1) Se aprobă contribuția proprie a Județului Hunedoara în sumă de 
994.994,83 lei, care reprezintă cheltuielile eligibile în procent de 22,6 % ,din totalul 
investiției ce vor fi realizate în cadrul proiectului. 
          (2) Suma precizată la alin. (1) va fi prevazută în bugetul propriu al judeţului, pe 
parcursul implementării proiectului. 



Art.3   Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.116/2013 se 
abrogă. 

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,                                             
Mircea Ioan Moloţ                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                  Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 

Deva, la 29 noiembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.232/2013  
privind aprobarea proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” precum și a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia , în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu” 

 
 
 

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

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

Având în vedere adresa nr.8337/10.10.2013 transmisă de S.C.APA SERV VALEA 
JIULUI S.A., 

În baza contractului de finanțare nr.121067/28.03.2011; 
Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 35/2008, 41/2009  și 

146/2010 ; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1-„Extinderea și modernizarea 
sistemelor de apă și apă uzată”; 

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  (1) Se aprobă proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” precum și  cofinanțarea în sumă de 2.867.839 lei, 
reprezentând  2% din valoarea totală a proiectului (fără TVA), conform anexei la prezenta. 
          (2) Suma de 2.867.839 lei, reprezentând  2% din valoarea eligibilă a proiectului, este 
contribuția de la bugetele locale ale tuturor unităților administrativ – teritoriale beneficiare 
ale investițiilor cuprinse în  proiect. 



Art. 2 (1) Se aprobă contribuția proprie a Județului Hunedoara în sumă de 
1.782.447,97 lei, care reprezintă cheltuielile eligibile ce vor fi realizate în cadrul proiectului. 
          (2) Suma precizată la alin. (1) va fi prevazută în bugetul propriu al judeţului, pe 
parcursul implementării proiectului. 
  Art. 3   Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 159/2010 
se abrogă. 
  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,                                             
Mircea Ioan Moloţ                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                  Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 

Deva, la 29 noiembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.233/2013 
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia Evanghelistica şi 

de Caritate “Isus Speranţa României” 
 

 
 
 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 Hunedoara; 
 Văzând adresa directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara nr.33805/2013; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c pct. 9 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 91 alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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 încheierea Convenţiei de Colaborare dintre Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de 
Caritate “Isus Speranţa Romaniei”, conform convenţiei, anexă, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţiei publice locale, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                                                                                    
  PRESEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 
         Mircea Ioan Moloț    SECRETAR AL JUDETULUI, 
           Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29  noiembrie 2013 



       ANEXA 
La Hotărârea nr.233/2013 a  

Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 

CONVENŢIE  DE  COLABORARE 
 
 I. Părţile convenţiei: 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, cu sediul 
în Deva, Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, reprezentată prin doamna Monica 
Georgescu – p.director general, 
 şi 
 Asociaţia Evanghelistica şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”, cu sediul în 
mun. Timişoara, str. Capitan Dan, nr. 23, reprezentată legal prin d-na Dugulescu Ligia, în 
calitate de Preşedinte şi d-ul Timis Laurenţiu, în calitate de Director Executiv cu punct de 
lucru în mun. Haţeg, str. Progresului, nr. 35A, jud. Hunedoara respectiv Centrul 
Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice şi fete cu dizabilităţi “Casa Betania”  
 
            II. Obiectul convenţiei 
 Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea unor servicii sociale pentru persoanele 
vârstnice singure, fără autonomie personală şi fetelor cu dizabilităţi din judeţul 
Hunedoara prin serviciul social „Casa Betania”. 
 Convenţia se încheie în baza prevederilor art. 2 alin. c) pct. 5 şi 6 din 
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea nr. 1434 / 2004 a Guvernului 
României, republicată, cu modificarile si completările ulterioare. 
  
 III.  Obligaţiile părţilor: 

Asociaţia Evanghelistica şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”, 
a) asigură spaţiul adecvat desfăşurării activităţii, în speţă  serviciul social “Casa 
Betania” din mun. Haţeg, str. Progresului, nr. 35A, jud. Hunedoara; 
b) asigură costurile de întreţinere şi funcţionare ale “Casei Betania” din cadrul 
asociaţiei, din mun. Haţeg, str. Progresului, nr. 35A, judetul Hunedoara; 
c) asigură beneficiarilor asociaţiei : hrană, cazarmament, transport, medicamente 
conform prevederilor legale şi necesităţilor, precum şi alte cheltuieli necesare pentru 
derularea actvităţii respectând prevederile legale; 
d) asigură coordonarea şi controlul întregii activităţi a “Casei Betania”; 
e) depune lunar la D.G.A.S.P.C. Hunedoara documentele justificative pentru 
primirea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor salariale a 11 angajaţi. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Hunedoara  
a) asigură lunar Asociaţiei Evanghelistica şi de Caritate “Isus Speranţa Romaniei”, la 
cerere, suma necesară pentru plata cheltuielilor salariale a 11 persoane angajate care îşi 
desfăşoară activitatea în „Casa Betania” din cadrul asociaţiei, pe bază de documente 
justificative, cu fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Hunedoara; 
b) asigură asistenţă cu privire la aplicarea prevederilor legale în domeniul asistenţei 
sociale; 



c) supraveghează şi monitorizează modul de desfăşurare a activităţii în cadrul 
“Casei Betania”; 
 

IV. Durata convenţiei 
Prezenta convenţie se încheie pe perioadă determinată de ……………,de la data 

aprobării bugetului pe anul 2014, în funcţie de sumele alocate cu această destinaţie. 
 
           V.  Răspunderea convenţională 
1. Executarea necorespunzătoare 
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate în 
convenţia de colaborare, partea în culpa răspunde în condiţiile legii. 
2. Forţa majoră 
Forta majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta 
convenţie pe toată perioada în care aceasta actionează.  
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, 
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 

VI. Dispozitii finale 
Modificările clauzelor se pot face numai cu acordul scris al ambelor părţi, acestea 

consemnându-se întru-un act aditional la prezenta convenţie. 
      Prezenta convenţie poate înceta prin acordul ambelor părţi sau la iniţiativa uneia 
dintre părţi,  după  înştiinţarea celeilalte parti. 
      Prezenta convenţie de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ____________. 
 

Direcţia Generală  de Asistenţă Socială       Asociaţia Evanghelistica şi de Caritate  
      și  Protectia Copilului Hunedoara                        “Isus Speranţa Romaniei” 
      p.Director General                          Dir. Executiv               
     Monica Georgescu                     Pastor Timiş Laurenţiu 
 

 

 Avizat,                                                                                    Director Casa Betania 
      Consilier Juridic                                                                               Valean Octavia 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.234/2013 
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Fundaţia Children′s Aid 
Foundation 

 
 
 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 Hunedoara; 
 Văzând adresa directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara nr.33806/2013; 
 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c pct. 9 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 91 alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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 încheierea Convenţiei de Colaborare dintre Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Fundaţia Children′s Aid 
Foundation, conform convenţiei, anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţiei publice locale, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
  PRESEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 
         Mircea Ioan Moloț    SECRETAR AL JUDETULUI, 
           Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29  noiembrie 2013 



 
 

       ANEXA 
La Hotărârea nr.234/2013 a  

Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 

CONVENŢIE  DE  COLABORARE 
 
 
 I. Părţile convenţiei: 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, cu sediul 
în Deva, Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, tel. 0254/233341, fax 234384, 
reprezentată prin doamna Monica Georgescu – p.director general, 
 şi 
 Fundaţia CHILDREN′S AID FOUNDATION cu sediul în Criscior, Monumentului 
26, jud. Hunedoara, tel./fax. 0254616836, reprezentată prin domnul Dir. Gen. CAF Ing. 
Aurel Iuga,  
 
            II. Obiectul convenţiei 
 Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea servicilor sociale pentru copiii aflaţi în 
dificultate din judeţul Hunedoara prin serviciul social „Casa Emanuel”, servicii care să 
asigure reintegrarea familială, integrarea socială, ameliorarea condiţiilor de viaţă pentru 
copii în dificultate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
 Convenţia se încheie în baza prevederilor art. 2 alin. c) pct. 5 şi 6 din 
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea nr. 1434 / 2004 a Guvernului 
României, republicată, cu modificarile si completările ulterioare. 
  
 III.  Obligaţiile părţilor   
Fundaţia CHILDREN′S AID FOUNDATION 
a) asigură spaţiul adecvat desfăşurării activităţii, în speţă  serviciul social “Casa 
Emanuel” din loc. Criscior, Monumentului 26, jud. Hunedoara; 
b) asigură drepturile copiilor aflaţi cu măsură de protecţie specială în cadrul fundaţiei 
: hrană, cazarmament, transport, medicamente conform prevederilor legale şi 
necesităţilor, precum şi alte cheltuieli necesare pentru derularea actvităţii respectând 
prevederile legale; 
c) asigură costurile de întreţinere şi funcţionare ale “Casei Emanuel” din cadrul 
fundaţiei, din loc. Criscior, Monumentului 26, judetul Hunedoara; 
d) asigură coordonarea şi controlul întregii activităţi a “Casei Emanuel”; 
e) depune lunar la D.G.A.S.P.C. Hunedoara documentele justificative pentru 
primirea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor salariale a 12 angajaţi. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Hunedoara  
a) asigură lunar Fundaţiei CHILDREN′S AID FOUNDATION, la cerere, suma 
necesaraă pentru plata cheltuielilor salariale a 12 persoane angajate care îşi desfăşoară 
activitatea în „Casa Emanuel” din cadrul fundaţiei, pe bază de documente justificative, cu 
fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Hunedoara; 



b) asigură consultanţă cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului ;  
c) îndrumă şi sprijină metodologic personalul angajat în vederea desfăşurării 
activităţii conform standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia 
copilului de tip rezidenţial; 
d) orientează şi sprijină admiterea în cadrul serviciului de tip rezidenţial al fundaţiei a 
copiilor aflaţi în dificultate cu măsură de protecţie specială stabilită de: directorul general 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, Comisia 
pentru Protecţia Copilului Hunedoara sau instanţa judecătorească.  
 

IV. Durata convenţiei 
Prezenta convenţie se încheie pe perioadă determinată de ……………, de la data 

aprobării bugetului pe anul 2014, în funcţie de sumele alocate cu această destinaţie. 
 
 
           V.  Răspunderea convenţională 
1. Executarea necorespunzătoare 
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate în 
convenţia de colaborare, partea în culpa răspunde în condiţiile legii. 
2. Forţa majoră 
Forta majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta 
convenţie pe toată perioada în care aceasta actionează.  
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, 
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 

VI. Dispozitii finale 
  Modificările clauzelor se pot face numai cu acordul scris al ambelor părţi, acestea 
consemnându-se întru-un act aditional la prezenta convenţie. 
      Prezenta convenţie poate înceta prin acordul ambelor părţi sau la iniţiativa uneia 
dintre părţi,  după  înştiinţarea celeilalte parti. 
      Prezenta convenţie de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ____________. 
 
 
Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi                         Fundaţia CHILDREN′S AID          
    Protectia Copilului Hunedoara                                                        FOUNDATION 
 
      p.Director General                                    Dir. Gen. CAF 
     Monica Georgescu                                          Ing. Aurel Iuga 
 
 
           Director General Adjunct 
 
 
  Avizat, 
       Consilier Juridic 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.235/2013 
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre  Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia Misionar Umanitară 
Maranatha 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 Hunedoara; 
  Văzând adresa directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara nr.33807/2013; 
  În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c pct. 9 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În baza dispoziţiilor art. 91 alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor 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 încheierea Convenţiei de Colaborare dintre Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia Misionar Umanitară 
Maranatha Hunedoara, conform convenţiei, anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţiei publice locale, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                                                                                                                    
  PRESEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ: 
         Mircea Ioan Moloț    SECRETAR AL JUDETULUI, 
           Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29  noiembrie 2013 



       ANEXA 
La Hotărârea nr.235/2013 a  

Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 

CONVENŢIE  DE  COLABORARE 

 I. Părţile convenţiei: 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, cu 
sediul în municipiul Deva, Bd. Iuliu Maniu nr. 18, județul Hunedoara, tel. 0254/233341, 
fax 234384, reprezentată prin doamna Monica Georgescu – p.director general, 
 şi 
 Asociaţia Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara, cu sediul în municipiul  
Hunedoara, str. Mureşului, nr. 17, bl. CM4, jud. Hunedoara, înregistrată la Judecătoria 
Hunedoara sub nr. PJ5/1992, cod unic de înregistrare 5069207, reprezentată prin 
domnul Gligor Hada în calitate de preşedinte,  
 
            II. Obiectul convenţiei 
 Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea servicilor sociale pentru copiii aflaţi în 
dificultate din judeţul Hunedoara prin serviciul social „Casa familială Hunedoara”, servicii 
care să asigure reintegrarea familială, integrarea socială, ameliorarea condiţiilor de viaţă 
pentru copii în dificultate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
 Convenţia se încheie în baza prevederilor art. 2 alin. c) pct. 5 şi 6 din 
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004, 
republicată, cu modificarile si completările ulterioare. 
  

 III.  Obligaţiile părţilor 
1. Asociaţia Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara – Casa familială Hunedoara 

a) asigură spaţiul adecvat desfăşurării activităţii, în speţă serviciul social “Casa 
familială Hunedoara” din mun. Hunedoara, str. Mureşului nr. 17, jud. Hunedoara; 
b) asigură drepturile copiilor aflaţi cu măsură de protecţie specială în cadrul 
asociaţiei : hrană, cazarmament, transport, medicamente conform prevederilor legale şi 
necesităţilor, precum şi alte cheltuieli necesare pentru derularea actvităţii respectând 
prevederile legale; 
c) asigură costurile de întreţinere şi funcţionare ale “Casei familiale Hunedoara” din 
cadrul asociaţiei, din mun. Hunedoara, str. Mureşului, nr. 17,  judetul Hunedoara; 
d) asigură coordonarea şi controlul întregii activităţi a “Casei familiale Hunedoara”; 
e) depune lunar la D.G.A.S.P.C. Hunedoara documentele justificative pentru 
primirea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor salariale a 13 angajaţi. 
 

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Hunedoara  
a) asigură lunar Asociaţiei Misionar Umanitară Maranatha Hunedoara, la cerere, 
suma necesară pentru plata cheltuielilor salariale a 13 persoane angajate care îşi 
desfăşoară activitatea în „Casa familială Hunedoara” din cadrul asociaţiei, pe bază de 
documente justificative, cu fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Hunedoara; 



b) asigură consultanţă cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului ;  
c) îndrumă şi sprijină metodologic personalul angajat în vederea desfăşurării 
activităţii conform standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia 
copilului de tip rezidenţial; 
d) orientează şi sprijină admiterea în cadrul serviciului de tip rezidenţial al asociaţiei 
a copiilor aflaţi în dificultate cu măsură de protecţie specială stabilită de: directorul 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, 
Comisia pentru Protecţia Copilului Hunedoara sau instanţa judecătorească.  
 

IV. Durata convenţiei 
  Prezenta convenţie se încheie pe perioadă determinată de ……………,de la data 
aprobării bugetului pe anul 2014, în funcţie de sumele alocate cu această destionaţie. 
 

           V.  Răspunderea convenţională 
1. Executarea necorespunzătoare 
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate în 
convenţia de colaborare, partea în culpa răspunde în condiţiile legii. 
2. Forţa majoră 
Forta majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta 
convenţie pe toată perioada în care aceasta actionează.  
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, 
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
 

VI. Dispozitii finale 
Modificările clauzelor se pot face numai cu acordul scris al ambelor părţi, acestea 

consemnându-se întru-un act aditional la prezenta convenţie. 
      Prezenta convenţie poate înceta prin acordul ambelor părţi sau la iniţiativa uneia 
dintre părţi,  după  înştiinţarea celeilalte parti. 
      Prezenta convenţie de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ____________. 
 
 
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ         ASOCIAȚIA MISIONAR-UMANITARĂ 
  SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI                 MARANATHA HUNEDOARA 
                    HUNEDOARA   
   p.Director General                                 Preşedinte               
   Monica Georgescu                             Gligor Hada 
 

 Director General. Adjunct 

  Avizat, 
       Consilier Juridic 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.236/2013 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

 
 

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

specialitate al Serviciului autoritate judeţeană de transport, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judetean Hunedoara; 

Văzând propunerea comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.p  din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 
art. 31 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  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 atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Serviciul autoritate 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,                           CONTRASEMNEAZĂ:   
Mircea  Ioan  Moloţ                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,   

 Daniel  Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 



 



         
 
 
                CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                          Anexa la Hotărârea nr.236/ 2013       
                    SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                                              a   Consiliului Judeţean Hunedoara  

 

 

         
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. J&R CAR S.R.L. 

sediul: Petrila 
str. Taia, nr. 91 

 
Petroşani – S.E.H. Lonea 

 
3491/26.08.2013 

 
29.11.2013 – 31.12.2013 

 
2. 

S.C. J&R CAR S.R.L. 
sediul: Petrila 

str. Taia, nr. 91 

 
Petroşani – Mina Paroşeni 

 
3491/26.08.2013 

 
29.11.2013 – 31.12.2013 

 
3. 

S.C. J&R CAR S.R.L. 
sediul: Petrila 

str. Taia, nr. 91 

 
Petroşani – S.E.H. Vulcan 

 
3491/26.08.2013 

 
29.11.2013 – 31.12.2013 

 
4. 

S.C. J&R CAR S.R.L. 
sediul: Petrila 

str. Taia, nr. 91 

 
Aninoasa – E.M. Uricani 

 
3491/26.08.2013 

 
29.11.2013 – 31.12.2013 

 
5. 

S.C. CAROLA SECA IMPEX S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Oltului, nr. 4, bl. C49, AP. 52 

 
Hunedoara - Deva 

 
4095/20.11.2013 

 
29.11.2013 – 28.11.2014 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.237/2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice judeţene de 

către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de  5,5 tone 
 

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

specialitate al Serviciului autoritate judeţeană de transport, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean  Hunedoara; 
  Tinând cont de:  

- Procesul verbal nr.3735/2013; 
- Procesul verbal încheiat în dezbaterea publică din data de 15 octombrie 2013; 

  In conformitate cu: 
- prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.2 din Ordonanța Guvernului României  nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.44 alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. (c)  şi alin. (5) lit. a) pct. 12 din Legea 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 aprobă Regulamentul  privind utilizarea drumurilor publice judeţene 
de către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone, conform 
anexei, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.121/2013. 

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către  Serviciul autoritate 
judeţeană de transport și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:                       
PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

       Mircea Ioan Moloţ                                                        Daniel Dan          
   
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 



                                                                      Anexa la Hotărârea nr.237/2013 
 
 

REGULAMENT 
Privind utilizarea drumurilor publice judeţene de către autovehiculele care au masa 

maximă pe axă mai mare de 5,5 tone 
 
Cap.I  
 

În temeiul dispoziţiilor: 
- art.282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
-  art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-  art.44 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice si Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completarile ulterioare; 

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
Art.1. Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care Consiliul 

Judeţean Hunedoara aprobă instituirea, administrarea si gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean al retelei de drumuri create in interesul tuturor persoanelor fizice si juridice. 

Art.2. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind instituirea taxelor 
speciale de utilizare a drumurilor publice judetene si modalitatile ce trebuie indeplinite in 
procedura de eliberare a autorizaţiilor speciale de circulatie. 

Art.3. Se instituie taxa specială de utilizare a drumurilor publice judeţene, pe o 
perioadă de 24 de luni,  impusă pe anumite sectoare de drum, taxă ce reprezintă venit cu 
destinaţie specială, destinată şi utilizată pentru suplimentarea surselor de finanţare a 
lucrărilor de întreţinere, reparare, reabilitare a reţelei de drumuri judeţene în scopul 
asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile judeţene, pentru 
evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului. 

Art.4. Taxa specială de utilizare a drumurilor publice judetene se instituie in temeiul 
art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si 
este fundamentata de necesitatea asigurarii siguranţei in trafic pe reţeaua de drumuri 
judeţene aflate in domeniul public al judeţului Hunedoara. 

Art.5. Instituirea taxei speciale de utilizare a drumurilor publice judeţene rezultă din 
necesitatea acoperirii prejudiciilor cauzate de traficul greu, care in buna parte depăşeşte 
limitele legale stabilite pentru drumurile respective. Drept urmare apare necesitatea 
indentificarii şi atragerii unor noi surse de venit la bugetul judeţului în conformitate cu 
posibilitatea conferită prin lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite prin dispoziţii 
legale în sarcina administratorului drumurilor judetene de a mentine reteaua de drumuri in 



stare corespunzatoare de siguranţă şi securitate rutieră, conform standardelor la nivel 
national si european. Taxele speciale de utilizare a drumurilor judeţene urmează a fi 
introduse pentru suplimentarea şi asigurarea sursei de finantare a lucrarilor de intretinere , 
reparare şi reabilitare a drumurilor judeţene in scopul asigurarii securităţii si siguranţei 
rutiere precum şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere. 

Art.6. Taxele speciale de utilizare a drumurilor judeţene se instituie pentru 
persoanele fizice şi juridice care detin/utilizeaza autovehicule/ansambluri de vehicule care 
transporta bunuri divizibile provenite din exploatarea balastierelor, carierelor sau alte 
provenienţe,  care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone si folosesc drumurile 
publice judetene din judetul Hunedoara. 

Art.7. Taxele speciale de utilizare a drumurilor publice judeţene se stabilesc în 
funcţie de masa maximă admisă pe axă, pentru autovehicule/ansambluri de vehicule 
destinate transportului de mărfuri divizibile, astfel: 
 
 

Masa maximă admisă pe axă cuprinsă între 5,5 tone -  8 tone 
AUTORIZAŢIE  tip A1 

 
Perioada 

 

 
1 zi 

 
15 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni 

Taxa specială de utilizare a 
drumurilor judeţene 

[lei] 

 
50 
 

100 150 200 300 500 

 
Masa maximă admisă pe axă cuprinsă între 8 tone -  10 tone 

AUTORIZAŢIE  tip A2 
 

Perioada 
 

1 zi  15 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni 

Taxa specială de utilizare 
a drumurilor judeţene 

[lei] 
200 1000 2000 6000 10000 15000 

 
Masa maximă admisă pe axă mai mare de 10 tone 

AUTORIZAŢIE  tip A3 
 

Perioada 
 

1 zi 5 zile 15 zile 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni 

Taxa specială de 
utilizare a 
drumurilor 
judeţene 

[lei] 

500 1000 2000 4500 10000 15000 20000 

 
 
 



 Art.8. (1) In vederea obţinerii autorizaţiilor speciale de circulatie pe drumurile 
judetene, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport 
din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
   (2) In vederea eliberării autorizaţiei speciale de circulaţie pe drumurile 
judeţene, solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele documente, în 
copie: 

- actul de identitate/certificatul de înmatriculare al societăţii; 
- certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a mijlocului de transport; 

(3) Taxa specială de utilizare a drumurilor judeţene se stabileste in 
baza  maselor maxime pe axă stipulate in cerere, de către operatorul de transport. 
   (4) In urma verificării documentaţiei depuse, Serviciul Autoritate 
Judeţeană de Transport va intocmi autorizaţia specială de circulaţie. Autorizaţia specială de 
circulaţie se înregistrează şi se eliberează numai după achitarea taxei speciale de utilizare 
a drumurilor publice judeţene. 
   (5) Termenul maxim pentru eliberarea autorizaţiei speciale de circulaţie 
este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 
   (6) Contravaloarea taxei poate fi achitată în numerar la sediul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, cât şi prin ordin de plată în contul UAT Judeţul  
Hunedoara, deschis la Trezoreria Municipiului Deva.  
 Art.9. Modelul  autorizatiei speciale de circulatie precum si modelul cererii pentru 
eliberarea autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile publice judetene sunt prevazute in 
Cap.II din prezentul Regulament. 
 Art.10. Indrumarea, monitorizarea si controlul incasării taxelor speciale de utilizare 
a drumurilor publice judetene revine Serviciului Autoritate Judeţeana de Transport  din 
cadrul Consiliului Judetean Hunedoara.   
 Art.11. Controlul traficului pe drumurile  judeţene aflate în domeniul public al 
judeţului Hunedoara se face de catre agentii constatatori ai Serviciului Autoritate Judeţeană 
de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, aflati pe echipaje mobile  de 
control. 
 Art.12. Conducatorii autovehiculelor de marfa, autotractoarelor, autotrenurilor care 
circula pe drumurile judetene au obligatia de a opri si de a prezenta  agentilor constatatori  
dovada platii contravalorii taxei speciale de utilizare a drumurilor judetene (copie) si 
autorizatia specială de circulatie aferentă, pe drumurile judetene (original). 
 Art.13. Refuzul conducătorilor de vehicule de a prezenta la ora si la data 
controlului, autorizatia speciala de circulatie pe drumurile judetene constituie contravenţie 
aplicată conducatorului auto. 
 Art.14. Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere fara autorizaţia specială de 
circulaţie sau cu depăşiri ale maselor inscrise in autorizaţia specială de circulaţie revine: 

a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de 
transport; 

b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât 
dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat 
din documentele de transport; 

c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) 
nu pot fi identificate; 

d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot 
fi identificate; 
 Art.15. Responsabilitatea controlului, constatarea contraventiilor si aplicarea 
sanctiunilor stabilite prin prezentul regulament revine agentilor constatatori ai Serviciului 
Autoritate Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara,  imputerniciti 
prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara. 

Art.16. (1). Constituie contraventii urmatoarele fapte: 
          a) Lipsa autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile publice judetene; 

b) Refuzul de a prezenta la ora si la data controlului  autorizaţia specială  de circulatie 
pe drumurile publice judetene; 



c)Depasirea masei  pentru care s-a eliberat autorizatia speciala de circulatie. 
(2). a) Contravenţiile prevazute la alin(1) lit.a) si b) se sancţionează 

cu amendă de la 4000 lei la 5000 lei. 
b) Contravenţia prevazută la alin(1) lit.c) se sancţionează cu 

amendă de la 3000 lei la 5000 lei. 
c) Contravenţiile  prevazute la alin(1) se sancţionează cu 

avertisment in cazul în care se constată ca persoanele fizice si juridice care au 
săvârşit fapta sunt la prima abatere de acest fel. 
                      (3). Contravenţiilor prevazute la alin(1) le sunt aplicabile dispoziţiile 
O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termem de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ori, după 
caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
Art.17. Sunt exceptate de la plata taxei speciale de utilizare a drumurilor judeţene, 

mijloacele de transport aparţinând următoarelor categorii de instituţii: 
a) unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 
b) unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
c) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin 

Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre 
naturale. 
 Art.18. Consiliul Judetean Hunedoara va realiza semnalizarea corespunzatoare a 
drumurilor judetene privind prevederile prezentei hotărâri prin amplasarea de panouri 
informative şi va informa in scris Serviciul Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean 
Hunedoara, precum si participanţii la trafic  prin mass- media. 
 Art.19. Agenţii constatatori din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara vor verifica 
limitele de greutate prevăzute în autorizatia specială de circulaţie prin cântărirea  greutăţilor 
pe axe şi greutatii totale la autovehicule/ansambluri de vehicule destinate transportului de 
marfă care circulă pe drumurile publice judeţene, conform modului de functionare a 
echipajelor mobile de control (Cap.III). 
 Art.20. Prezentul regulament va intra in vigoare in 30 de zile de la data aducerii la 
cunostinta publica. 
 Art.21. Pe toata durata de valabilitate a prezentului Regulament, taxele speciale de 
utilizare a drumurilor judetene se pot modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Judetean 
Hunedoara. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Cap.II 
MODELUL  AUTORIZAŢIEI SPECIALE DE CIRCULAŢIE 

pentru utilizarea  reţelei de drumuri judeţene din judeţul Hunedoara 
 
  Autorizaţia specială de circulaţie pe drumurile judeţene: 
 
a) autorizaţiile speciale de circulatie pe drumurile judetene, vor fi executate, in formatul A4, 
prin grija Consiliului Judetean Hunedoara. Autorizatiile speciale de circulatie vor cuprinde 
pe langa elementele de identificare si stema judetului Hunedoara. 
Autorizatiile se vor inseria si numerota cu regim special si vor avea elemente de siguranta 
realizate la tiparire.  
b)Autorizatiile de circulatie vor fi eliberate pentru urmatoarele termene de valabilitate: 
           - pentru 1 zi , 

- pentru 5 zile,  
- pentru 15 zile, 
- pentru 1 luna, 
- pentru 3 luni, 
- pentru 6 luni,  
- pentru 12 luni, 

formulare  tipizate pe fond alb. 
 c) Gestiunea autorizatiilor speciale de circulatie pe drumurile judetene se va realiza 
prin intermediul Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

d) Autorizatia speciala de circulatie pe drumurile judetene va avea inscrise in mod 
obligatoriu urmatoarele elemente de identificare: 

- numarul si data inregistrarii; 
- tipul si marca vehiculului; 
- numarul de inmatriculare al vehicului; 
- posesorul vehiculului si pe cine deserveste; 
- perioada de valabilitate; 
- greutatea pe axă pentru care a fost eliberata autorizatia; 
- semnaturile autorizate; 
- baza legala prin care s-a eliberat autorizatia specială de circulatie pe 

drumurile judetene (HCJ nr…../….. ) 
 
Mentiuni: 
- Autorizatia specială de circulaţie nu este transmisibila. 
- In cazul deteriorarii autorizatiei speciale de circulatie se poate elibera o nouă autorizaţie 
(cu aceleaşi inscrisuri cu cea deteriorată) numai dupa prezentarea autorizatiei speciale de 
circulatie deteriorate, in vederea anulării. 
- In cazul pierderii sau furtului autorizatiei se poate elibera dovada cu valabilitate pe o luna. 
Dovada va purta aceleasi inscrisuri ca si inscrisul original. Dovada se va elibera dupa ce 
solicitantul a anuntat pierderea sau furtul autorizatiei in presa locala. Dupa expirarea 
termenului de o luna, se va putea elibera o noua autorizatie de circulatie (cu aceleasi 
inscrisuri ca si vechea autorizatie pierduta) cu conditia achitarii tarifelor, incepand cu luna 
urmatoare expirarii dovezii. 
- falsificarea autorizatiei speciale de circulatie se pedepseste conform legilor in vigoare. 

 



 
CERERE 

pentru eliberarea autorizaţiei speciale de circulaţie pe drumurile judeţene 
 

Subsemnatul______________________________________________, cu domiciliul 
in_____________________________, str.____________________________, nr. _____, 
bl. ____, ap. ___, telefon______________, posesor  al  C.I.  (B.I.)  seria _____   
nr.___________________  eliberat de catre __________________________, la data de 
______________,reprezentant al S.C.__________________________________________, 
cu sediul in _________________________, str.__________________________________, 
nr. ____, bl. _____, ap._______, C.U.I. __________________________,telefon 
___________________, solicit eliberarea autorizatiei(lor) speciale de circulatie pe drumurile 
publice judeţene pentru următoarele autovehicule/ansambluri de vehicule: 
 
 

Nr. 
crt. 

Marca /Tip 
Autovehicul/ansamblu  

de vehicule 
Număr de 

înmatriculare 
Tipul de 

autorizaţie 
solicitată 

Perioada de 
valabilitate a 
autorizaţiei 

1.     
 
 
Anexez prezentei in copie, urmatoarele documente: 
 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
 
ANGAJAMENT:  
 Ne asumăm întreaga responsabilitate asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta 
cerere. 
                       
S-a eliberat autorizaţia specială de circulaţie Seria ____ nr.________ / _________ 
 
 
 
 
Data ________________                                               Semnătura şi ştampila  solicitantului 
 
 
 



                                               
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

330025 – Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. 
Hunedoara 

Tel. 0254 211 350; 0254 211 624;  Fax 0254 230 030 
E-mail: cjhd_sre@rdslink.ro; conjudhd@artelecom.net 

Website: www.cjhunedoara.ro 
 

 
 

AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE CIRCULAŢIE  TIP________ 
Seria ____ nr.________ / _________ 

 
 
 
 Emitent: CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
                          SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT   
 
  S-a eliberat prezenta autorizaţie specială de circulaţie  pentru următorul autovehicul 
/ ansamblu de vehicule, conform HCJ nr._________________: 
 
Transportator: ___________________________________________________________ 
Adresa:_________________________________________________________________ 
C.U.I.___________________________________________________________________ 
Beneficiar transport :_______________________________________________________ 
 

Nr. 
crt. 

Marca/Tip 
Autovehicul/ansamblu  
de vehicule 

Număr de 
înmatriculare 

Masa maximă 
pe axă 

autorizată 

Perioada de valabilitate 
a autorizaţiei 

 
1.     

 
 
S-a achitat suma de ______________lei, cu chitanţa/OP nr.________din_____________ 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  
 
               Şef serviciu,                                                             Întocmit, 



                                                                                                               anexa nr.1 la regulament 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                               
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Deva, Jud. Hunedoara 
Cod de Înregistrare Fiscală : 4374474 
Tel/fax. 0254/211350                                                                                                        

PROCES - VERBAL 
de constatare şi sancţionare a contravenţiei 

Nr._______ 
 

                     Încheiat astăzi __________________, la _________________________________________________________ 
                                                ( ziua,luna, anul)                                                          (locul încheierii procesului verbal) 
Subsemnatul(a)____________________________________________________ angajat al Consiliului Judeţean Hunedoara -
Serviciul Autoritate Judeteana de Transport în funcţia de ______________________, în calitate de agent constatator, în baza 
legitimaţiei de control nr. ___________din _____________, am constatat următoarele: 
Persoana fizică/juridică____________________________________ cu domiciliul/sediul în  ___________________________ 
str. _______________________________, nr._____, bl._____, sc.______, et.___, ap. ______, jud. ____________________ 
C.I./B.I.seria_____nr. ___________________ eliberat/eliberate de _______________________________________la data de 
__________________CNP./CUI./cod fiscal_________________,avand functia de__________________________________,a 
condus vehiculul având nr. de înmatriculare________________, categoria____________________ la data de _________, 
ora_______, pe drumul judeţean________________________, localitatea__________________________, între 
localităţile_______________________________________________________a săvârşit urmatoarea/urmatoarele faptă/fapte: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie,fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art.____ 
alin.______lit.______din H.C.J. nr.______________şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. _____ alin._____ 
lit._____ din H.C.J. nr.______________care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la_____________la_______________ 
lei.  
                  Agentul constatator aplică avertisment/amenda de _____________ lei, care se va achita in numerar la casieria 
Consiliului Judeţean Hunedoara sau în contul UAT Judeţul Hunedoara RO04TREZ36621350201XXXXX – Trezoreria 
Municipiului Deva, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei. 
Contraventiei i se aplica dispozitiile O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii adică _________lei. 
Contravenientul are obligatia sa trimita imediat dupa achitare o copie dupa documentul care atestă plata amenzii la adresa 
Consiliului Judeţean Hunedoara din antet. 
Alte menţiuni _________________________________________________________________________________________ 
Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul 
________________________(numele şi prenumele), fiul/fiica lui __________şi al/a __________,născut/născută la data 
de_____________, în_____________, domiciliat/domiciliată în ________________, str.________________,nr. __, bl.__, 
sc.__, et.__, ap.___, judeţul ______________,posesor/posesoare al/a BI/CI. seria ___,nr.______________,eliberat/eliberată 
de ___________ la data de_________________, CNP. ___________________. 
Motivele incheierii procesului verbal fără martor _____________________________________________________________. 
Împotriva prezentului proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile 
de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia  procesului  verbal de constatare si sancţionare a 
contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Drept pentru care am încheiat 
prezentul Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei  în 3(trei) exemplare.  
 

Agent constatator,                                    Martor,                                         Contravenient,                                 
                                                                                                                Am primit un exemplar al procesului verbal 
                                                                                                                                 şi înstiinţarea de plată 

            ___________________                  _____________________                     __________________________                         
                                                                                     
  ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ 
 Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr._____, încheiat la data de ________, 
aveţi obligaţia să o achitaţi la casieria Consiliului Judeţean Hunedoara sau în contul UAT Judeţul Hunedoara-Trezoreria 
Municipiului Deva, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei. 
         În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.  
 
                                                                                                                                     Am luat cunoştinţă, 
           Agent constatator,                                                                                                   Contravenient, 
        (nume şi semnătura)                                                                                              (nume şi semnătura) 
    _____________________                                                                                  _______________________



Cap.III 
 

MODUL DE FUNCTIONARE A ECHIPAJELOR MOBILE DE CONTROL 
 

1.Dispoziţii generale 
 

1.1.  În conformitate cu reglementările legale în vigoare  (art. 44 alin 1 şi 2 din OG nr. 
43/1997, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, administratorii drumurilor 
pot să instituie restricţii de circulaţie cu carcater temporar, parţial sau total, privind masa totală 
maximă admisă şi masa maximă admisă pe axa a vehiculelor aflate în circulaţie pe sectorul de 
drum respectiv, pe poduri, în vederea protejării acestora, a preîntâmpinării unor evenimente 
rutiere ori a executării unor lucrări, inclusiv pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, 
cu informarea Poliţiei Rutiere, a M.T.C.T. şi a utilizatorilor. 

1.2. În baza prevederilor art. 61^2 lit. b din OG NR. 43/1997, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare, personalul împuternicit al administratorului drumului este în drept să 
constate contravenţii şi să aplice sancţiuni.  

1.3. Interpretarea datelor înscrise în cartea de identitate a vehiculelor şi în certificatul de 
înmatriculare,  precum şi a celor rezultate din măsurători se efectuează în funcţie de 
componenţa strictă în care acestea se deplasează pe drumul public, adică pentru : vehicul, 
tren rutier, vehicul articulat.  

1.4. Vehiculele supuse controlului specific al Serviciului Autoritate Judeteana de 
Transport Hunedoara, se verifică atât din punct de vedere al greutăţii pe axe, al greutăţii totale 
(prin cântărire), al dimensiunilor de gabarit (prin măsurare), precum şi a existenţei şi valabilităţii 
tuturor celorlalte documente, autorizaţii sau avize specifice efectuării transporturilor respective. 

1.5. Echipajele mobile de control a transporturilor rutiere (E.M.C.A.T.R.) funcţionează în 
componenţa Serviciului Autoritate Judeteana de Transport, din cadrul Consiliului Judetean 
Hunedoara, serviciu care urmareste  inclusiv si asigurarea funcţionării instalaţiilor portabile de 
cântărire şi avizării metrologice. Se interzice cu desăvârşire intervenţia asupra sigiliilor tuturor 
elementelor componente ale instalaţiilor portabile de cântarire şi a calculatoarelor acestora.   
 
 
 2. Organizarea controlului 
 
 2.1. Echipajele mobile de control al traficului rutier însoţite permanent de 
reprezentanţi ai Poliţiei rutiere si/sau ai Politiei Locale acţionează pe reţeaua de drumuri de 
interes judeţean în vederea desfăşurării unui control sigur şi eficient privind: siguranţa în 
circulaţie, încadrarea maselor şi/sau dimensiunilor vehiculelor în limitele maxime admise 
prevazute de legislatia in vigoare; respectiv existenţa la bordul vehiculelor a autorizatiei 
speciale de circulatie (în original), valabilă si dovada achitarii taxelor speciale pentru circulaţia 
pe drumurile judetene a vehiculelor de transport marfa conform restrictiilor de masa/tonaj 
impuse de administratorul drumului, astfel incat sa se diminueze cat mai mult repercursiunile 
directe asupra siguranţei circulaţiei rutiere şi a capacităţii portante a reţelei de drumuri, precum 
şi a protecţiei mediului înconjurător. 

2.2. Pentru efectuarea unui control eficient, conducerea Consiliului Judeţean 
Hunedoara va colabora cu organele Poliţiei rutiere si/sau ai Politiei Locale în vederea întocmirii 
şi corelării programelor lunare de control.  



2.3. Controlul E.M.C.A.T.R. se va desfaşura pe sectoare de drum cu trafic 
preponderant greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor de influenţă ale exploatărilor 
miniere, forestiere, obiectivelor în curs de construire, etc. 

2.4. Amplasarea E.M.C.A.T.R. în punctele  de control, nu trebuie să permită 
conducătorilor auto ocolirea secţiunilor de control. Amplasarea temporară a echipajului va 
respecta condiţiile de vizibilitate, palier, aliniament, asigurarea fluenţei în desfăşurarea 
traficului rutier, cu asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instalaţiilor de cântărire. 
 

3. Efectivul E.M.C.A.T.R. 
 
3.1. Componenţa obligatorie a echipajului E.M.C.A.T.R. este de doi controlori de trafic 

(agenti constatatori), din care minim unul să posede permis de conducere corespunzător 
mijlocului de transport. Unul din agentii constatatori va avea atribuţii de şef de echipaj. 

3.2. Agenţii constatatori vor efectua controlul documentelor, dirijarea vehiculului în 
vederea efectuării cântăririi şi a măsurătorilor de gabarit,  montarea şi demontarea instalaţiei 
de cântărire, a platformelor de acces şi semnalizării după care vor efectua cantarirea si 
inregistrarea datelor din documentele necesare efectuării cântăririi, după care se va emite 
tichetul de cântar şi se va incheia procesul – verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei (daca este cazul). 
Modelul  procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor stabilite in prezentul 
regulament este prezentat in anexa nr.1. 

 
 4. Dotarea echipajelor de control  
 
4.1. În dotarea echipajului E.M.C.A.T.R. vor intra următoarele: 
● Cate un vehicul cu capacitatea mixtă de transport ( minim 5 locuri pentru persoane şi 
inscripţionat cu textul “CONTROL TRAFIC - SERVICIUL AUTORITATE JUDETEANA 
DE TRANSPORT - CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA”; 
● o instalaţie completă de cântărire portabilă; 
●  tehnica de calcul (laptop); 
● surse de energie (baterii de acumulatori, generator de curent, etc); 
● dispozitive de măsurători de gabarit (rulete 20,0 m şi 5,0 m, baston telescopic); 
● telefon mobil; 
● set complet de semnalizare rutieră ; 
● legislaţia specifică . 

 4.2. Este strict interzisă folosirea echipamentelor  din dotare în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost destinate potrivit prezentelor instrucţiuni. 
 4.3. Personalul echipajului va purta, în permanenţă în perioada de activitate, vesta 
avertizoare reflectorizantă si legitimaţiile de control. 
 

5. Operaţiunile prealabile măsurătorilor masice şi/sau de gabarit necesare 
asigurării amplasamentului E.M.C.A.T.R.  
 

5.1.  Instalarea semnalizării rutiere specifice . 
5.2. Pregătirea pentru punerea în funcţiune a instalaţiei portabile de cântărire prin 
amplasare şi asigurarea cailor de acces, racordarea  componentelor instalaţiei şi a tehnicii 
de calcul la sursa de alimentare cu energie. 



5.3. După oprirea de către agenţii de poliţie şi preluarea de la conducătorul auto a 
documentelor (cartea de identitate, certificatul de înmatriculare, documente de însoţire a 
mărfii, copia conforma, eventualele autorizatii speciale de circulatie, etc.), în cazul in care 
vehiculul sau încărcătura impun efectuarea cântăririi sau măsurării dimensiunilor de 
gabarit, acesta se dirijează de către agentul constatator, pe calea de acces la instalaţia de 
cântărire (orizontalizată). 
5.4. Echipajului E.M.C.A.T.R. îi revine sarcina identificării şi încadrării transportului 
(configuraţiei) conform reglementărilor specifice.  

 
6. Operaţiunile de cântărire şi măsurare a gabaritului 

 
6.1. La executarea operaţiunilor de constatare a mărimilor masice rezultate prin 
operaţiunea de cântărire sunt interzise cu desăvârşire manevrele ce pot duce la 
influenţarea rezultatelor cântăririi prin: 

- schimbarea centrului de greutate (intervenţia conducătorului auto asupra 
suspensiei); 

- schimbarea configuraţiei cu care vehiculul a circulat (coborârea axei ce a fost 
suspendată până în momentul efectuării cântăririi); 

- accelerările sau frânările bruşte, cât şi schimbarea sensului de mers al 
vehiculului (pentru evitarea transferului de greutate între axe şi deteriorarea 
instalaţiei de cântărire).  

6.2. Este cu desăvârşire interzisă înregistrarea cântăririi repetate a aceleiaşi axe sau 
excluderea de la cântărire a unei/unor axe din configuraţia reală. 
6.3. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din OG nr. 2/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, persoana fizica/juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii, inclusiv cele privind regimul drumurilor. 
6.4. EMCATR va ţine evidenţa zilnică, cronologică şi sistematică a contravalorii 
autorizaţiilor  de circulatie încasate şi a PVCC încheiate. 
6.5. În condiţiile depistării în trafic a oricărui vehicul de transport marfă (cu încărcătură) ce 
utilizează reţeaua de drumuri judeţene având suspendată una din axele din componenţa 
osiei duble sau triple, operaţiunea de cântărire va fi obligatorie şi se va efectua conform 
configuraţiei în care acesta a circulat. În cazul constatării depăşirii limitelor maxime admise 
de greutate pe axe (pentru configuraţia astfel rezultată ) în procesul verbal de constatare a 
contravenţiei se va face în mod expres menţiunea cu privire la circulaţia cu axa (axele) 
suspendată(e). 

 
7. Elaborarea documentelor ca rezultat al cântăririi 

7.1. La depistarea de către E.M.C.A.T.R. a unui vehicul care depăşeşte limitele maxime 
admise de greutate respectiv depaseste masa/tonajul impuse de administratorul drumului 
şi care circulă fără autorizaţie de circulatie emisă de administratorul drumului, 
contravenientul se sancţionează cu amendă contravenţională. 
7.2. Procesul verbal de constatare a contravenţiei semnat de conducătorul auto se 
înmâneză odată cu înştiinţarea de plată, făcându-se menţiunea în procesul verbal despre 
primirea acestora. În condiţiile primirii acestora, PVCC şi înştiinţarea de plată nu se mai 
transmit prin poştă. 
7.3. În momentul întocmirii procesului verbal de constatare a contravenţiei, în cazul în care 
contravenientul, persoană fizică sau juridica, nu este de faţă, sau în cazurile în care acesta 



refuză sau nu poate să semneze procesul verbal, agentul constatator va face menţiune 
despre aceste împrejurări care trebuie să fie adeverite de cel puţin un martor sau tratate 
corespunzător în lipsa acestuia  (prin menţionarea motivelor ce au dus la întocmirea 
P.V.C.C. în acest mod). Nu poate semna ca martor un alt agent constatator, chiar dacă nu 
este în exerciţiul funcţiunii (inclusiv aparţinând A.N.D., R.A.R., A.R.R., I.P.J.). În termen de 
maxim 30 de zile de la data încheierii, unitatea din care face parte organul care a aplicat 
sancţiunea va transmite procesul verbal de constatare a contravenţiei (cu anexele la 
acesta) şi înştiinţarea de plată, prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa 
contravenientului. 
7.4. În cazul în care contravenientul face dovada plăţii amenzii contravenţionale în termen 
de 15 zile de la înmânarea/primirea procesului verbal de constatare a contravenţiei, orice 
urmărire, din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, încetează. 
7.5. În cazul în care contravenientul nu achită contravaloarea  amenzii contravenţionale în 
termen de 15 zile de la comunicare  (sau înmânarea procesului verbal ) se procedează la 
executarea silită. 
7.6. Serviciul Autoritate Judeteana de Transport va comunica toate procesele verbale de 
constatare si sanctionare a contraventiei, Serviciului Buget, Financiar Contabilitate pentru 
luarea in evidenta si Compartimentului Urmarire, Incasare, Creante si Executari Silite.  
7.7. Cântărirea de către E.M.C.A.T.R., a autobetonierelor încărcate se va realiza cu 

malaxorul în funcţiune având în vedere că acestea să nu-şi modifice centrul de greutate, 
implicit repartiţia greutăţilor pe axe. 

7.8. Pentru tratarea tuturor cazurilor în care greutatea totală este stabilită din documente 
(inclusiv în cazul în care instalaţia de cântărire este defectă sau lipseşte) nu se vor aplica 
toleranţele prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

8. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor portabile de cântărire 
 

8.1. Se vor respecta cu  stricteţe condiţiile impuse prin documentele de avizare 
metrologică (Certificat de aprobare de model cu anexe, buletin de verificare metrologică, 
manual de exploatare, condiţii tehnice etc.). 
8.2. Întreţinerea, explotarea şi verificarea metrologică a  instalaţiilor portabile de cântărire 
se efectuează în conformitate cu reglementările stabilite de producător şi autorizate de 
B.R.M.L., difuzate la furnizarea instalaţiilor.  
8.3. Pentru instalaţiile portabile de cântărire verificările metrologice se efectuează la 
fiecare 12 luni. 
8.4. Verificarea metrologică periodică a instalaţiilor se va efectua obligatoriu înainte de 
expirarea ultimei verificări, la comanda Consiliului Judeţean Hunedoara, depăşirea 
perioadei de valabilitate ducând la responsabilitatea deţinătorului, inclusiv din punctul de 
vedere al sumelor încasate şi eventual contestate.  
8.5. În cazul unor verificări metrologice justificate, solicitate suplimentar de către alte 
organe decât cele deţinătoare (numai cu avizul scris al Consiliului Judeţean Hunedoara) 
contravaloarea acestora va fi suportată de solicitant. 
8.6. Defecţiunile apărute şi remedierea acestora se vor înscrie în registrul special al 
instalaţiei de cântărire, menţionându-se: data şi ora constatării defecţiunii, numele 
lucrătorului care a constatat defecţiunea, în ce consta defecţiunea, data şi ora când s-a 
anunţat defecţiunea la unitatea depanatoare sau care asigura service, numele persoanei 
care a preluat mesajul electronic, data şi ora repunerii în funcţiune.  



8.7. Pentru orice defecţiune constatată de către unitatea depanatoare sau care asigură 
service, se va întocmi un proces verbal în care se va înscrie cauza defecţiunii (semnat şi 
ştampilat). 
8.8. Prezentarea spre depanare a instalaţiei de cântărire, inclusiv  a subansamblelor 
precum şi constatarea defecţiunilor, se va realiza de către un delegat al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. Aceştia vor asista împreună la constatarea defecţiunilor, fiind 
semnatari ai procesului verbal de recepţie. 
8.9. Recepţia lucrărilor de remediere a defecţiunilor instalaţiilor de cântărire se va 
efectua obligatoriu de către delegatul C.J. Hunedoara sub semnătura, căruia îi revine 
întreaga responsabilitate a recepţiei. 
8.10. Depozitarea instalaţiilor portabile de cântărire se face în încăperi uscate şi lipsite 
de agenţi corozivi. 
8.11. Transportul se efectuează numai cu mijloace de transport ale E.M.C.A.T.R., 
manipularea, montarea, exploatarea se va face numai de către personalul responsabil şi 
instruit în acest sens. 
8.12. Verificările metrologice periodice ale instalaţiilor portabile de cântărire se 
efectuează obligatoriu cu instalaţii aparţinând furnizorului deţinător de soft. 
 
9. Dispoziţii Finale 
 
9.1. Personalul E.M.C.A.T.R. va ţine evidenţa zilnică a vehiculelor controlate şi verificate 
din punct de vedere  al respectării limitelor impuse de administratorul drumului, si a celor 
de gabarit şi greutate,  a autorizaţiilor de circulatie eliberate, a sancţiunilor aplicate, cu 
menţionarea expresă a poziţiei unde s-a efectuat controlul, ziua şi ora desfăşurării 
acestuia. 
9.2. În condiţii de ceaţă, vizibilitatea redusă, polei, ploaie, ninsoare, viscol sau 
temperaturi scazute, nu se vor desfăşura activităţi de control a E.M.C.A.T.R. 
9.3. Echipajul va avea asupra sa, în permanenţă, actele normative în baza cărora îşi 

desfăşoară activitatea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.238/2013 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc 

”Sistemele mobile de cântărire a transportatorilor rutieri” 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

             Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate comun al Serviciului autoritate judeţeană de transport şi al Serviciului prestări 
servicii şi administrativ, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean. 

 Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată prin Legea nr. 
247/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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 şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se stabilieşte consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitarele ce deservesc 
”Sistemele mobile de cântărire a transportatorilor rutieri, integrate pe autovehicule, cu 
dotările necesare”, de 500 l de combustibil /autoutilitară/ lună. 
           Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul autoritate judeţeană de 
transport şi Serviciul prestări servicii şi administrativ şi se va comunica celor interesaţi prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean.  

 
 
     PREŞEDINTE,                           CONTRASEMNEAZĂ:   
Mircea  Ioan  Moloţ                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,   

 Daniel  Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.239/2013 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 111/2013 privind 

aprobarea participării Judeţului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în calitate 
de membru fondator, la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiționale și 

Ecologice 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. 9625/2013 a Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiționale și 
Ecologice Hunedoara; 

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.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 completează Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.111/2013 privind 
aprobarea participării Judeţului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de 
membru fondator, la constituirea Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice 
Hunedoara  cu art. 6 şi va avea următorul conţinut: 

”Art. 6 Se alocă suma de 4.500 lei din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, 
reprezentând cotizaţia acordată în luna decembrie 2013.”  
 Art.2 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.  
 
                   
                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:    
         PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
      Mircea Ioan Moloţ                                                                   Daniel Dan          
   
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                              HOTĂRÂREA NR.240/2013 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara 

cu Asociaţia „Pro Straja”, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile 
pentru modernizarea şi dezvoltarea Staţiunii Straja 

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

specialitate al Serviciului dezvoltare regională;i dezvoltare regională, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.48/2013 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Analizând solicitarea Asociaţiei „Pro Straja” din adresa înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 9367/14.11.2013; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.a pct.9 şi alin.(6) lit.a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.97 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 asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Asociaţia „Pro 
Straja”, cu sediul social în municipiul Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, bl. 35, ap. 21, judeţul 
Hunedoara, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile pentru modernizarea 
şi dezvoltarea Staţiunii Straja. 

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

(2)- Se împuterniceşte administratorul public Dan Stoian să semneze Acordul de 
asociere precizat la alin.(1). 

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

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.       

 
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:                           
PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                            Daniel  Dan          
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 



 
 

 
 
 

 ROMÂNIA                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA                                            ASOCIAŢIA  PRO STRAJA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                 
NR . ________/_______2013                                       

 
 

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

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

   şi 
2. Asociaţia PRO STRAJA cu sediul social în Municipiul Lupeni, str. Tudor 

Vladimirescu, bl. 35, ap. 21, cod 335600, cod unic de înregistrare R18780014, reprezentată 
prin preşedinte Dorin Chiriţă. 
 

Părţile convin următoarele: 
 
Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin se asociază în scopul accesării de fonduri europene 

nerambursabile în vederea modernizării zonei staţiunii montane Straja.  
 
Art.2 Obiectul acordului 
Obiectul acordului constă în asocierea părților în vederea întocmirii, depunerii și 

derulării în comun a unor proiecte cu fonduri europene nerambursabile. 
Proiectele prioritare sunt: 
- Asigurarea apei potabile prin construirea unei stații pentru clorinare și tratare, 

cât și a captării altor surse de apă pentru suplimentarea debitelor de apă 
necesare în stațiune 

- Realizarea rețelelor de canalizare ape menajere și pluviale din stațiune 
- Amenajări de alei, trotuare, rigole, bănci, parcuri, iluminat stradal, panouri 

indicatoare și de informare, poteci plimbare, poteci late pentru ATV-uri, 
biciclete, asigurare utilajelor de deszăpezire, precum și alte proiecte ce au ca 
drept scop modernizarea și dezvoltarea stațiunii montane Straja  

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

este valabil până la încheierea acţiunii comune. 
 
 
 



Art.4.- Obligaţiile părţilor 
 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a sprijini prin întocmirea, 

depunerea, derularea, precum și cofinanțarea, după caz, a proiectelor cu fonduri europene 
nerambursabile în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunii montane Straja. 

 
2.  Asociaţia PRO STRAJA are obligaţia:  
a) să întocmească și să furnizeze date și informații necesare  întocmirii și 

depunerii în comun a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă; 
b) să deruleze în calitate de partener proiectele cu finanțare europeană 

nerambursabilă. 
 
 Art.5.- Dispoziţii finale 
Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional semnat 

de  părţile implicate. 
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva pe 

cale amiabilă. 
Încheiat în 3 exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Consiliul 

Județean Hunedoara şi un exemplar pentru  Asociaţia „PRO STRAJA 
 
     CONSILIUL JUDEŢEAN                                             Asociaţia  PRO STRAJA 

      HUNEDOARA                                                 
              ADMINISTRATOR PUBLIC                                                      Dorin Chiriţă 

         Dan STOIAN                                                         
 
 

                      VIZAT,      
 CONTROL FINANCIAR  PREVENTIV,                        
  

                                                                       
                SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, 
COMUNICARE I NTERINSTITUŢIONALĂ ŞI MASS MEDIA 
                        Dan CRIŞAN 
 
 
       SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI 
                  INTEGRARE EUROPEANĂ 

       Antonela STAN 
 
 

                     VIZAT, 
          CONSILIER - JURIDIC, 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.241/2013 
privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Restaurare Castel Nopcsa localitatea Săcel, comuna Sântămărie Orlea” la faza 
studiu de fezabilitate 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului achiziții publice și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean;  
 În conformitate cu  prevederile art. V alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative și ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 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 achiziționarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții ”Restaurare Castel Nopcsa localitatea Săcel, comuna Sântămărie Orlea”la faza studiu 
de fezabilitate.  
 Art.2 Sumele necesare achiziției prevăzute la art.1 se vor suporta din bugetul propriu al 
Județului Hunedoara. 
          Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul achiziții publice 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.  
 
 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:                       
PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                        Daniel Dan          
   
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA           
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.242/2013  
privind  aprobarea  modificării actului constitutiv  al S.C. ”APA SERV VALEA JIULUI”  

S.A. PETROȘANI 
 
 
 

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

specialitate al Direcției administrație publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului județean; 

Analizând adresa nr. 51000/26.11.2013 a Directorului General al S.C. APASERV 
VALEA JIULUI S.A. Petroşani înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.9723/26.11.2013,  

În baza Deciziei nr. 66/22.11.2013 a Consiliului de Administrație al SC „APA SERV 
VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, precum şi  Avizul favorabil  nr. 522/22.11.2013 al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” privind modificarea Actului constitutiv 
al S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani; 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 92 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
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). – Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societăţii Comerciale „APA 

SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, potrivit Actului adiţional prevăzut în anexa nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta. 

(2).– Aprobă Actul constitutiv actualizat al S.C.” APA SERV VALEA JIULUI” S.A. 
Petroșani cu modificările introduse conform alin.(1), potrivit anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta. 

Art.2.(1).– Se mandatează  reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în 
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani să 
voteze și să aprobe în numele Județului Hunedoara modificarea Actului constitutiv, potrivit 
Actului adiţional şi Actului constitutiv actualizat prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 



(2).– Se mandatează  reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani să 
împuternicească Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale să 
semneze Actul adiţional şi Actul constitutiv actualizat prevăzute la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale 
consiliului judeţean, de reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani și de conducerea 
acestei societăți comerciale şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
Administratie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  

 
 
 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:                       
PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                              Daniel Dan          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
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ACT ADIŢIONAL  
 la 

Actul Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A  
 
ACŢIONARII : 
1. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, Strada 1 

Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Moloţ Mircea Ioan, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean; 

2. Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în Municipiul Lupeni, Str. 
Revoluţiei, nr. 2, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Resmeriţă Cornel, în calitate de Primar; 

3. Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, cu sediul în Oraşul Uricani, Str. 1 Mai, nr. 
6, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Buhăescu Dănuţ, în calitate de Primar; 

4. Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, cu sediul în Municipiul 
Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ridzi Florin Tiberiu 
Iacob, în calitate de Primar; 

5. Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, cu sediul în Oraşul Aninoasa, Str. 
Libertăţii, nr. 85, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Nicolae Dunca, în calitate de Primar; 

6. Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, cu sediul în Oraşul Petrila, Str. Republicii, 
nr. 196, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ilie Păducel, în calitate de Primar; 

7. Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul în Municipiul Vulcan, 
Bd. Mihai Viteazu, nr. 31, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Gheorghe Ile, în calitate de Primar ; 

De comun acord convin asupra următoarelor modificări Actului Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA 
JIULUI S.A.  Petroşani: 
 

Art.1.  La ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR. ATRIBUŢII, la 
punctul 12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:  

 
1. Lit c) se modifica si va avea urmatorul continut: 
„c)de a alege şi revoca membrii consiliului de administraţie. Desemnarea membrilor consiliului de 

administratie se face la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. Lista de 
persoane propuse va fi avizată de Asociaţie. Revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei.” 

 
2. Se completeaza cu lit.m) si cu lit n) cu urmatorul continut: 
„ m) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administraţie cuprinzând strategia 

de administrare pe perioada mandatului acestuia pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta 
stabilite in contractele de mandat şi de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat 
de Consiliul de administraţie. Numeste noi administratori daca planul revizuit nu este aprobat; 

„ n)de a încheia contract de mandat cu membrii Consiliului de administraţie” 
 

Art.2. La ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
      

1. Punctul  16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: 
„Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de cinci 

Administratori, din care patru Administratori neexecutivi  si un Administrator executiv.  
Administratorii au experienta în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi 

publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al 
întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 
economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu 
pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din 
cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.  
    Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară şi revocabilă. 
Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii 
mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care 
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administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe 
perioada mandatului.” 
 
  2. Punctul  16.2 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de 
comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. În cazul în care autoritatea publică 
tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile 
de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile 
efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. 

 Lista de persoane propuse va fi avizată de Asociaţie.” 
  

3. Punctul  16.3 se modifica si va avea urmatorul continut: 
„Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în 

mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.” 
 
4. Punctul  16. se modifica si va avea urmatorul continut: 
„În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de administraţie se aplică procedura de selecţie 

reglementată de prevederile legale în vigoare.”     
 
5. Se introduce un nou punct  16.17 cu urmatorul continut: 
« (1) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi 

comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre 
membrii fiecărui comitet este independent. Cel puţin un membru al Comitetului de audit trebuie să deţină 
experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. 
(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, 
elaborează şi propune consiliului de administraţie,procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de 
director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile 
enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere. 
(3) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Comitetele se vor întruni la solicitarea Preşedintelui Consiliului de administraţie sau a oricăruia dintre 
membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului 
de dministraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor. 
       Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii: 
    a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului General; 
     b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a Directorului 
General; 
     c) ori de câte ori este nevoie. 

Comitetul de nominalizare si remunerare elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte 
avantaje acordate administratorilor si directorilor. Raportul este prezentat adunarii generale a actionarilor 
care aproba situatiile financiare anuale. 
     Comitetul de audit are următoarele atribuţii principale: 
a) monitorizează procesul de raportare financiară; 
b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management 
al riscurilor din cadrul societăţii comerciale; 
c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 
consolidate; 
d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, 
prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate; 
e) îndeplineşte şi alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale.  
     Comitetul de audit se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii: 
      a)  o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exerciţiu financiar; 
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      b)  ori de câte ori este nevoie. 
(5) Şedinţele Comitetelor se ţin la sediul Societăţii, la convocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre 
membrii acestuia, prin rotaţie, începând cu cel mai în vârstă dintre aceştia. Preşedintele comitetului numeşte 
un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societăţii. Pentru validitatea 
deliberărilor Comitetului este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 
membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, 
se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se şi votul Preşedintelui Consiliului de administraţie, care va fi 
decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul şedinţei. 
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de 
preşedintele Consiliului de administraţie. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde 
numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. 
Procesul verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin încă un membru. Pe baza 
procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a 
prezidat şedinţa. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoştiinţa Consiliului de Administraţie în proxima 
şedinţa a acestuia. 
(6)  La nivelul societăţii pot fi constituite şi alte comitete consultative. » 
 
 

Art.3. La ARTICOLUL 17: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI 
DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII  DIRECTORILOR 

1. la punctul 17.1. Atributiile Consiliului de administratie:  
 

- Lit h) se modifica si va avea urmatorul continut: 
„numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul, la recomandarea  

Comitetului de nominalizare şi remunerare;” 
 
- Se completeaza cu lit.m – ş, cu urmatorul continut: 

„m) elaborează şi prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării 
generale ordinare a acţionarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata 
mandatului Consiliului de administraţie, 
n) propune Adunării generale a acţionarilor candidati pentru functiile de membri ai Consiliului de 
administraţie, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora şi recomandarea făcută de Comitetul de 
nominalizare din cadrul Consiliului de administraţie 
o)poate constitui Comitete consultative în condiţiile legii; 
p)prezintă semestrial Adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care 
include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire 
la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale 
societăţii; 
r)analizează şi aprobă raportul trimestrial depus şi prezentat de Directorul General, privind execuţia 
mandatului acestuia; 
s)aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului şi pentru primul an 
de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; numeste un nou Director General în termen 
de 60 (şaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de 
Consiliul de administraţie 
ş)stabileşte remuneraţia Directorului General, la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare.” 
  

 2. Punctul  17.2 se modifica si va avea urmatorul continut: 
„Consiliul de Administraţie va  delega conducerea societăţii unui Director General. Preşedintele 

Consiliului de administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi Director General .Pe durata îndeplinirii 
mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în 
care legea o va permite În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, 
contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.  
Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele atribuţii: 
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  a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  
  b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;  
  c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 
  d) supravegherea activităţii directorilor; 
  e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor 
acesteia;  
  f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.” 
 

Art.4. La ARTICOLUL: DIRECTORUL GENERAL  
 

1. La punctul 18.3 Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale 
incluzând următoarele : 

Se completeaza cu lit.l) si cu lit m)cu urmatorul continut: 
„   l) transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, 
situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de 
venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin 
circulare; 
m)elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii 
privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care 
ar putea afecta performanţa operatorului sau perspectivele sale strategice.” 

 
2. Se introduce un nou punct  18.4 cu urmatorul continut: 
„Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire şi prezintă 

Consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, 
cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în 
contractul de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al 
Consiliului de administraţie.” 
 

Art.5. Restul articolelor rămân nemodificate. 
Încheiat astăzi ___________ , în 9 exemplare originale. 
  

ACŢIONARII 

 
Judeţul Hunedoara,  

prin Consiliul Judeţean Hunedoara,  
 

Municipiul Petroşani, 
prin Consiliul Local al Mun. Petroşani, 

 
 

Oraşul  Petrila, 
prin Consiliul Local al Or. Petrila,  

 

Municipiul Vulcan, 
prin Consiliul Local al Mun. Vulcan, 

 
 

Oraşul  Uricani, 
prin Consiliul Local al Or. Uricani,  

              
 

 

Municipiul Lupeni, 
prin Consiliul Local al Mun. Lupeni ,  

 

Oraşul Aninoasa,  
prin Consiliul Local al Or. Aninoasa,  
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          AVIZAT 
                            A.D.I. ,,VALEA JIULUI’’ 

                               PREŞEDINTE 
                  ŞTEFAN PĂŞCUŢ 

 
ACT  CONSTITUTIV   

 
AL  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 

PETROŞANI 
Actualizat  

 
Prezentul act constitutiv se încheie în temeiul 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,  republicată- cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, 
modificată şi completată prin Legea nr.  207/1997; 

- Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 
- Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006. 

 
ACŢIONARII : 
 
1. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Municipiul 

Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Moloţ 
Mircea Ioan, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean; 

2. Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în 
Municipiul Lupeni, Str. Revoluţiei, nr. 2, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. 
Resmeriţă Cornel, în calitate de Primar; 

3. Oraşul Uricani prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, cu sediul în Oraşul Uricani, 
Str. 1 Mai, nr. 6, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Buhăescu Dănuţ, în calitate de 
Primar; 

4. Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, cu sediul în 
Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Judeţul Hunedoara, reprezentat de 
Dl. Florin Tiberiu Iacob Ridzi, în calitate de Primar; 

5. Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, cu sediul în Oraşul 
Aninoasa, Str. Libertăţii, nr. 85, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Nicolae Dunca, 
în calitate de Primar; 

6. Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, cu sediul în Oraşul Petrila, 
Str. Republicii, nr. 196, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ilie Păducel, în calitate de 
Primar; 

7. Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul în 
Municipiul Vulcan, Bd. Mihai Viteazu, nr. 31, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Dl. 
Gheorghe Ile, în calitate de Primar ; 

 
ARTICOLUL 1:  FORMA JURIDICĂ 
 
1.1. Societatea este persoană juridică română şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în 
conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv. 
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1.2. Forma juridică a Societăţii nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului 
de Delegare a gestiunii Serviciilor.  
 
1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act 
Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de 
activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin 
prezentul Act Constitutiv. 
 
ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII 
 
2.1. Denumirea Societăţii este: S.C. APA SERV VALEA JIULUI  S.A. Petroşani, 
denumită în continuare  „Societatea” 
 
2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul  Hunedoara cu 
numărul 48548 la data de 7.11.2007. 
 
2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menţionate: denumirea, 
forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul 
Comerţului şi codul unic de înregistrare. 
   
ARTICOLUL 3: SEDIUL  SOCIAL AL SOCIETĂŢII 
 
3.1. Sediul social al Societăţii este în Municipiul Petroşani, str.Cuza Vodă , nr.23, 
jud.Hunedoara. 
 
3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
 
3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor şi cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 
5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiţia ca obiectul 
principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod 
CAEN 3600) sau colectarea şi tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) şi doar cu avizul 
conform favorabil al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, cu 
sediul în Municipiul Petroşani, str.Cuza Vodă, nr.23, Judeţul Hunedoara  (denumită în cele ce 
urmează „Asociaţia”). 
 
3.4.  La data înfiinţării sediile secundare sunt: 
 

Nr. 
crt. 

Sedii secundare 
 

Activitatea 
codificată 

CAEN 
1.   Secţia Apă şi 

Centrul de încasări  
PETRILA, 
Str.Republicii,bl.105,ap.2 

4322 

2. Staţia de tratare apă Taia PETRILA 3600 
3. Staţia de pompe PETRILA 3600 
4. Rezervoare 2x250 mc Lonea PETRILA 3600 
5. Rezervoare 2x1500 mc 

Cartier 8 Martie 
PETRILA 3600 
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6. Rezervoare 2x500 mc  
Şi rezervoare 1x2500 mc zona 
cimitir 

PETRILA 3600 

7. Staţia de pompe şi tratare a apei Jieţ, 
captare drenuri 

PETRILA 3600 

8. Decantoare Lonea PETRILA 3700 
9. Secţia Utilaj Transport, 

Depozit central,  
Secţia Utilaj, Întreţ.Reţele şi 
Construcţii 

PETROŞANI - str.Mihai 
Eminescu 
 

7120,1623, 
4332,4221 

10. Secţia Apă Petroşani 
 Şi Centrele de Încasări 

PETROŞANI 
Str. Ion Creangă, nr 16 

4332 

11. Rezervoare 2x2000 mc 
Dărăneşti 

PETROŞANI 3600 

12 Rezervoare 2x500 mc 
Eroilor 

PETROŞANI  3600 

13. Rezervore 2x750 mc  
Brădet 

PETROŞANI 3600 

14. Rezervoare 2x1500 
Hermes 

PETROŞANI 3600 

15. Staţia de Tratare a apei şi 
Rezervoarele 2x2000 mc 
Zănoaga 

PETROŞANI 3600,3511 

16. Laborator Central Dănuţoni şi Staţia 
de Epurare Dănuţoni 

ANINOASA 
Str. Livezeni 

7120,3700 

17. Sediul Sector şi Centrul de Încasări ANINOASA 4322 
18. Staţia de filtre Aninoasa şi 

rezervoare 2x200 mc 
ANINOASA 3600 

19. Rezervor 800 mc ANINOASA 3600 
20. Secţia Apă şi Centrul de Încasări  VULCAN, Str. N. 

Titulescu, bl.4T, AP.2 
4322 

21. Captarea Morişoara, Rezervoare 
2x1000 mc şi Staţia de clorinare 

VULCAN 3600 

22. Captarea Herţa VULCAN 3600 
23. Rezervor 1x2000 mc Brazi VULCAN 3600 
24. Rezervoare 2x1000 mc  

Musteţea 
VULCAN 3600 

25. Sediul Secţiei Apă ŞI Centru de 
Încasări  

LUPENI, Str. T. 
Vladimirescu, bl.B1, ap.2 

4322 

26. Staţia de Tratare a Apei şi 
Rezervoare 2x1500 mc Braia 

 LUPENI 3600 

27. Rezervoare 2x2000 mc Lupeni LUPENI 3600 
28. Rezervor 1x500 mc  

Bărbăteni 
LUPENI 3600 

29. Staţia de pompare a apei şi 
rezervoare 2x500 mc Colonia Ştefan 

LUPENI 3600 

30. Sediul Secţiei apă şi Centrul de 
Încasări 

URICANI, Str.Al. 
Progresului, bl.2, ap. 11 

4322 

31. Staţia de Tratare a Apei  URICANI 3600,3511 
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 Valea de Peşti   
32. Captarea Topliţa  URICANI 3600 
33. Staţia de pompare a apei şi 

rezervoare 2x1500 mc 
URICANI 3600 

34. Staţia de Epurare URICANI 3700 
 
ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂŢII  
 
Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data 
înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului. 
 
ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII  
 
5.1. Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apa şi 
canalizare a cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, 
în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activitatea exclusiv 
pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin Asociaţie, gestiunea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
 
Obiectul de activitate al Societăţii este următorul : 
Domeniul principal de activitate :  
Cod CAEN 360 : Captarea, tratarea si distribuţia apei. 
Activitatea principală :  
Cod CAEN : 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 
 
Activităţi secundare :  
Cod CAEN : 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate; 
Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor  elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 
Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi  
alte materiale vegetale împletite; 
Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 
Cod CAEN : 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii; 
Cod CAEN : 2362 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii; 
Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului; 
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului; 
Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos; 
Cod CAEN : 2420 Producţia de tuburi ,ţevi, profiluri tubulare şi accesorii pentru acestea,din  
oţel; 
Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei; 
Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase; 
Cod CAEN:2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor   
metalice; 
Cod CAEN : 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
Cod CAEN : 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; 
Cod CAEN : 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală; 
Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;   
Cod CAEN : 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor; 
Cod CAEN : 2562 Operaţiuni de mecanică generală; 
Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel; 
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Cod CAEN : 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, 
navigaţie; + 
Cod CAEN : 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
Cod CAEN : 3511 Producţia de energie electrică; 
Cod CAEN : 3514 Comercializarea energiei electrice; 
Cod CAEN : 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 
Cod CAEN : 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 
Cod CAEN : 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare; 
Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcţie a lucrărilor edilitare pentru fluide; 
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor; 
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 
Cod CAEN   4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; 
Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a 
Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şie autostrăzilor; 
Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice; 
Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalaţii electrice; 
Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi de aer condiţionat; 
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; 
Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie; 
Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 
Cod  CAEN: 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 
Cod  CAEN: 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 
Cod  CAEN: 4339 Alte lucrări de finisare; 
Cod  CAEN: 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.; 
Cod  CAEN: 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte; 
Cod CAEN : 5224 Manipulări; 
Cod CAEN : 5210 Depozitări; 
Cod CAEN : 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale; 
Cod  CAEN : 6820  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing; 
Cod  CAEN :7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere 
uşoare; 
Cod  CAEN :7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele; 
Cod  CAEN : 7111 Activităţi de arhitectură; 
Cod  CAEN : 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 
Cod CAEN : 7120 Activităţi de testare şi analize tehnice; 
Cod CAEN : 8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor; 
Cod CAEN : 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; 
Cod CAEN : 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale.  
şi orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au 
legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea 
acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate. 
Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori 
facilitează realizarea obiectului său principal de activitate. 
 
5.2. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării 
Contractului de Delegare  
 
ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL 
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6.1 Capitalul social iniţial al S.C.”APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani este de 

2.856.060 lei şi se constituie: 
a) Preluarea integrală a patrimoniului  Regiei Autonome a Apei Valea Jiului, în valoare 

de 2.855.060 lei; 
b) Aport în numerar în sumă de 1.000 lei , subscris şi vărsat de Judeţul Hunedoara prin 

Consiliul Judeţean Hunedoara. 
 
6.2. Capitalul social total subscris şi vărsat al Societăţii este de 2.375.590 lei, divizat în 

237.559 acţiuni, numerotate de la 1 la 237.559 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 
lei/acţiune. 

 
6.3. Structura acţionariatului la data de 31 .03.2010_ 

 
Capitalul social este de 2.375.590 lei,  divizat în 237.559 acţiuni cu valoarea nominală 

de 10 lei/acţiune, deţinute de următorii acţionari, după cum urmează: 
 

1. Judeţul Hunedoara deţine un număr de 124.317 acţiuni, numerotate de la 1 la 
124.317 inclusiv,  cu valoare totală de  1.243.170 reprezentând  52,3310 % din 
capitalul social; 

2.  Municipiul Lupeni deţine un număr de 17572 acţiuni, numerotate de la 124.318 la 
141.889 inclusiv,  cu valoare totală de 175.720 lei, reprezentând  7,3969 % din 
capitalul social.  

3. Oraşul Uricani deţine un număr de 5.761 acţiuni, numerotate de la 141.890la 
147.650 inclusiv,  cu valoare totală de 57.610 lei, reprezentând  2,4251% din capitalul 
social.  

4. Municipiul Petroşani  deţine un număr de 50.202 acţiuni, numerotate de la 147.651 
la 197.852 inclusiv,  în valoare totală de 502.020 lei, reprezentând 21,1324 % din 
capitalul social; 

5. Oraşul Aninoasa deţine un număr de 12.550 acţiuni, numerotate de la 197.853 la 
210.402 inclusiv,  cu valoare totală de 125.500 lei, reprezentând  5,2829 % din 
capitalul social.  

6. Oraşul Petrila deţine un număr de 14.851 acţiuni, numerotate de la 210.403 la 
225.253 inclusiv,  cu valoare totală de 148.510 lei, reprezentând  6,2515% din 
capitalul social.  

7. Municipiul Vulcan deţine un număr de 12.306 acţiuni, numerotate de la 225.254 la 
237.559 inclusiv,  cu valoare totală de 123.060 reprezentând  5,1802 % din capitalul 
social.  

 
Numerotate  

 
ACŢIONARI 

Nr. 
acţiuni 

deţinute de la: la: 
(inclusiv) 

Valoarea 
nominala a 
pachetului 
de acţiuni 

[ lei ] 

Ponderea 
în 

capitalul 
social 
[ % ] 

Judeţul  
HUNEDOARA 124317 1 124.317 1.243.170 52,3310 

Municipiul LUPENI 17572 124.318 141.889 175.720 7,3969
Oraşul URICANI 5761 141.890 147.650 57.610 2,4251
Municipiul  
PETROŞANI 50202 147.651 197.852 502.020 21,1324
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Oraşul  ANINOASA 12550 197.853 210.402 125.500 5,2829
Oraşul PETRILA 14851 210.403 225.253 148.510 6,2515
Municipiul 
VULCAN 12306 225.254 237.559 123.060 5,1802

TOTAL 237559   2375590 100,00 
 
 
 
6.4. Dovada calităţii de Acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. 
La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate 
elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de 
Administraţie. 
 
6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al 
Autorităţilor Locale  membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALEA  
JIULUI”. 
 
ARTICOLUL 7: ACŢIUNILE  
 
7.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în 
Registrul Acţionarilor Societăţii. 
 
7.2.  Fiecare acţiune  conferă acţionarilor dreptul la un vot în Adunările Generale ale 
Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv. 
 
  7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acţionarii acordă Asociaţiei  ai cărei membri sunt, 
următoarele drepturi speciale: 

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să 
numească membrii Consiliului de Administraţie; 

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administraţie; 
c) propune introducerea a unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de 

Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii; 
d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Societăţii, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administraţie; 
e) acordă avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de 

Consiliul de Administraţie înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor; 

f) acordă avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale în condiţiile art. 3 alin. 
3 din prezentul Act Constitutiv; 

g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă 
prevăzut de lege şi celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinaţiei şi 
cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o 
hotărâre în acest domeniu;  

h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de 
adoptarea lor; 

i) are dreptul de fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare Acţionar, despre activitatea 
Societăţii. 

Aceste drepturi speciale îi conferă Asociaţiei o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor 
strategice şi importante ale Societăţii. 
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7.4. Societatea nu poate emite obligaţiuni. 
 
 
ARTICOLUL 8: DREPTUL ACŢIONARILOR DE A FI INFORMAŢI 
 
8.1. Fiecare acţionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi 
administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se 
limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele 
administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente). 
 
8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acţionarilor, de cel mult două ori 
într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societăţii a documentelor mai sus menţionate.   
 
ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACŢIUNILOR 
 
9.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind 
transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile publice locale, 
în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social 
integral public. 
 
9.2. Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor. 
 
9.3. Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acţiunilor Societăţii permite autorităţilor 
publice locale să cumpere aceste acţiuni, Acţionarul care intenţionează să le transfere integral 
sau parţial („Acţionarul Vânzător”) este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi celorlalţi 
Acţionari („Acţionarii Ne-Vânzători”), proporţional cu cota-parte de capital social deţinută în 
Societate. 
Totuşi, fiecare dintre Acţionarii Ne-Vânzători îşi poate exprima intenţia de a cumpăra toate 
acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele 
cazuri: (i) dacă ceilalţi Acţionari Ne-Vânzători nu îşi exercită dreptul lor de preemţiune sau 
(ii) nu semnează actul de transfer al Acţiunilor necesar sau (iii) nu execută obligaţia de plată a 
preţului de cumpărare.  
Dreptul de preemţiune trebuie exercitat în condiţiile stabilite de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat transferul acţiunilor Societăţii. 
 
9.4. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în 
Registrul Acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către 
Mandatarii lor. 
 
ARTICOLUL 10:  MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL  
 
10.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital 
social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor luate 
cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi. 
 
10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :  
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 emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în 
schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;  

 încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;  
 încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune; 
 prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale 

acesteia, cu respectarea prevederilor aliniatului 10.1.  
 

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după 
vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a 
acţiunilor din emisiunea precedentă.   
 
10.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi 
oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare 
la capitalul social al Societăţii. 
 
10.5. În situaţia în care un Acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să 
plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară 
a Acţionarilor, ceilalţi Acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise 
proporţional cu Acţiunile deţinute din capitalul subscris.  
 
10.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a 
Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate. 
 
10.7. Preşedintele Consiliului de Administraţie va emite un Act Adiţional la Actul Constitutiv 
prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acţiuni subscrise, în termen 
de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor care a aprobat majorarea capitalului social. 
 
10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în 
vigoare.  
   
10.9. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă 
numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează 
prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. 
 
10.10. În situaţia în care capitalul social al Socetăţii este majorat ca urmare a cererii 
formulate de o Autoritate Locală membră a Asociaţiei de a deveni acţionar al Societăţii, noile 
acţiuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autorităţii Locale respective, în termenul şi 
condiţile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de 
capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplică corespunzător. 
 
ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 
 
11.1. Capitalul social al Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea 
economică şi financiară a Societăţii. 
 
11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, luată cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două 
treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, care să 
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stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu 
respectarea capitalului social minim impus de lege. 
 
11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor privind reducerea capitalului social.  
 
11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca 
diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Societăţii, reprezintă mai puţin de 1/2 
(jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acţionarii se obligă să reîntregească de 
îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor 
legale aplicabile. 
 
ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR. ATRIBUŢII 
 
 12.1. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. Adunarea 
Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au 
loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, 
pentru examinarea situaţiilor financiare pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de 
activitate şi bugetului pe anul în curs.  
 
12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:  

a)  discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza raportului 
Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar;  

b)  de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la 
fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005; 

c) de a alege şi revoca membrii consiliului de administraţie. Desemnarea membrilor 
consiliului de administratie se face la propunerea consiliului de administraţie în 
funcţie sau a acţionarilor. Lista de persone propuse va fi avizată de Asociaţie. 
Revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei; 

d)  stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de 
Administraţie; 

e)  analizează şi  se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie; 
f)  aprobă termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar; 
g) de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî asupra programului 

de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate şi 
a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea 
Asociaţiei, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului 
de activităţi şi strategiei avizate conform de către Asociaţie.;  

h)  hotărăşte cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor 
unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale; 

i) de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii, dacă este cazul, inclusiv la 
propunerea Asociaţiei;  

j)  hotărăşte asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa; 
k) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de 

Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa 
Adunării Generale Extraordinare; 

l) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie; 
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m) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administraţie 
cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia pentru 
atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de 
mandat şi de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare 
elaborat de Consiliul de administraţie. Numeste noi administratori daca planul 
revizuit nu este aprobat; 

n) de a încheia contract de mandat cu membrii Consiliului de administraţie. 
12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de cate ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru:  

a) schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 1 
alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;  

b) mutarea sediului Societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute 

de art.5 alin.2 din prezentul Act Constitutiv;  
d)  înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;  
e) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau 

alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;   
f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni; 
g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului dat de Asociaţie, 

sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale 
Extraordinare;  

h) autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să 
dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie 
bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din 
valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic; 

i) aprobarea clauzelor şi modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor; 
j) controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii 

Serviciilor, de către părţile contractante. 
 
12.4. Acţionarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care 
să decidă fuziunea cu alte societăţi, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societăţii sau 
conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare. 
12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie atribuţiile 
prevăzute la alin. (3) lit. b) şi e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care 
a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 
ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  
 
13.1. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie.  
Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că 
anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie convocarea unei Adunări Generale. 
 
13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau 
prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele 
reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris 
Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul 
Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data 
programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu 
indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării. 
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13.3. Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc 
indicat în convocare.  
 
13.4. Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Actului constitutiv şi/ sau a 
Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor 
propuneri. Acţionarii vor respecta avizul Asociaţiei privind orice modificare a prezentului 
Act Constitutiv. 
 
13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de 
a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A Doua Adunare nu se va 
putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.  
 
13.6. Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre aceştia 
nu se opune, să ţină o Adunare Generală a Acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de 
competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de 
Adunări. 
 
ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE 
ACŢIONARILOR  
 
14.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi 
prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenţa Preşedintelui, acţionarii 
pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi 
Administratori sau Acţionari care să prezideze adunarea.  
 
14.2. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor va numi, dintre Acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi la Adunarea Generală a Acţionarilor, o persoană în calitate de Secretar al 
adunării. Secretarul va nota şi înregistra Acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi 
Acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul 
verbal al şedinţei. 
 
14.3 Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către Preşedintele şi 
Secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile 
adoptate.  
 
14.4.Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului 
şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.  
 
14.5. Conform Legii nr. 31/1990 şi Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale 
Acţionarilor sunt obligatorii pentru toţi Acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat 
la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. 
 
14.6. Preşedintele Asociaţiei va fi de asemenea convocat să participe la şedinţele Adunărilor 
Generale ale Acţionarilor, fără drept de vot. 
 
ARTICOLUL 15:  CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 
 
15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare: 
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a. la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând ¼  (o pătrime) din numărul total 
de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.; 

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social 
reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.  

 
15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu 
excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :  
a. la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin ¼ (o pătrime) din 

număruL 
total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;  
b. la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/5 (o cincime) din 

numărul 
total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 
 
15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea 
membrilor Consiliului de Administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor 
referitoare la răspunderea administratorilor. 
 
15.4. Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin 
reprezentant autorizat.  
 
15.5 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul 
acţiunilor pe care le posedă. 
 
15.6. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta 
Acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror 
astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea 
hotărârii nu ar fi fost întrunită. 
Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte 
persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările 
privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse 
Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.  
 
15.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în 
justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, de către oricare dintre Acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau 
care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. 
   
ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
     
16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un 
număr de cinci Administratori, din care patru Administratori neexecutivi  si un 
Administrator executiv.  

Administratorii au experienta în activitatea de administrare/management a/al 
unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile 
din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre membrii 
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consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul 
economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai 
mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal 
din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice.  
    Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară 
şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres 
numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea 
un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre 
salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada 
mandatului 
 
16.2. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o 
hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în 
prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de 
administraţie. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat 
sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai 
consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile 
efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. 

 Lista de persoane propuse va fi avizată de Asociaţie. 
 

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor 
care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit. 
 
16.4.  Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care alege membrii Consiliului de Administraţie, 
pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. 
 
16.5. Sunt numiţi în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, pentru un mandat de 4 
(patru) ani: 
 
1. RADU SORIN MIHAI, cetăţean român, CNP 1581106205033, născut la 6.11.1958 
în Petroşani, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroşani, str. Constantin Mille, bl.8, sc.1, et.2, 
apt.5, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 569615, eliberată de SPCLEP Petroşani 
la data de 14.09.2011.  
2. SURULESCU DANIEL-LUCIAN, cetăţean român, CNP 1680411205744, născut la 
11.04.1968 în Lupeni, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroşani, str. Aviatorilor, bl.64A, 
sc.2, et.1, apt.14, jud . Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr.635864, eliberat de SPCLEP 
Petroşani  la data de 10.01.2013. 
3. DĂMINESCU IOSIV, cetăţean român, CNP 1520310205742, născut la 10.03.1952 
în Sat Şerel, comuna Pui, jud.Hunedoara, cu domiciliul în Vulcan, str. Valea Ungurului, nr.12 
A,  jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 374229, eliberat de SPCLEP Vulcan la data 
de 28.05.2007.  
4. PETROI NICOLAE, cetăţean român, CNP 1701204205776, născut la 04.12.1970 în 
Cilieni, jud. Olt, cu domiciliul în Vulcan, str. Morii, nr. 50, jud. Hunedoara, identificat cu CI 
seria HD nr. 574165, eliberat de  SPCLEP Vulcan la data de 17.10.2011. 
 
16.6. În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de administraţie se aplică procedura 
de selecţie reglementată de prevederile legale în vigoare     
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16.7. Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii sau ori de câte ori este 
necesar.  
 
16.8. Consiliul de administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel 
puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului 
de Administraţie va fi efectuată telefonic sau prin notificare trimisă cu cel puţin 3 (trei) zile în 
avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o 
conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori 
prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de 
exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).  
 
16.9. Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări 
prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi 
sau la şedinţa propriu-zisă.  
 
16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie sa fie valabile, este necesară 
participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi 
adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  
 
16.11. Auditorul Financiar, Preşedintele Asociaţiei şi Directorul General vor fi de asemenea 
convocaţi să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.  
 
16.12. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a 
reglementărilor legale în vigoare. Regulamentul Consiliului de Administraţie se aprobă de 
către Adunarea Generală a Acţionarilor. 
    
16.13 Consiliul de Administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un 
membru, în baza mandatului scris al preşedintelui. 
    
16.14 Preşedintele Consiliului de Administraţie numeşte un secretar fie dintre membrii 
consiliului de administraţie, fie din afară acestuia. 
   
16.15 Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi 
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de 
preşedintele Consiliului de Administraţie. 
     Procesul-verbal se semnează de toţi membrii Consiliului de Administraţie şi de secretar. 
     Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administraţie redactează hotărârea 
acestuia, care se semnează de preşedinte. 
  
16.16 Consiliul de Administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare, o parte din atribuţiile sale Directorului General şi poate recurge, de asemenea, la 
experţi pentru soluţionarea anumitor probleme. 
 
16.17 (1) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi 
remunerare şi comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 3 (trei) administratori 
neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Cel puţin 
un membru al Comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea 
principiilor contabile sau în audit financiar. 
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(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de 
administratori, elaborează şi propune consiliului de administraţie,procedura de selecţie 
a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, 
recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, 
formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere. 
(3) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(4) Comitetele se vor întruni la solicitarea Preşedintelui Consiliului de administraţie sau 
a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale impun 
aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administraţie, în mod regulat, rapoarte 
asupra activităţii lor. 
       Comitetul de nominalizare şi remunerare se întruneşte cel puţin în următoarele 
situaţii: 
    a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau 
Directorului General; 
     b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator 
sau a Directorului General; 
     c) ori de câte ori este nevoie. 
       Comitetul de nominalizare si remunerare elaboreaza un raport anual cu privire la 
remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor. Raportul este 
prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. 
     Comitetul de audit are următoarele atribuţii principale: 
a) monitorizează procesul de raportare financiară; 
b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, 
şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale; 
c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 
financiare anuale consolidate; 
d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit 
şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate; 
e) îndeplineşte şi alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale.  
     Comitetul de audit se întruneşte cel puţin în următoarele situaţii: 
      a)  o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exerciţiu 
financiar; 
      b)  ori de câte ori este nevoie. 
(5) Şedinţele Comitetelor se ţin la sediul Societăţii, la convocarea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui 
Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotaţie, 
începând cu cel mai în vârstă dintre aceştia. Preşedintele comitetului numeşte un 
secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societăţii. Pentru 
validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus 
unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, 
solicitându-se şi votul Preşedintelui Consiliului de administraţie, care va fi decisiv. 
Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul 
şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un 
registru sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de administraţie. La fiecare şedinţă 
se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea 
deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul 
verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin încă un membru. 
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Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se 
semnează de către cel care a prezidat şedinţa. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la 
cunoştiinţa Consiliului de Administraţie în proxima şedinţa a acestuia. 
(6)  La nivelul societăţii pot fi constituite şi alte comitete consultative 
   
ARTICOLUL 17: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI 
DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII  DIRECTORILOR 
 
17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea 
Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres 
prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, atribuţiile 
următoare: 
a) aprobă nivelul salariilor ; 
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi 
organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra 
acestuia; 
c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile 
societăţii ; 
d) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc 
drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ; 
e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de 
la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul 
de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului 
pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de 
activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita 
avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte ; 
f)         promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea 

Serviciilor; 
g) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii; 
h) numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul, 

la recomandarea  Comitetului de nominalizare şi remunerare; 
i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură 

este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi; 
j)  exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ; 
k)  rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de 
aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv; 
l)  încheie acte juridice prin care Societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, 
să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, cu aprobarea 
Adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie. 
m)   elaborează şi prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, 
spre aprobare Adunării generale ordinare a acţionarilor, planul de administrare care 
include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administraţie, 
n)    propune Adunării generale a acţionarilor candidati pentru functiile de membri ai 
Consiliului de administraţie, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora şi 
recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de 
administraţie 
o)   poate constitui Comitete consultative în condiţiile legii; 
p)  prezintă semestrial Adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de 
administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat 
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al Directorului General, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele 
financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; 
r)analizează şi aprobă raportul trimestrial depus şi prezentat de Directorul General, 
privind execuţia mandatului acestuia; 
s)aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata 
mandatului şi pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea 
acestuia; numeste un nou Director General în termen de 60 (şaizeci) de zile, în cazul în 
care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de 
administraţie 
ş)stabileşte remuneraţia Directorului General, la recomandarea comitetului de 
nominalizare şi remunerare. 

 
17.2. Consiliul de Administraţie va  delega conducerea societăţii unui Director General. 
Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi Director 
General .Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu 
Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite În cazul 
în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul 
individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.  
Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele atribuţii: 
  a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  
  b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării 
financiare;  
  c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 
  d) supravegherea activităţii directorilor; 
  e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi 
implementarea hotărârilor acesteia;  
  f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii. 
 
17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având 
cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa Auditorului Financiar .  
 
17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra 
celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de 
Administraţie şi au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau 
omisiuni.  
 
17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje 
directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe 
ceilalţi Administratori şi pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe 
la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă 
Administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la 
gradul patru au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor 
prezentului articol, Administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.  
 
 
 
ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL  
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18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administraţie, şi va fi răspunzător de 
administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt 
delegate de Consiliul de Administraţie periodic. 
Responsabilităţile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul 
de Mandat, precum şi orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoştinţa Asociaţiei. 
 
18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega puterea de 
reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei 
mandatului, cu condiţia ca Directorul General să sa informeze Consiliul de Administraţie. 
Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului 
Comerţului. 
 
18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale 
incluzând următoarele : 
a) să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului 

Constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie; 
b) să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie; 
c) să numească  să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii,  precum şi să 

exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative şi 
regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraţie; 

d) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor 
Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu 
succes a acţiunilor încredinţate Societăţii; 

e) participă la negocierea contractului colectiv de munca, a cărui negociere şi încheiere se 
desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administraţie; 

f)  negociază în condiţiile legii contractele individuale de muncă; 
g)   încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii, în limitele împuternicirilor 

acordate de consiliul de administraţie; 
h)  stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului Societăţii ; 
i)  aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi ale prezentului act 

constitutiv; 
j)   aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi 

ale prezentului act constitutiv; 
k) alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii 

aplicabile; 
l) transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită 

fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la 
indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi 
la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare; 

m) elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de administraţie un raport în care sunt 
prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în 
situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa 
operatorului sau perspectivele sale strategice. 

 
18.4. Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire şi 
prezintă Consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi 
pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat. Planul de 
management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de 
administraţie. 
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ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 
 
19.1. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie. 
 
19.2. Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit Standardelor Internaţionale de 
Audit şi cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea. 
 
19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale 
aplicabile. 
Auditorul Financiar are obligaţia să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, 
Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea 
Societăţii. 
19.4. Primul Auditor Financiar este SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL Hunedoara. 
 
ARTICOLUL 20: EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII 
 
20.1. Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 decembrie al 
fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării societăţii la Oficiul 
Registrului Comerţului . 
  
20.2. Societatea va ţine contabilitatea în RON. În fiecare an Societatea va redacta situaţiile 
financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale economice şi 
financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.   
 
20.3. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a acţionarilor în 
termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul 
administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social 
al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate 
pentru aprobarea lor. Acţionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. 
Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen 
de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor 
financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, 
precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de 
administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la 
Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor 
acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societăţii.. 
 
20.4. În vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre: 

 Registrele contabile prevăzute de lege;  
 Registrul acţionarilor; 
 Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;  
 Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;  
 Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;  
 orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. 

 
ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE 
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21.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate 
de Adunarea Generală.  
 
21.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va 
evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului 
respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.  
 
21.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru 
formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul 
social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat 
cu respectarea aceloraşi reguli.  
 
21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi 
cuantumul acestora.  
 
21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 
198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe 
durata executării Contractului de Delegare.  
 
21.6. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul 
social şi în limita acestei participări. 
 
ARTICOLUL 22:  DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 
 
22.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 şi prezentul Act 
constitutiv în următoarele situaţii:  

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii; 
b) declararea nulităţii Societăţii; 
c) falimentul Societăţii. 

 
22.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicată în 
Monitorul Oficial al României. 
 
ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂŢII 
 
23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege, 
respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi legale în 
vigoare la data lichidării. 
 
ARTICOLUL 24 : FINANŢAREA SOCIETĂŢII 
 
24.1. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din 
activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale 
Acţionarilor. 
 
24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate. 
 
ART. 25 : PERSONALUL 
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25.1 Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la 
momentul respectiv de Directorul General în vederea desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii, conform obiectului de activitate al Societăţii, organigramei şi statului de funcţii. 
Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul 
Societăţii va fi angajat de către Directorul General  pe bază de contract de muncă.  
 
25.2 Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul 
colectiv de muncă. 
 
ARTICOLUL 26: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul 
operaţiunilor de lichidare, fie între acţionari şi administratori, între acţionari şi Societate, între 
administratori şi Societate sau între acţionari, cu privire la afacerile Societăţii sau la 
executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluţionat în 
mod amiabil. 
 
26.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecaţii instanţelor 
judecătoreşti competente din România.  
 
ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ 
 
Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. 
 
ARTICOLUL 28: DISPOZIŢII FINALE 
28.1. Societatea preia toate drepturile şi obligaţiile RAAVJ Petroşani ce decurg din 
împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru finanţarea 
Proiectului pentru alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului, aşa cum sunt 
stipulate în: 
a) Acordul de Împrumut dintre România (“Împrumutatul”) şi BERD (“Banca”) pentru 
finanţarea Proiectului pentru alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului, semnat 
la Bucureşti la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 34/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) Acordul de Proiect semnat la 5 august 1996 între BERD, pe de o parte şi Consiliul 
Judeţean Hunedoara şi RAAVJ Petroşani, pe de altă parte; 
c) Acordul de Împrumut Subsidiar şi Garanţie (AISG) semnat la 22 octombrie 1996 între 
Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al “Împrumutatului”, pe de o parte şi 
RAAVJ Petroşani, în calitate de Subîmprumutat şi Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate 
Garant. 
28.2 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate 
de dispoziţiile Codului comercial şi ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din 
România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor. 
Încheiat astăzi ______________ , în 9 exemplare originale. 
      

ACŢIONARII 

Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie al  
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani 

RADU Sorin Mihai 
 



  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.243/2013 
privind  aprobarea  componenței  comisiei  de  soluționare  a  contestațiilor  la  

concursul  de manager  din  cadrul  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Geoagiu  
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;   
  Având  în  vedere  nota  de  fundamentare  la  proiectul  de hotărâre, raportul 
despecialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.358/2013 pentru 
numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru selecționarea 
managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
  În conformitate cu prevederile art. 186 alin.1 și alin. 2 lit.a, b, c, e și f din Legea nr. 
95/2006 privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  cu  modificările  și  completările   
ulterioare; 
  În  baza  art.9 alin.1 din  Normele  de organizare  și  desfășurare a  examenului 
pentru selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, aprobate 
prin Dispoziția nr.353/2010  emisă  de  Președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara; 
  În temeiul art. 91 alin. 1 lit. f  și  ale art.97 alin.1 din Legea administrației locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1.Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea 
examenului pentru selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
având următoarea componență: 
1. Boldovina Cristina consilier - reprezentant  Direcția  de  Sănătate   Publică 

Hunedoara 
2. Opre Manuela consilier  -  reprezentant  Direcția de Sănătate Publică  

Hunedoara 
3. Basarab Gheorghe Vasile   medic primar cardiologie la Spitalul Județean de 

Urgență  Deva – reprezentant Colegiul Medicilor din 
România – filiala Hunedoara 

4. Ionescu Mariana Lucia asistent medical licențiat - reprezentant al Ordinului 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor  și  
Asistenților  Medicali  din România   - filiala Hunedoara 

5. Daniel  Dan secretar al județului - reprezentantul Președintelui 
Consiliului Județean  Hunedoara 



6. Băbuț Lorita Amalia economist - reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara 

7. Munteanu Marius consilier - reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara 

  Art.2.Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                          Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 



 
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.244/2013 
privind  aprobarea  componenței  comisiei  de  soluționare  a  contestațiilor  la  
concursul  de manager  din  cadrul  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Brad  

 
 
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Văzând  Dispoziția  Președintelui  Consiliului  Județean  Hunedoara nr.357/2013 
pentru numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Hunedoara în comisia 
de examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru selecționarea 
managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
  În conformitate cu prevederile art. 186 alin. 1 și alin. 2 lit.a, b, c, e și f din Legea   nr. 
95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății, cu modificările  și  completările  ulterioare; 
  În  baza art.9 alin.1 din Normele de organizare și desfășurare a concursului/ 
examenului pentru selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, 
aprobate prin Dispoziția nr.353/2010 emisă de Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara; 
  În  temeiul  art. 91  alin. 1 lit. f  și  ale  art. 97 alin.1  din  Legea  administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și  completările  ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1.Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea 
examenului pentru selecționarea managerului la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, 
având următoarea componență: 
1. Opre Manuela consilier  -  reprezentant  Direcția de Sănătate Publică  

Hunedoara 
2. Boldovina Cristina consilier - reprezentant  Direcția  de  Sănătate   Publică 

Hunedoara 
3. Rad Liviu medic primar medicină internă la Spitalul Județean de 

Urgență  Deva – reprezentant Colegiul Medicilor din 
România – filiala Hunedoara 

4. Ionescu Mariana Lucia asistent medical licențiat - reprezentant al Ordinului 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și  
Asistenților  Medicali  din România   - filiala Hunedoara 

5. Daniel  Dan secretar al județului - reprezentantul Președintelui 
Consiliului Județean  Hunedoara 



6. Băbuț Lorita Amalia economist - reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara 

7. Munteanu Marius consilier - reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara 

   
Art.2.Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie 

Brad și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                          Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 
HOTĂRÂREA NR.245/2013 

privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”. 

  
            CONSILIUL JUDETEAN 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; 

În urma demisiei reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 9346/ 2013; 
 Văzând prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice și ale Ordonanţei 
Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 13 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 ia act de demisia domnului  Antal Liviu,  din calitatea de reprezentant al 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ” AQUA PREST HUNEDOARA”. 
 Art.2. Se numește domnul Rus Ioan,  ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
PREST HUNEDOARA”.  
  Art.3. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           Art.4. Cu data prezentei, se abrogă art. 2 din  Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.21/2013 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în 
asociaţiile de utilitate publică constituite la nivelul judeţului Hunedoara. 

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

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:                       
PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

       Mircea Ioan Moloţ                                                        Daniel Dan          
   
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.246/2013 
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul 

administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani 
 
 
 

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

specialitate al Compartimentului culte, sport, turism, activități culturale din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Analizând adresa managerului Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani 
nr.474/2013 și Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului Dramatic ”Ion D. 
Sîrbu” Petroșani; 

În baza prevederilor art.19 alin.1 lit.b din Ordonanţa Guvernului României nr.21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii 
de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.91 alin.5 lit.a pct.4 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare ; 
 

H O T Ă R ĂŞ T E  : 
 
 
 Art.1 Se desemnează Butar Marin, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani. 
 Art.2 Cu data prezentei, art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.73/2005 
se abrogă. 
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către persoana nominalizată la art.1 şi 
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani și se va comunica celor interesaţi  prin grija 
Serviciuluil administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ: 
  PRESEDINTE,      SECRETAR AL JUDETULUI, 
         Mircea Ioan Moloț                     Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 noiembrie 2013 
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