
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.28/2014 
privind  solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii  

 în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în 
Lista patrimoniului mondial UNESCO 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului  judeţean; 
 Luând în considerare faptul că principalul obiectiv din ansamblul cetăţilor dacice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, respectiv monumentul istoric Sarmizegetusa-
Regia – Gradiştea de Munte, a fost preluat în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1237/2012; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
 În temeiul  art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E    : 
 

Art. 1.(1) – Se aprobă solicitarea privind transmiterea din administrarea Ministerului 
Culturii  în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a următoarelor monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO: 

a) cetatea dacică de la Costeşti Cetăţuia; 
b) cetatea dacică de la Costeşti Blidaru; 
c) cetatea dacică de la Luncani-Piatra Roşie; 
d) cetatea dacică de la Băniţa; 

potrivit  datelor de identificare cuprinse la poziţiile 1 - 4 din anexa la prezenta hotărâre. 
(2).- Se aprobă solicitarea privind transmiterea din administrarea Ministerului Culturii  în 

administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  a sitului arheologic Grădiştea de Munte- 
punctul “Masivul Feţele Albe”,  parte a monumentului istoric Sarmizegetusa-Regia, potrivit  
datelor de identificare cuprinse la poziţia 5 din anexa la prezenta hotărâre. 

(3).- După preluarea monumentelor indicate la art. 1, Consiliul Judeţean Hunedoara 
împreună cu Ministerul Culturii, va proceda la evaluarea acestora  în vederea înregistrării 
valorii în evidenţele contabile, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 



1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(4).- Studiile, cercetările, proiectele şi executarea  lucrărilor de întreţinere, conservare, 
restaurare, cercetare arheologică şi punere în valoare a monumentelor istorice prevăzute la 
alin. (1) vor fi efectuate cu respectarea legislaţiei în domeniul protejării monumentelor istorice 
şi a patrimoniului arheologic. 

Art. 2.(1)- În cazul în care nu se respectă destinaţia monumentului istoric şi nu sunt 
îndeplinite obligaţiile stabilite prin art. 1 alin. (3) şi (4), bunurile imobile revin în administrarea 
Ministerului Culturii, în condiţiile legii. 

(2)- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei 

hotărâri de Guvern, şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului  administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
 
 
        CONTRASEMNEAZĂ : 

          PREŞEDINTE ,         SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
               Mircea Ioan MOLOŢ                             Daniel   DAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la 14 februarie 2014 



 
    



                                                                                                      Anexa 
          la Hotărârea  nr. 28/ 2014 
          a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  monumentelor istorice, aflate în proprietatea publică a statului,  

care se solicită să fie transmise din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara   
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea şi locul 
unde este situat 

monumentul istoric 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite dreptul 
de administrare al 

monumentului 
istoric 

Persoana juridică la 
care se transmite 

dreptul de 
administrare al 

monumentului istoric 

Caracteristici  tehnice  
ale monumentului istoric 

Numărul de inventar 
şi codul de clasificare  

conform Hotărârii 
Guvernului nr. 

1.705/2006 

1. Cetatea dacică de la 
Costeşti-Cetăţuia,  

comuna Orăştioara de 
Sus,  

judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 8 ha, 
Zona de protecţie 23 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  81,8 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

2. Cetatea dacică de la 
Costeşti-Blidaru,  

comuna Orăştioara de 
Sus,  

judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 0,9 ha, 
Zona de protecţie 11,9 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  288 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

3. Cetatea dacică de la 
Luncani-Piatra Roşie,  

comuna Boşorod,  
judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 2,2 ha, 
Zona de protecţie 18,3 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  123 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 



4. Cetatea dacică de la 
Băniţa,  

 comuna Băniţa,  
judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 6,9 ha, 
Zona de protecţie 20,1 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  120,4 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

5. situl arheologic 
Grădiştea de Munte -

punctul “Masivul 
Feţele Albe” 

comuna Orăştioara de 
Sus, 

judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic  9,5 ha 
înscris în Lista monumentelor istorice de 

categoria A  
codul  HD – I – s – A – 03196 

 
(reprezintă parte integrantă a monumentului 
istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de 

Munte) 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 
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