ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.1/2009
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul
constatator nr.398/2009 al Președintelui Consiliului Județean Hunedoara și
Secretarului Județului Hunedoara, precum și avizul comisiilor de specialitate;
Văzând demisia înaintată de domnul Păran Dorin, înregistrată la Consiliul
Județean Hunedoara cu nr.8841/2008;
Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se
propune invalidarea unui mandat de consilier în Consiliul Județean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a și alin.3, art.10, precum și
ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului, a calității de consilier judeţean a domnului Păran Dorin, ales pe
listele Partidului Democrat - Liberal – Filiala Județului Hunedoara și se declară
vacant locul de consilier județean ocupat de acesta.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.2/2009
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
comisiei de specialitate, precum și raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică
Locală;
Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune
validarea unui mandat de consilier în Consiliul Județean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
In baza prevederilor art.892 alin.3 și 5 și ale art.893 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu dispozițiile Capitolului I, Secțiunea a 3-a din RegulamentulCadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului
României nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002, precum și ale art.54 coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al
domnului Vereș Ioel Samuel, aflat ca supleant pe listele Partidului Democrat Liberal – Filiala
Judeţului Hunedoara.
Art.2 Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului și
Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și
gospodărirea resurselor naturale, cu domnul Vereș Ioel Samuel.
Art.3 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.86/2008
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe
principalele domenii de activitate, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.138/2008, se modifică potrivit prevederilor prezentei.
Art.4 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.3/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;
Analizând 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 avizul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
In conformitate cu art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.c din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Cu data prezentei, Regulamentul de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara,
aprobat prin anexa nr.3 la Hotărârea nr.225/2007 a Consiliului Județean
Hunedoara se abrogă, cu excepția Capitolului V – Arhitect șef – 5.1.
Serviciul urbanism, avizare-autorizare.
Art.3 Prezenta intră în vigoare la data adoptării acesteia, cu
excepția Capitolului V – Arhitect șef – 5.1. Serviciul urbanism, avizareautorizare, care intră în vigoare la data de 16 februarie 2009.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul
salarizare şi resurse umane şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

Deva, la 30 ianuarie 2009
ANEXA
la Hotărârea nr.3/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A APARATULUI DE
SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA
În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Constituţia României,
republicată, coroborate cu dispoziţiile art.87 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, Consiliul Judeţean Hunedoara este
autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţilor
consiliilor comunale și orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean. In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara aprobă
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în
vigoare, Consiliul Judeţean Hunedoara organizează şi asigură funcţionarea
unui aparat de specialitate subordonat preşedintelui acestuia.
Art.2 Preşedintele răspunde de buna funcţionare a aparatului
de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea
unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin
dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor
persoane, în condiţiile legii.
Art.3 (1) In funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, Consiliul
Judeţean Hunedoara îşi organizează aparatul de specialitate în
compartimente de specialitate, respectiv direcţii, servicii, birouri şi
compartimente, ce pot fi constituite în funcţie de volumul, importanţa şi
complexitatea atribuţiilor repartizate.
(2) Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice
ale consiliului judeţean care asigură realizarea atribuţiilor autorităţii
administraţiei publice judeţene stabilite prin legi şi alte acte normative,
inclusiv prin hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi

dispoziţiile normative emise de Preşedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara. Acestea au o componenţă proprie, stabilită prin lege sau prin
prezentul regulament.
(3) Structurile organizatorice din aparatul de specialitate nu au o
capacitate decizională ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin note
de fundamentare, rapoarte de specialitate, studii, referate etc. sub aspect
legal, formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de
Consiliul Judeţean Hunedoara.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara colaborează cu aparatul de
specialitate al primarilor, al serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor, precum şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale de specialitate, organizate la nivelul judeţului.
(5) Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara coordonează activitatea consiliilor
comunale și orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean, sprijină şi controlează activitatea instituţiilor publice şi societăţilor
comerciale de sub autoritatea sa, în vederea rezolvării operative a
atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin, conform competenţelor legale sau
stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare proprii.
Art. 4 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara cuprinde două categorii de personal, după cum urmează:
- funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii
nr.188/1999
privind
Statutul
funcţionarilor
publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată;
- personal contractual, angajat pe bază de contract individual
de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia
îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii şi ale Legii
nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara li se vor aplica, în mod corespunzător,
dispoziţiile prezentului regulament.
Art.5 Preşedintele consiliului judeţean angajează, sancţionează
şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean.
Art.6 Funcţionarii din aparatul de specialitate se bucură de
stabilitatea în funcţie, conform legii.
Art.7 (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul judeţului
asigură conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate de
compartimentele de specialitate, astfel cum rezultă din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama aparatului de
specialitate şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui
consiliului judeţean.

(3) In caz de absenţă a preşedintelui, atribuţiile sale vor fi
exercitate, în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de
preşedinte prin dispoziţie.
(4) Preşedintele poate delega dreptul de a aproba folosirea şi
repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor săi de drept.
Art.8 Secretarul judeţului primeşte şi distribuie întreaga
corespondenţă, după consultarea preşedintelui consiliului judeţean, după
care aceasta se va înregistra în registrul de evidenţă generală sau în
registre speciale şi se va repartiza compartimentelor de specialitate.
Art.9 Circuitul documentelor între compartimentele de
specialitate se va realiza printr-un registru intern de corespondenţă ţinut la
nivel de direcţii şi compartimente independente.
Art.10 Actele care emană de la consiliul judeţean şi care sunt
adresate ministerelor, organelor centrale, consiliilor judeţene şi locale,
instituţiei prefectului, precum şi altor instituţii şi agenţi economici vor fi
semnate de preşedinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în
condiţiile legii şi contrasemnate de secretarul judeţului sau înlocuitorul
acestuia, desemnat în condiţiile legii.
Art.11 Termenul de soluţionare a actelor adresate consiliului
judeţean va fi de maximum 30 de zile pentru situaţiile în care legea nu
prevede alte termene.
Art.12 Periodic sau ori de câte ori este nevoie, se va informa
opinia publică prin mijloace mass-media sau prin publicare a unor informări
pe site-ul instituţiei, asupra acivităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean
Hunedoara.
Art.13 In scopul organizarii aplicării legii si a celorlalte acte
normative, aparatul de specialitate al consiliului judetean îndeplineşte
următoarele atribuţii generale:
a) realizează activiţăţi de punere în executare a legilor şi a
celorlalte acte normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul
Judeţean Hunedoara şi a dispozitiilor normative emise de presedintele
acestuia;
b) elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii,
analize şi statistici precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea
legilor necesare realizării competenţei autorităţii publice şi acordă, la
cererea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, consultanţă
tehnică, juridică, economică şi de altă natură;
c) exercită activităţi de îndrumare şi control conform
prevederilor legale în vigoare şi în condiţiile prezentului regulament;
d) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua
dacă sistemele de management financiar ale consiliului judeţean şi
instituţiilor subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu normele de
legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
e) asigură accesul oricărei persoane fizice sau juridice la
informațiile de interes public;
Art.14 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform organigramei aprobate prin

hotărâre, este alcătuită din trei direcţii, arhitect şef, un birou independent,
două servicii independente, trei compartimente independente, cabinetul
președintelui şi consilierul preşedintelui, după cum urmează:
1. Direcţia administraţie publică locală
2. Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe
3. Direcţia tehnică
4. Arhitect şef
5. Birou autoritate județeană de transport
6. Serviciul relaţii externe, comunicare, mass-media
7. Serviciul corp control
8. Compartimentul salarizare şi resurse umane
9. Compartimentul audit public intern
10. Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale
11. Consilier președinte
12. Cabinet președinte
Art.15 (1) Coordonarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor
se realizează de către directorii executivi, arhitectul şef şi şefii de servicii
independente.
(2) Directorii executivi, arhitectul şef şi şefii serviciilor
independente organizează şi controlează activitatea funcţionarilor publici
şi a personalului contractual aflaţi în subordinea lor, conform organigramei.
(3) Directorii executivi, arhitectul şef şi şefii serviciilor
independente colaborează între ei, precum şi cu conducătorii instituţiilor,
serviciilor publice de interes judeţean de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ
şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului,
în scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor Consiliului Judeţean
Hunedoara, în condiţii de legalitate, oportunitate şi eficienţă.
Art.16 Directorii executivi, arhitectul şef şi şefii serviciilor
independente îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
− primesc corespondenţa repartizată de către conducerea consiliului
judeţean şi o distribuie serviciilor, birourilor, compartimentelor de
specialitate sau persoanelor din cadrul direcţiei sau serviciului;
− urmăresc
respectarea
termenelor
legale
în
soluţionarea
corespondenţei;
− informează lunar, trimestrial şi ori de câte ori este necesar,
conducerea consiliului judeţean, asupra activităţii desfăşurate în
cadrul direcţiei sau serviciului, precum şi despre problemele din
activitatea consiliilor locale, instituţiilor şi agenţilor economici de
interes judeţean;
− participă la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de
specialitate ale acestuia la care se analizează probleme ce intră în
competenţa lor de soluţionare;
− asigură rezolvarea problemelor curente;
− asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine, a
legislaţiei în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea

−
−
−

−

−
−

contribuţiei fiecărui angajat la rezolvarea, cu competenţă, a tuturor
sarcinilor încredinţate, conform fişei postului, în raport cu pregătirea,
experienţa şi funcţia ocupată;
acordă punctajul cuprins în fişa de evaluare a performanţelor
profesionale individuale;
asigură şi răspund de rezolvarea, în termen, cu respectarea legislaţiei
în vigoare a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor cetăţenilor, care le sunt
repartizate de către conducerea instituţiei;
realizează colaborarea şi conlucrarea cu toate compartimentele de
specialitate pentru soluţionarea unor probleme complexe, inclusiv
participă la întocmirea materialelor ce se prezintă, spre analiză,
comisiilor de specialitate sau plenului consiliului judeţean;
urmăresc abonamentele la publicaţiile de specialitate şi realizarea
colecţiilor de acte normative, asigură organizarea arhivei din cadrul
compartimentelor, precum şi aplicarea dispoziţiilor legale de către
personalul din subordine;
participă la şedinţele săptămânale sau orice alte întâlniri convocate
de către conducerea instituţiei;
îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea consiliului
judeţean.

Art.17. Directorii executivi, Arhitectul şef, şefii serviciilor
independente, şefii serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiilor, răspund de
întreaga activitate pe care o coordonează, astfel încât să se asigure
îndeplinirea tuturor competenţelor Consiliului Judeţean Hunedoara, în
condiţii de legalitate, oportunitate şi eficienţă.
Art.18. Programul de lucru al personalului din aparatul de
specialitate este stabilit prin Regulament intern.
Art.19. Concediile de odihnă pentru secretarul judeţului,
directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente şi
coordonatorii compartimentelor independente se aprobă de preşedinte.
Art.20. (1) Pentru vicepreşedinţi, secretarul judeţului, directorii
executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente şi coordonatorii
compartimentelor independente, deplasările se aprobă de către preşedinte,
iar pentru restul personalului, de către conducătorii şi coordonatorii
acestora.
(2) Ieşirile din judeţ în interesul serviciului, se vor face numai cu
aprobarea preşedintelui consiliului județean.
(3) Evidenţa ordinelor de deplasare se ţine la Serviciul
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul Direcţiei
Administraţie Publică Locală.
Art.21 Personalul consiliului judeţean răspunde, după caz,
material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în
exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art.22. Instruirea profesională a personalului din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean, se face de către persoana care le

coordonează activitatea şi prin instituţii de profil acreditate, din ţară şi din
străinătate, în limita mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs.
Art.23. Detalierea concretă a atribuţiilor fiecărei structuri
organizatorice este redată în capitolele II – XII ale prezentului regulament,
pentru Compartimentul Cabinet Preşedinte atribuţiile se stabilesc prin
dispoziţie a preşedintelui .
Art.24. Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, se
realizează prin fişa postului.
Art.25. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara
participă la implementarea
reglementărilor sistemului de management al calităţii la nivelul instituţiei,
conform cu SR EN ISO 9001, asumându-şi responsabilităţile ce decurg din
acesta .
Art.26. (1) Funcţionarii publici au obligaţia să depună declaraţia
de avere şi declaraţia de interese la persoana desemnată prin dispoziţia
preşedintelui consiliului judeţean, potrivit prevederilor art.9 alin.2 lit.f din
Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare .
(2) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte
personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute
de lege.
(3) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere
şi cuprinde bunuri proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune,
precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit art.3 alin.(1) din
Legea nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averilor demnitarilor,
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a
funcţionarilor publici, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de
avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea nr.158/2005,
care se aplică în mod corespunzător.
(4) Declaraţia de interese se face, în scris, pe propria
răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.14/2005.
(5) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de
15 zile de la data numirii în funcţie sau începerii activităţii.
(6) Funcţionarii publici au obligaţia să
depună sau să
actualizeze, după caz, declaraţia de avere şi declaraţia de interese anual,
cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior.
(7) Funcţionarii publici au obligaţia, ca în termen de 15 zile, de
la data încetării activităţii să depună o nouă declaraţie de avere şi de
interese.

CAPITOLUL II
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia administraţie publică locală are următoarea structură
organizatorică:
2.1. Serviciul administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP;
2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale;
2.3. Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi
agenţi economici;
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al judeţului
Hunedoara.
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt
următoarele:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

2.1. Serviciul administraţie publică locală relaţii publice, ATOP
întocmeşte proiectul graficului şedinţelor consiliului judeţean şi
ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
propune, după consultarea direcţiilor de specialitate,
probleme de interes pentru dezbaterile consiliului judeţean şi
comisiilor de specialitate;
asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a
invitaţilor la şedinţe, pune la dispoziţie, pentru studiu, materialele ce
se supun dezbaterii, asigurând o permanentă legătură între aparatul
de specialitate şi consilierii judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei
consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi comisiile de
specialitate, asigură întocmirea a proceselor verbale de şedinţe;
întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente din aparat,
proiecte de hotărâri ce urmează să fie adoptate de către consiliul
judeţean şi proiecte de dispoziţii ce vor fi emise de preşedintele
consiliului judeţean ;
execută lucrări necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor
consiliului judeţean, ale comisiilor de specialitate, ale unor comisii de
lucru, precum şi altor şedinţe dispuse de conducerea consiliului
judeţean ;
înregistrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul
judeţean, a dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean, le
aduce la cunoştinţa publică şi a celor interesaţi şi urmăreşte
executarea sarcinilor ce decurg din acestea ;
pune la dispoziția Compartimentului informatizare toate
documentele (hotărâri ale consiliului județean, dispozițiile
președintelui consiliului județean, rapoarte anuale, minute ale
ședințelor consiliului județean, procese-verbale, declarații de avere,

declarații de interese, declarații de apartenență politică etc.) care
potrivit prevederilor legale trebuie afișate pe site-ul propriu al
instituției;
h.
înregistrează, repartizează şi expediază corespondenţa,
urmăreşte rezolvarea în termen a corespondenţei de către toate
compartimentele aparatului, răspunde de difuzarea actelor normative
la compartimentele şi instituţiile/autorităţile/agenţii economici
interesaţi;
i.
sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le
oferă consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le
revin;
j.
soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi
juridice care intră în competenţa de soluționare a consiliului judeţean
şi/sau a serviciului;
k. urmăreşte, potrivit legii, împreună cu compartimentele interesate,
întocmirea şi respectarea nomenclatorului dosarelor;
l.
asigură confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor şi
ştampilelor utilizate în cadrul instituţiei;
m. asigură anual arhivarea hotărârilor, dispoziţiilor, proceselor verbale
de şedinţă, registrelor şi a altor documente întocmite de către
compartimentele de lucru ale aparatului de specialitate, conform
nomenclatorului dosarelor;
n.
păstrează arhiva consiliului judeţean şi ia măsuri de
selecţionare şi conservare a acesteia, asigură predarea materialelor
arhivistice la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Hunedoara, în
condiţile legii;
o.
asigură folosirea documentelor şi eliberarea de certificate,
copii, extrase de pe documentele de arhivă, în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile legale;
p.
asigură primirea, evidența şi transmiterea spre rezolvare la
compartimentele de resort şi la instituţiile şi autorităţile competente a
petițiilor adresate de cetăţeni consiliului județean şi expediază celor
interesaţi răspunsurile; urmăreşte soluţionarea în termen legal a
acestora, colaborând în acest sens cu celelalte compartimente;
q.
organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către
preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul judeţului, înregistrează şi
urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate şi întocmeşte informări cu
privire la desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul ;
r.
asigură buna organizare și funcționare a punctului de
informare-documentare pentru accesul publicului la informațiile de
interes public difuzate din oficiu;
s.
ține evidența răspunsurilor la cererile adresate în scris de
către persoanele care solicită informații de interes public;
t.
înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare a
personalului din aparatul de specialitate şi ale consilierilor judeţeni ;
u.
primește și înregistrează cererile persoanelor care solicită în
scris informații de interes public; redactează răspunsul către solicitant

împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii
ori a respingerii solicitării, în condițiile legii;
v.
asigură relaţia consiliului judeţean cu societatea civilă privind
propunerile sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la
proiectele de acte normative de interes public conform prevederilor
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi pune la dispoziţia cetăţenilor materiale informative legate
de problemele cel mai des întâlnite în relaţia dintre cetăţean şi
administraţia publică judeţeană;
w.
asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile
de interes public produse şi/sau gestionate de consiliul judeţean
conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public;
x.
asigură programul de lucru cu publicul şi păstrează evidenţa
graficelor privind funcţionarii publici din cadrul direcţiilor şi
compartimentelor independente ale consiliului judeţean care asigură
programul de lucru cu publicul, evidenţe întocmite de către
Compartimentul salarizare şi resurse umane, potrivit Hotărârii
Guvernului României nr.1723/2004 privind aprobarea programului de
măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu
publicul, modificată prin Hotărârea Guvernului României
nr.1487/2005;
y.
aduce la cunoştiinţa publică, în termen, actele care emană de
la Consiliul Judeţean Hunedoara;
z.
pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
aa.
îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în
sarcină de către conducerea consiliului judeţean.
2.1.1.Secretariatul executiv al autorității teritoriale de ordine
publică
a. întocmește tematica ordinii de zi a ședințelor ordinare și extraordinare
precum și procesele verbale ale ședințelor, urmărind ducerea la
îndeplinire a măsurilor stabilite de către autoritate;
b. întocmește raportul anual și informările trimestriale asupra eficienței
serviciului polițienesc, le prezintă președintelui autorității în vederea
analizării lor în cadrul ședințelor consiliului județean;
c. elaborează, împreună cu comisiile de lucru ale ATOP planul strategic
anual cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice,
obiectivele și indicatorii de performanță minimali pentru serviciul
polițienesc și le prezintă în plenul ședinței autorității, propunând
președintelului analizarea și aprobarea lor în ședința consiliului
județean;
d. organizează consultări cu membrii comunității locale, organizațiile
neguvernamentale,
reprezentanții
minorităților
naționale,

e.

f.

g.

h.

reprezentanțiii studenților și elevilor, reprezentanții asociațiilor de
proprietari cu privire la prioritățile siguranței persoanei, ordinii publice
și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
centralizează sesizările și petițiile cetățenilor referitoare la încălcarea
drepturilor și libertățile fundamentale ale omului și face propuneri
președintelui autorității pentru soluționarea lor legală, prezentând
totodată informări periodice în ședințele autorității privind principalele
concluzii și măsuri luate;
participă împreună cu membrii Autorității teritoriale de ordine publică
la ședințele ordinare și extraordinare ale autorității, precum și la
ședințele comisiilor de lucru, prezentând periodic informări privind
lucrările și documentele elaborate pentru coordonarea activităților de
asigurare a siguranței cețeanului și întărirea ordinii publice;
elaborează, împreună cu membrii comisiilor de lucru programe și
strategii de acțiune în care este angajată autoritatea în relațiile cu
terții, propunându-le spre aprobare plenului autorității și, după caz, pe
baza dispozițiilor președintelui, le dă publicității;
asigură legătura cu Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara,
Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean pentru
Situații de Urgență, instituțiile de pază specializate, instituțiile
investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc
ori cu comportament inadecvat pentru rezolvarea problemelor
specifice, propunând măsuri pentru sporirea eficienței acestor
structuri.
a.

b.

c.

d.

2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale
asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului Judeţean
Hunedoara în faţa instanţelor judecătoreşti, notarilor publici,
executorilor judecătoreşti sau a altor organe cu activitate
jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice
de drept public sau privat;
redactează acţiuni în instanţă, propune exercitarea căilor de
atac şi orice alte măsuri pentru soluţionarea cauzelor în care
Consiliul Judeţean Hunedoara este parte, efectuând toate lucrările
impuse de cercetarea judecătorească până la rămânerea
definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti, precum şi
punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;
asigură evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti în curs de judecată și asigură studierea
dosarelor la arhivele instanţelor judecătoreşti şi consultarea
condicilor de hotărâri şi a registrului informativ;
analizează, în termenul legal, plângerile prealabile
adminstrative, formulate în temeiul Legii contenciosului
administrativ împotriva actelor administrative adoptate de Consiliul
Judeţean Hunedoara sau emise de preşedintele acestuia, privind

revocarea sau modificarea acestora şi formulează propuneri de
soluţionare a acestora;
e.
contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi
dezbătute şi aprobate în şedinţele comisiilor de specialitate, şi în
plenul consiliului judeţean şi participă la aceste şedinţe, dacă este
cazul;
f.
colaborează cu compartimentele de specialitate ale
consiliului judeţean pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale
Guvernului şi ţine evidenţa acestora;
g.
participă la întocmirea documentaţiei care stă la baza emiterii
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, precum
şi la redactarea proiectelor de dispoziţii;
h.
avizează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean
Hunedeoara şi alte acte emise în exercitarea atribuţiilor autorităţii
administraţiei publice locale;
i.
verifică și avizează actele prezentate de compartimentul
resurse umane în vederea înscrierii lor în carnetele de muncă;
j.
sprijină întocmirea proiectelor de acte decizioanle sau
circulare, note, recomandări etc. pentru aducerea la îndeplinire a
unor sarcini reieșite din actele normative sau pentru realizarea
obiectivelor stabilite de conducerea instituției;
k.
ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi
urmăreşte executarea acestora;
l.
avizează contractele economice în care este parte Consiliul
Judeţean Hunedoara, actele adiţionale la contractele susnumite şi
celelalte acte de gestiune, care implică răspunderea juridică a
instituţiei, contrasemnând pentru legalitate actele administrative de
gestiune;
m.
întocmeşte indexul legislativ pentru Monitorul Oficial al
Judeţului;
n.
asigură aplicarea directă a prevederilor actelor normative de
interes naţional strâns legate de atribuţiile consiliului judeţean,
asigurând secretariatul unor comisii care au atribuţii în acest sens;
o.
sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le
oferă consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le
revin;
p.
acordă la cerere, sprijin şi asistenţă de specialitate consiliilor
locale din judeţ, precum şi serviciilor publice ale acestora;
q.
acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea
prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor,
conflictelor de interese și incompatibilitățile și întocmește note de
opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația
depunerii declarațiilor;
r.
avizează documentaţiile tehnice în vederea emiterii titlurilor
de proprietate asupra terenurilor;

s.

soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice
care intră în competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara şi/sau a
Serviciului juridic-contencios;
t.
participă, cu aprobarea conducerii şi la solicitarea primăriilor,
la organizarea şi desfăşurarea unor licitaţii pentru închirierea,
vânzarea sau concesionarea unor bunuri şi mijloace fixe;
u.
participă în comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcţii
publice de conducere şi/sau de execuţie vacante;
v.
ia măsuri pentru evidenţierea, păstrarea şi îndosarierea
materialelor primite şi transmise;
w.
organizează biblioteca juridică a Consiliului Județean
Hunedoara;
x.
pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
y.
participă la instruirile legate de elaborarea documentației
Sistemului de Mangement al calității, al implementării, funcționării
și îmbunătățirii acestuia;
z.
îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în
sarcină de către conducerea consiliului județean.
2.3. Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi
agenţi economici
I. - domeniul public
a.
asigură administrarea patrimoniului public al judeţului (mai
puţin drumurile judeţene), potrivit reglementărilor legale în materie;
b. întocmeşte
evidenţa
tehnico-operativă
extracontabilă
a
patrimoniului public al judeţului Hunedoara şi o actualizează ori de
câte ori este cazul;
c. elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea,
închirierea, darea în administrare şi darea în folosinţă gratuită a
bunurilor aparţinând patrimoniul public al judeţului;
d. elaborează documentaţiile necesare pentru trecerea bunurilor din
domeniul public judeţean în domeniul privat al judeţului sau din
domeniul privat al judeţului în cel public, după caz, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
e. elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea sau
preluarea din/în domeniul public al judeţului, în/din domeniul public
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, potrivit
procedurilor legale;
f. propune darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor
imobile din patrimoniul public judeţean, persoanelor juridice fără
scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de
utilitate publică;

g. organizează inventarierea anuală a patrimoniului public al
judeţului, aflat în administrarea consiliului judeţean, instituţiilor
publice sau regiilor autonome de interes judeţean, ori
concesionate, închiriate sau date în folosinţă gratuită, după caz;
h. constată starea fizică a imobilelor din domeniul public al judeţului
şi propune măsuri pentru repararea, consolidarea, modernizarea,
extinderea, sau după caz, scoaterea din funcţiune, trecerea în
domeniul privat şi demolarea acestora;
i. gestionează contractele de concesiune, închiriere, administrare
sau folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul public al judeţului, şi
verifică modul în care beneficiarii acestora respectă obligaţiile
prevăzute în contracte, pe perioada de derulare a acestora;
j. constituie baza de date aferentă domeniului public al judeţului;
k. asigură asistenţă tehnică, coordonează şi îndrumă activitatea
consiliilor locale din judeţ, cu privire la modul de administrare şi
gestionare a bunurilor din domeniul public local, modificarea şi
completarea, precum şi trecerea din/în domeniul public local;
l. participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii la
obiectivele aparţinînd domeniului public al judeţului;
m. centralizează modificările şi completările inventarelor bunurilor
aparţinînd domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor
din judeţ, însuşite de consiliile locale, şi le transmite Guvernului
României, pentru ca, prin hotărîre, să fie atestate aceste modificări
şi completări şi întocmeşte proiecte de hotărâri de Guvern în acest
sens;
n. asigură furnizarea către serviciul contabilitate a documentaţiilor, a
datelor tehnice, economice şi altor informaţii necesare pentru
înregistrarea corectă în contabilitate a mişcării bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al judeţului.
II. - domeniul privat
a. asigură administrarea bunurilor din patrimoniul privat al judeţului,
altele decât cele aflate în gestiunea directă a consiliului judeţean
(prin serviciul administrativ), în conformitate cu reglementările
legale în materie;
b. elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea,
închirierea, darea în administrare şi darea în folosinţă gratuită a
bunurilor din patrimoniul privat al judeţului;
c. întocmeşte documentaţii pentru scoaterea din funcţiune, casarea
şi valorificarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al
judeţului;
d. întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean,
documentaţiile pentru vânzarea sau înstrăinarea bunurilor
aparţinând domeniul privat al judeţului;
III. - instituţii publice şi agenţi economici
a. elaborează
documentaţiile
necesare
pentru
înfiinţarea,
organizarea, reorganizarea şi funcţionarea instituţiilor publice
social-culturale organizate sub autoritatea consiliului judeţean, şi

b.

c.
d.

e.
f.

asigură buna lor funcţionare (regulamente de organizare şi
funcţionare, numirea şi modificarea consiliilor de administraţie);
elaborează
documentaţiile
necesare
pentru
înfiinţarea,
reorganizarea şi funcţionarea agenţilor economici de interes
judeţean, precum şi participarea cu bunuri şi capital la constituirea
de societăţi comerciale, în vederea realizării de lucrări şi servicii
de interes public, în care sens colaborează cu celelalte
compartimente din aparatul de specialitate;
întocmeşte documentaţiile necesare privind delegarea gestiunii
serviciilor publice de gospodărie comunală de interes judeţean,
către operatori licenţiaţi;
participă, la întocmirea documentațiilor aferente contractelor de
management a conducătorilor instituţiilor publice de cultură de
interes judeţean și a contractelor de mandat ale directorilor
agenților economici de interes județean; monitorizează executarea
acestor contracte prin evaluarea raportărilor tehnico-operative
periodice privind stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de
performanţă;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean sau
dispuse de conducerea instituţiei;
pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;

2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al Judeţului
Hunedoara
a. pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului
Hunedoara, ca publicaţie oficială care are ca obiect de activitate
producţia editoriala, tipografica şi de difuzare a actelor şi
documentelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei
publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara;
b. asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene,
de cele ale municipiilor sau oraşelor care nu au monitoare proprii,
precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
c. asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului,
acte ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul
Hunedoara, precum şi, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor
autorităţi şi instituţii publice, care au aplicabilitate în judeţul
Hunedoara, alte documente şi informaţii de interes public, cu

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

excepţia celor a căror publicitate se face, potrivit legii, prin alte
mijloace;
asigură publicarea declaraţiilor de politica judeteana şi alte
asemenea declaraţii;
asigură, la solicitarea secretarului judeţului, publicarea în Monitorul
Oficial al judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din
municipii, oraşe şi comune, ale căror prevederi sunt obligatorii şi
pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea administrativ-teritorială
respectivă;
întocmeşte situaţiile nominale ale consilierilor judeţeni, consilierilor
locali, primarilor, viceprimarilor după alegerea consiliului judeţean
şi a consiliilor locale;
ţine legătura cu celelalte compartimene similare din consiliile
judeţene din ţară asigurând primirea şi expedierea, pe bază de
reciprocitate, a Monitoarelor Oficiale ale judeţelor;
îndosariază toate actele specifice activităţii compartimentului şi
face predarea acestora în arhiva instituţiei, potrivit legii;
pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.
CAPITOLUL III
DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANŢE

Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe are următoarea
structură organizatorică:
3.1. Serviciul buget, contabilitate;
3.2. Serviciul dezvoltare regionala si integrare europeană;
3.3. Serviciul implementare proiecte cu finanțare internațională;
3.4. Compartiment informatizare.
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt
următoarele:
3.1. Serviciul buget, contabilitate
a. asigură elaborarea proiectului bugetului propriu al judeţului şi a
bugetelor rectificate şi le prezintă spre aprobare consiliului
judeţean, colaborând în acest scop cu Serviciul de dezvoltare
regională, integrare europeană şi monitorizare lucrări cu fonduri
din UE şi cu Direcţia tehnică, precum şi celelalte compartimente
din aparatul de specialitate;

b. asigură întocmirea contului de încheiere a exerciţiului bugetar,
contului fondului de rulment, contului de execuţie al fondurilor
nerambursabile, precum şi raportul anual asupra bunurilor;
c. gestionează în condiţii de legalitate resursele financiare ale
bugetului propriu al judeţului, precum şi alte fonduri constituite
legal, cum sunt: fondul special pentru întreţinerea, repararea şi
modernizarea drumurilor, fondul pentru construcţia de locuinţe,
fondul pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi alte
fonduri;
d. organizează şi conduce contabilitatea, în conformitate cu
reglementările legale, asigură efectuarea înregistrărilor contabile
corect şi la timp, pe baza documentelor justificative întocmite în
conformitate cu normele legale, asigură efectuarea înregistrărilor
contabile corect şi la timp, pe baza documentelor justificative
întocmite în conformitate cu normele legale, circulaţia şi păstrarea
în condiţii de siguranţă a actelor contabile;
e. organizează şi asigură exercitarea controlului financiar preventiv în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f. asigură, împreună cu serviciile şi compartimentele aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, organizarea şi desfăşurarea
inventarierii anuale a patrimoniului, precum şi a inventarierilor
cauzate de predarea-primirea gestiunilor şi din alte motive;
g. acordă primăriilor locale sprijin cu privire la proiecţia bugetelor
locale şi execuţia de casă a acestora, la cererea lor;
h. colaborează cu Direcţia tehnică în vederea repartizării a 20% din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin
hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală ;
i. verifică şi centralizează dările de seamă contabile trimestriale şi
anuale ale instituţiilor aflate în finanțarea consiliului județean;
j. întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale privind
execuţia de casă a bugetului propriu al judeţului la termenele şi în
condiţiile stabilite de lege;
k. elaborează în colaborare cu serviciile și compartimentele de
specialitate ale consiliului județean documentaţii pentru
contractarea de împrumuturi pe termen lung şi mediu, în
conformitate cu prevederile legale;
l. asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate,
conform actelor normative în vigoare;
m. exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.
3.2. Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană
a. se documentează asupra informaţiilor care stau la baza întocmirii
cererilor de finanţare pentru toate axele Programului Operaţional
Regional 2007-2013, întocmeşte raport cu actualizarea acestor

informaţii şi le înaintează şefului ierarhic superior;
b. elaborează şi redacteaza cereri de finanţare pentru Programul
Operational Regional 2007- 2013, capitolele: obiectivele proiectului,
justificarea necesităţii implementării proiectului, activităţile
proiectului, impactul asistenţei financiare asupra proiectului,
rezumatul proiectului şi le înaintează şefului ierarhic superior şi
organismelor abilitate;
c. constituie dosarele cererilor de finanţare pentru Programul
Operaţional Regional, colaborând cu compartimentele de
specialitate ale consiliului judetean, partenerii proiectelor, partenerii
contractuali responsabili cu întocmirea documentelor specifice, în
conformitate cu prevederile ghidurilor solicitatului ;
d. verifică şi răspunde de conformitatea administrativă şi de
eligibilitatea documentaţiilor ce stau la baza întocmirii dosarelor
pentru cereri de finanţare, conform ghidurilor de finanţare ale
Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi înaintează rapoarte
şefului ierarhic superior;
e. monitorizează Apelurile pentru propuneri de proiecte, publicate de
mass media la nivel naţional şi regional şi pe paginile de internet;
f. se informează asupra ghidurilor de finanţare pentru Apelurile
propunerilor de proiecte, în funcţie de domeniul de intervenţie vizat;
g. acordă asistenţă de specialitate autoritatilor locale la întocmirea
cererilor de finanţare în conformitate cu ghidul solicitantului,
legislatia aplicabilă domeniului de intervenţie, documente
programatice, documente cadru de implementare, la cererea
acestora;
h. urmăreşte implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională la nivel local;
i. face cunoscute în teritoriu documentele specifice Programului
Operaţional Regional, documente programatice, documente cadru
de implementare ale programul operaţional regional;
j. participă şi răspunde de
elaborarea şi implementarea
documentaţiilor strategice ale judeţului şi întocmeşte informări
privind stadiul de realizare al acestora, la solicitarea şefului ierarhic
superior;
k. centralizează, întocmeşte, actualizează, pune la dispozitie şefilor
ierarhici superiori, portofoliul de proiecte al judeţului Hunedoara, în
conformitate cu obiectivul general al Programului Operaţional
Regional 2007-2013;
l. organizează şi participă la evenimente, lansări de programe şi
proiecte nationale şi regionale precum şi activităţi ale proiectelor cu
finanţare internă şi externă implementate la nivelul Consiliului
Judeţean Hunedoara şi înaintează informare asupra evenimentului
şefilor ierarhici superiori ;
m. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001, pentru serviciile către
cetăţeni, in activitatea pe care o desfăşoară;

n. îndeplineşte alte sarcini ce decurg din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată sau din alte acte normative
referitoare la dezvoltare regională și integrare europeană;
o. participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului
judeţean pentru reglementarea activităţilor date în competenţa
serviciului;
p. asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
q.
r. îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor
legale.
3.3. Serviciul implementare proiecte cu finanţare internaţională
a. urmăreşte respectarea contractului semnat între beneficiar şi
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Regional şi implementarea proiectului conform metodologiei,
planului de implementare şi bugetului preconizat, care constituie
anexe la contract;
b. implementează proiectele cu finanţare externă nerambursabilă,
constituind unitatea de implementare a acestora;
c. aplică procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în
vigoare în vederea atribuirii contractelor de livrări de bunuri,
execuţie de lucrări, prestări de servicii aferente proiectelor cu
finanţare externă nerambursabilă, cu respectarea bugetelor
proiectelor;
d. întocmeşte contractele de achiziţie publică aferente proiectelor cu
finanţare internaţională, urmăreşte derularea acestora şi
respectarea clauzelor contractuale de către părţi;
e. efectuează operaţiunile de plăţi în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
f. realizează vizite la locul de implementare
a proiectului şi
întocmeşte rapoartele aferente;
g. urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor;
h. realizează situaţii şi rapoarte referitoare la activitatea de
monitorizare a contractelor privind stadiul acestora, dificultăţile
apărute în implementare, impactul proiectelor implementate;
i. colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul
de implementare a Programului Operațional Regional: Autoritatea
de certificare şi plată (Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de
audit (Curtea de Conturi a României), conform procedurilor de
implementare impuse şi a regulilor ce se aplică pentru efectuarea
plăţilor şi pentru monitorizarea progreselor înregistrate de proiecte;
j. colaborează cu organismele intermediare în vederea realizării de
verificări ale proiectelor la faţa locului şi acordării de sprijin
beneficiarilor în probleme administrative;
k. transmite cererea de plată corespunzătoare progresului înregistrat;

l. păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării
proiectului pentru verificări ulterioare finalului implementării;
m. îndeplineşte toate responsabilităţile financiare, verificarea facturilor
pentru serviciile executate stipulate în contractele de lucrări şi
servicii şi păstrarea evidenţei financiare a contractelor pentru
lucrări şi servicii;
n. întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea
programelor cu finanţare UE sau a altor programe, anual sau de
câte ori se solicită;
o. participarea la întocmirea rapoartelor şi verificarea legalităţii
acestora în vederea adoptării hotărârilor consiliului judeţean
privind implementarea proiectelor;
p. colaborează cu serviciile de specialitate din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean în ceea ce priveşte
monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementează la
nivel judeţean;
q. îndeplineşte alte sarcini ce decurg din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată sau din alte acte normative
referitoare la implementarea proiectelor cu finanţare internaţională;
r. participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului
judeţean pentru reglementarea activităţilor date în competenţa
serviciului;
s. asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate,
conform actelor normative în vigoare;
t. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
u. îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor
legale.
3.4. Compartiment informatizare
a.

analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte
compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al
consiliului judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind
informatizarea unor activităţi;
b.
proiectează si dezvoltă aplicaţii informatice proprii,
prelucrează şi asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine
biblioteca de arhive şi programe electronice;
c.
implementează
aplicaţii
informatice,
gestionează,
exploatează, actualizează aplicaţiile proprii, precum şi cele
preluate de la terţi şi asigură asistenţa tehnică personalului
utilizator;
d.
asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde
este instalată tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii
informatice;

e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

stabileşte necesarul de tehnică de calcul pentru serviciile şi
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean
pentru a fi cuprins în lista de investiţii anexă la bugetul propriu al
judeţului;
asigură elaborarea documentaţiilor de achiziţionare de
tehnică de calcul, în conformitate cu reglementările privind
organizarea licitaţiilor şi ofertelor;
se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru
întreţinerea tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu
materiale consumabile specifice activităţii de informatică;
asigură afișarea pe site-ul propriu al consiliului județean a
documentelor (hotărâri ale consiliului județean, dispozițiile
președintelui consiliului județean, rapoarte anuale, minute ale
ședințelor consiliului județean, procese-verbale, declarații de
avere, declarații de interese, declarații de apartenență politică
etc.) care potrivit prevederilor legale trebuie aduse la cunoștință
publică prin intermediul acestuia;
asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii
cu alte unităţi şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi asigură
sprijinul de specialitate consiliilor locale, la cererea acestora;
pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor
legale.
CAPITOLUL IV
DIRECȚIA TEHNICĂ

Direcția Tehnică are următoarea structură organizatorică:
4.1. Serviciul tehnic și achiziții publice
4.2. Unitatea locală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate
publică
4.3. Serviciul prestări servicii și administrativ
Principalele atribuții ale compartimentelor de specialitate sunt
următoarele:
4.1. Serviciul tehnic
a. asigură administrarea drumurilor publice de interes judeţean;
b. elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la
nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere judeţene, ca parte
integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea
prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
c. stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii
reţele de drumuri judeţene deschise circulaţiei publice;

d. asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru
construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea,
exploatarea și administrarea drumurilor de interes judeţean;
e. asigură în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor
extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea,
întreţinerea, exploatarea și administrarea drumurilor judeţene şi
comunale din administrarea consiliului judeţean şi a consiliilor locale;
f. elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program
pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice judeţene
şi comunale;
g. elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectivă
privind
construcţia,
modernizarea,
repararea,
intreţinerea,
exploatarea şi administrarea drumurilor de interes judeţean, iar
impreună cu consiliile locale, programele finanţate din fonduri cu
destinaţie specială pentru drumurile publice comunale;
h. asigură respectarea normelor şi reglementărilor, în concordanţă cu
prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind
proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, intreţinerea,
administrarea şi exploatarea drumurilor şi a normelor privind
siguranţa traficului pe drumurile judeţene deschise circulației publice;
i.
elaborează studii şi programe privind lucrările destinate
imbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene deschise
circulaţiei publice;
j.
întocmeşte studii şi programe privind determinarea
indicatorilor de stare tehnică a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de
stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri;
k.
asigură aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate
conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri;
l.
completează la zi cartea tehnică a drumurilor, podurilor,
plantaţiilor şi a semnalizării rutiere;
m.
constată şi sanctionează contravenţiile la normele privind
exploatarea drumurilor judeţene;
n.
colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale la organizarea şi efectuarea recensământului circulaţiei pe
drumurile publice judeţene şi comunale;
o.
emite
autorizaţii
speciale
de
transport
pentru
autovehiculele ale căror tonaje şi gabarite depăsesc limitele admise
de legislaţia în vigoare pentru drumurile judeţene;
p.
efectuează controale împreuna cu poliţia rutieră pentru
verificarea respectării limitelor de tonaj şi gabarit admise pe drumurile
judeţene;
q.
în cazul în care drumurile judeţene şi comunale sunt
afectate de calamităti naturale sau în alte cazuri de forţa majoră,
asigură în cel mai scurt timp restabilirea operativă a circulaţiei ;
r.
propune încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor
judeţene ;

s.

la solicitarea consiliilor locale, asigură asistenţa de
specialitate în domeniul activităţilor de administrare şi exploatare a
drumurilor publice de interes local;
t. verifică menţinerea stării de viabilitate corespunzătoare a drumurilor
judeţene şi sesizează imediat eventualele degradări sau evenimente
intervenite la starea drumului;
u. întocmeşte propuneri de lucrări pentru programul anual privind
întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene;
v. verifică executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cuprinse în
programul anual aprobat, respectarea de către constructor a
proiectelor tehnice, a caietelor de sarcini şi a contractelor de lucrări;
w. verifică situaţiile de lucrări prezentate de constructor şi le confirmă,
după caz;
x. întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru lucrările de reparaţii
a drumurilor judeţene;
y. urmăreşte respectarea de către constructor a programului de lucrări
aprobat cu încadrarea în bugetul alocat;
z. verifică modul de exploatare a drumurilor judeţene;
aa.
întocmeşte procesele verbale de calamitate atunci când situaţia
o impune;
bb.
întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru lucrările de
reparaţii a drumurilor judeţene;
cc.acordă asistenţă tehnică de specialitate la solicitarea consiliilor
locale;
dd.
realizează activităţi de dirigenţie pentru lucrările ce se execută
pe drumurile comunale şi se finanţează prin Consiliul Judeţean
Hunedoara;
ee.
realizează activităţi de dirigenţie pentru obiectivele de investiţii
cuprinse în programul anual de lucrări, concretizate prin parcurgerea
următoarelor etape:
1. verificarea existenţei autorizaţiilor de construire, precum şi
îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;
2. verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale
proiectului;
3. predarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment către
executant, libere de orice sarcină;
4. participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea
generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
5. predarea către constructor a terenului rezervat pentru organizarea
de şantier;
6. studierea proiectelor, a caietelor de sarcini, tehnologiile şi
procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
7. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea
proiectelor de către verificatorii atestaţi;
8. verificarea existenţei în proiecte a prevederilor privind fazele
determinante, precum şi programul de control al calităţii;

9. verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi
respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică;
10. verificarea existenţei şi respectarea “Planului calităţii” şi a
procedurilor de proces pentru lucrările respective;
11. urmărirea realizării construcţiilor în conformitate cu prevederile
contractelor, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale
reglementărilor tehnice în vigoare;
12. interzicerea utilizării de către constructori a lucrătorilor neautorizaţi
pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în
acest sens;
13. efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi întocmirea
documentelor ca urmare a verificărilor (procese verbale în faze
determinante, procese verbale de lucrări ce devin ascunse,
etc.);
14. participarea la verificarea în faze determinante;
15. interzicerea utilizării de către constructori de tehnologii noi
neagrementate tehnic;
16. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
17. urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul execuţiei acestora, admiţând la plată numai lucrările
corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
18. sistarea execuţiei, sau solicitarea demolării sau refacerea
lucrărilor executate necorespunzător de către constructor, în
baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele
abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
19. transmiterea proiectantului sesizărilor proprii sau ale participanţilor
la realizarea construcţiei, privind neconformităţile constatate pe
parcursul execuţiei;
20. verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele
stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, în
cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de
noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;
21. urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;
22. preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi
completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele
prevăzute de reglementările legale;
23. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea
terenului deţinătorului acestuia;
24. participarea la recepţia lucrărilor, asigurarea
secretariatului
recepţiei, întocmirea actelor de recepţie; urmărirea rezolvării
problemelor constatate de comisia de recepţie şi întocmirea
documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de
comisia de recepţie.
ff.
urmăreşte realizarea şi decontarea lucrărilor de investiţii şi
reparaţii la care ordonator principal de credite este consiliul judeţean ;
gg.
recalculează şi verifică anual devizele generale pentru

obiectivele de investiţii la care ordonator principal de credite este
consiliul judeţean ;
hh.
urmăreşte şi propune, în colaborare cu Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe, lucrările de construcţii şi reparaţii de
interes judeţean a obiectivelor publice, în baza unor documentaţii
tehnico- economice avizate şi aprobate conform legii ;
ii.
urmăreşte întocmirea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate
pentru obiective de investiţii de interes judeţean, obţinerea avizelor şi
acordurilor în vederea înscrierii în listele de investiţii ;
jj.
colaborează cu Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe în
vederea întocmirii şi derulării programului de dotări cu maşini şi
utilaje şi achiziţii de bunuri (materiale, materii prime, piese de schimb)
în condiţiile prevăzute de normele legale ;
kk.
elaborează și redactează note de fundamentare şi proiecte de
hotărâri de Guvern ;
ll.
elaborează și redactează note de fundamentare şi proiecte de
hotărâri de consiliu judeţean;
mm. coordonează derularea în judeţ a Programului de alimentare cu
apă la sate conform H.G.R.nr.577/1997, republicată, modificată şi
completată prin H.G.R. nr.1256/2005 ;
nn.
elaborează
și urmăreşte realizarea Programului anual
orientativ de dezvoltare economică şi socială în judeţul Hunedoara;
oo.
participă la identificarea lucrărilor de electrificare a satelor şi la
urmărirea execuţiei lucrărilor;
pp.
participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor
produse de calamităţile naturale;
qq.
acordă asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor
administraţiei publice locale pentru elaborarea de documentaţii din
competenţa de aprobare a acestora;
rr.
întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul lucrărilor de
investiţii şi reparaţii din judeţ;
ss.răspunde solicitărilor venite din partea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului
Dezvoltării Regionale și Locuinței;
tt.
soluţionează scrisori, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice
şi fizice;
uu. participă în comisiile de recepţie ale lucrărilor de investiţii şi
reparaţii ale consiliului judeţean;
vv. participă la acţiuni intreprinse de Consiliul Judeţean Hunedoara,
legate de protecţia mediului, ecosisteme programme regionale;
ww. ţine legătura cu Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului,
Garda Naţională de Mediu şi alte instituţii în acest domeniu;
xx. contribuie la realizarea, urmărirea şi analizarea unor proiecte sau
programe de dezvoltare regională cu finanţare externă, legate de
probleme de mediu;
yy. monitorizează mass-media legat de orice informare pe probleme
de mediu, noutăţi în acest domeniu, cu referire sub o formă sau alta

la Consiliul Judeţean Hunedoara şi/sau judeţul Hunedoara;
zz. participă la lucrările tehnice de specialitate (verifică planurile de
situaţie transmise de primării) aferente recensământului populaţiei;
aaa. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
bbb. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
4.2. Unitatea locală pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilitate publică
a. fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi monitorizează implementarea acestora;
b. pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de
utilităţi publice, planurile de implementare a strategiilor privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene,
spre aprobare;
c. asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în
procesul de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii;
d. pregătește şi transmite rapoarte de activitate către birourile
prefecturale, Unitatea centrală de monitorizare, precum şi
autorităţilor de management care gestionează instrumentele şi
programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice, după caz;
e. participă la realizarea Planului Regional de Dezvoltare;
f. sprijină autoritățile administrației publice locale și colaborează cu
acestea pentru elaborarea de strategii, prognoze și programe de
dezvoltare proprii;
g. analizează și încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare
componentă a programului de dezvoltare a județului și le supune
aprobării consiliului județean;
h. participă, alături de alte județe ale Regiunii Vest, la elaborarea de
strategii regionale prin organismele create în acest sens;
i. propune priorități și urgențe legate de elaborarea și implementarea
strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu și lung;
j. colaborează cu celelalte servicii de specialitate ale consiliului
județean la supravegherea lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în
derulare;
k. întocmește sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de
activitate;
l. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate
conform actelor normative în vigoare;
m. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al

calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
n. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.

4.3. Serviciul prestări servicii și administrativ
a. asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de
gospodărire a mijloacelor materiale ale consiliului județean și
funcționarea activității de deservire;
b. răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere a
imobilelor, de utilizarea rațională a imobilelor, instalațiilor aferente,
celorlalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în
administrarea consiliului județean;
c. efectuează inventarieri periodice;
d. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor cu privire la scoaterea
din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe;
e. se preocupă pentru recuperarea materialelor refolosibile ca:
hârtie, lemn, fier, sticlă;
f. asigură încheierea contractelor pentru utilități publice și diverse
prestări de servicii și ia măsuri pentru gospodărirea rațională a
energiei electrice, combustibililor, apei, hârtiei, rechizitelor și altor
materiale de consum pentru funcționarea aparatului de
specialitate;
g. organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte
încăperi și spații aferente imobilelor, întreținerea căilor de acces,
precum și deszăpezirea acestora;
h. face propuneri privind programul de investiții și reparații pentru
imobile, instalații aferente și celelalte mijloace fixe aflate în
administrarea consiliului județean, urmărește realizarea lucrărilor
respective și participă la efectuarea recepțiilor ;
i. întocmește propuneri de aprovizionare cu materiale de întreținere,
inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de
specialitate;
j. asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor,
echipamentelor și rechizitelor de birou;
k. asigură aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în
imobilele din administrarea consiliului județean;
l. întocmește planul de evacuare și asigură instruirea întregului
personal asupra regulilor generale și specifice de prevenire și
stingere a incendiilor;
m. asigură aplicarea normelor de protecție a muncii și se ocupă de
instruirea personalului pe linie de protecția muncii;

n. asigură multiplicarea materialelor provenite din activitatea
aparatului de specialitate;
o. colaborează la elaborarea normelor de consum și normativelor
financiare, de energie, combustibil, piese de schimb, manoperă și
încadrarea consumurilor efective în acestea;
p. asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de
gospodărire a mijloacelor materiale ale consiliului județean și
funcționarea activității de deservire și prestări servicii auto;
q. asigură deservirea aparatului de specialitate al consiliului
județean și efectuează prestări servicii pentru alte instituții, agenți
economici sau persoane fizice, care constau în: gararea
autovehiculelor din parcul propriu al consiliului județean, al altor
instituți, agenți economici sau persoane fizice, pe bază de contract
de prestări servicii, întreținere și reparații autovehicule din parcul
auto propriu al consiliului județean;
r. calculează necesarul de combustibil și lubrifianți, piese de schimb
pentru autoturismele din parcul auto propriu al consiliului județean;
s. eliberează, gestionează foile de parcurs și calculează FAZ-urile;
t. stabilește consumurile de combustibili și lubrifianți pe fiecare
autoturism din parcul auto al consiliului județean, în cazul depășirii
consumurilor și face propuneri în consecință;
u. încheie contracte de garare cu beneficiarii, cu viza
compartimentului juridic, astfel încât spațiile pentru garare să fie
folosite la capacitate;
v. propune stabilirea taxelor de garare, urmărește încasarea
acestora ;
w. răspunde de întreținerea, repararea și menținerea în stare tehnică
bună a parcului de autoturisme din dotarea consiliului județean;
x. efectuează constatarea tehnică a defecțiunilor la autovehiculele
din parcul propriu și al unităților finanțate din bugetul consiliului
județean și face propuneri în consecință;
y. urmărește ca înlocuirea pieselor de schimb, subansamblelor,
cauciucurilor, etc. în cazul autovehiculelor din parcul propriu și al
unităților finanțate din bugetul propriu al județului să se facă numai
în incinta garajului;
z. urmărește ca gararea autovehiculelor din parcul propriu al
consiliului județean și al instituțiilor finanțate din bugetul propriu al
județului să se facă numai în incinta garajului, fiind interzisă
gararea în afara unității;
aa. întocmește și urmărește zilnic documentele de evidență ale
mașinilor, utilajelor și instalațiilor precum și documentele specifice
activității de întreținere și reparații;
bb. urmărește ținerea la zi a registrului de poartă privind ziua și ora
intrării și ieșirii din garaj a autovehiculelor din parcul auto propriu al
consiliului județean, precum și al celorlalte unități;

cc. întocmește documentația de scoatere din funcțiune a
autovehiculelor din parcul auto propriu, a utilajelor, a instalațiilor,
recuperând piesele și subansamblele recondiționabile sau
refolosibile, precum și pentru scoaterea la licitație în vederea
vânzării;
dd. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
ee. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în
sarcină de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL V
ARHITECT ŞEF
Compartimentul arhitect şef are următoarea structură organizatorică:
5.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare;
5.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea
localităţilor;
5.3. Compartiment disciplină în urbanism;
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt
următoarele:
5.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare
a. urmăreşte în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti implicate, realizarea documentaţiilor de
amenajarea teritoriului (planuri de amenajarea teritoriului zonale)
şi de urbanism (planuri urbanistice generale şi regulamente locale
aferente) în toate fazele: elaborare, avizare şi aprobare, care
presupune:
− modul de asigurare a fondurilor necesare realizării documentaţiilor,
solicitând, conform legii, fonduri de la bugetul de stat;
− asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajarea
teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de
urbanism ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
− asigură avizarea documentaţiilor în cadrul Comisiei tehnice de
amenajarea teritoriului şi de urbanism;
− păstrează în arhiva proprie un exemplar din documentaţiile de
amenajarea teritoriului şi de urbanism, după aprobarea lor de către
consiliile locale implicate, pe care le foloseşte în procedura de
autorizare a executării lucrărilor de construire;
b. participă la întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului
Judeţean Hunedoara, în vederea constituirii Comisiei tehnice de

c.

−
−
−
d.

e.
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−

amenajare a teritoriului şi de urbanism, organ consultativ cu
atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă;
analizează documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
(P.A.T., P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi execută lucrările pregătitoare
şedinţelor de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, care presupune:
întocmirea listei cu ordinea de zi;
convocarea membrilor comisiei, proiectanţilor şi reprezentanţilor
primăriilor;
întocmirea avizelor tehnice pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi de urbanism şi returnarea documentaţiilor incomplete
sau neavizate, după caz;
participă la întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului
Judeţean Hunedoara pentru aprobarea avizelor emise de Comisia
tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, din competenţa
sa de aprobare;
pentru redactarea certificatelor de urbanism din competenţa de
emitere a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit
prevederilor legale:
verifică conţinutul documentaţiei depuse pentru obţinerea
certificatului de urbanism, potrivit prevederilor legale;
solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei
teritoriu este situat imobilul în cauză;
solicită avizul prealabil de oportunitate al arhitectului şef aprobat
de către consiliul local, pentru elaborarea P.U.Z., după caz;
determină reglementările din documentaţiile de urbanism,
respectiv prevederile cuprinse în planurile de amenajare a
teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se
solicită certificatul de urbanism;
analizează compatibilitatea scopului declarat, pentru care se
solicită emiterea certificatului de urbanism, cu reglementările din
documentaţiile urbanistice legal aprobate, respectiv cu prevederile
din planurile de amenajarea teritoriului legal aprobate;
formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului,
obligatorii pentru proiectarea investiţiei;
stabileşte lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare
autorizării precizând inclusiv obligația solicitantului de a contacta
autoritatea competentă pentru protecția mediului, cu privire la
evaluarea inițială a investiției;
redactează, transmite spre semnare Certificatele de urbanism, pe
care apoi le înregistrează în Registrul de certificate de urbanism;
asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a Certificatelor de
urbanism;
transmite solicitanţilor Certificatele de urbanism împreună cu fişele
tehnice;

f. emiterea avizului structurii de specialitate pentru Certificatul de
urbanism din competenţa de emitere a primarilor unităţilor
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse;
− determină reglementările din documentaţiile de urbanism,
respectiv prevederile cuprinse în planurile de amenajare a
teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se
solicită certificatul de urbanism;
− analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se
solicită emiterea avizului structurii de specialitate cu reglementările
din documentaţiile urbanistice, respectiv cu prevederile din
planurile de amenajarea teritoriului, legal aprobate;
− formulează condiţiile şi recomandările privind regimul juridic,
economic şi tehnic al imobilului, precum şi elementele rezultate din
documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate,
cu privire la imobil;
− stabileşte avizele şi/sau acordurile, strict necesare autorizării;
− redactează, transmite spre semnare Avizul structurii de
specialitate, pe care apoi îl înregistrează în Registrul de avize
structură de specialitate;
− transmite solicitanţilor avizul structurii de specialitate.
g. pentru redactarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din
competenţa de emitere a preşedintelui Consiliului Judeţean
Hunedoara, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiilor depuse necesare emiterii
autorizaţiei de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile
legale; în cazul în care se constată că documentaţia prezentată
este incompletă, aceasta se
returnează solicitantului cu
menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru
completare;
− analizează şi constată dacă se întrunesc cumulativ toate
exigenţele impuse prin avizele şi/sau acordurile obţinute;
− examinează tehnic documentaţia depusă, potrivit prevederilor
legale;
− redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de
construire/desfiinţare, după care le înregistrează în Registrul
autorizaţiilor de construire;
− asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare şi a unui exemplar din documentaţie;
− asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a actelor emise în
situaţia în care emitentul este preşedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara;

h. pentru emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizaţia
de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a primarilor
unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse;
− redactează avizul structurii de specialitate şi îl transmite spre
semnare;
− transmite avizul structurii de specialitate solicitanţilor.
i. asigură transparenţa procesului de autorizare, conform
prevederilor legale;
j. stabileşte taxa datorată de beneficiarii autorizaţiilor de construire la
finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, conform legii;
k. în procesul autorizării lucrărilor de construcţii asigură respectarea
prevederilor din documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de
urbanism privind:
− protecţia aşezărilor umane pentru asigurarea unui mediu de viaţă
sănătos, îmbunătăţirea microclimatului urban;
− amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de
transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a
depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale, fără a se
prejudicia spaţiile de odihnă tratament şi recreere;
− respectarea regimului de protecţie a staţiunilor turistice, a altor
zone de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice;
l. propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de
urbanism transmise spre consultare Consiliului Judeţean
Hunedoara;
m. acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la
solicitarea acestora;
n. participă la cursuri de perfecţionare profesională;
o. verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de
rezolvare ale acestora, din domeniul de competenţă;
p. participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la
calamităţi naturale, accidente tehnice, achiziţii publice, etc;
q. asigură arhivarea actelor create;
r. întocmeşte avizul prealabil de oportunitate pentru elaborarea
planurilor urbanistice zonale, potrivit prevederilor legale, pe care-l
înaintează Arhitectului Şef;
s. transmite lunar către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vest –
Judeţul Hunedoara situaţia autorizaţiilor de construire/desfiinţare
emise de preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;
t. asigură Secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi
avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu
suprafaţă mare;
u. pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din
domeniul de activitate;

v. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
w. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
5.2. Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea
localităţilor
a. propune realizarea studiilor şi documentaţiilor de amenajarea
teritoriului de interes judeţean, corelate cu necesităţile de
dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale;
b. examinează şi centralizează solicitările de la consiliile locale,
stabileşte priorităţile şi transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, anual, lista cuprinzând lucrările de cadastru
de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii de date
urbane; urmăreşte execuţia lucrărilor de cadastru de specialitate
imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii de date urbane, controlul
şi avizarea acestora pe faze şi categorii de lucrări;
c. asigură Secretariatul comisiilor judeţene pentru efectuarea
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru
lucrări de interes local şi pentru protejarea unor monumente
istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;
d. asigură Secretariatul Comisiei judeţene de heraldică;
e. participă la lucrările tehnice de specialitate (verifică planurile de
situaţie transmise de primării) aferente recensământului populaţiei;
f. propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii
transmise spre consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;
g. participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al
compartimentului;
h. acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la
solicitarea acestora;
i. participă la cursuri de perfecţionare profesională;
j. verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de
rezolvare ale acestora, din domeniul de activitate;
k. participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la
calamităţi naturale, accidente tehnice, achiziţii publice, etc;
l. asigură arhivarea actelor create;
m. pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din
domeniul de activitate;
n. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;

o. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
5.3. Compartimentul disciplină în urbanism
a. urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor
de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi
respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului
legată de procesul de autorizare a construcţiilor, prin efectuarea,
anual, în medie, a 40 de controale în unităţile administrativteritoriale. În timpul controalelor:
− verifică pe teren modul cum se respectă în execuţie de către
beneficiari, documentaţiile autorizate de Consiliul Judeţean
Hunedoara. În situaţia în care se constată abateri de la normele
legale, aplică măsuri contravenţionale;
− la primării, verifică modul de respectare a procedurii de autorizare
privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare potrivit competenţelor de autorizare precum
şi modul de organizare şi exercitare a controlului propriu privind
disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii. În
urma controalelor în teritoriu se vor încheia Note de control care
vor cuprinde constatări, măsuri propuse şi recomandări privind
respectarea disciplinei în urbanism, amenajarea teritoriului şi în
domeniul autorizării executării lucrărilor de construire.
b. propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de
urbanism şi amenajarea teritoriului transmise spre consultare
Consiliului Judeţean Hunedoara;
c. participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al
compartimentului;
d. acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la
solicitarea acestora;
e. participă la cursuri de perfecţionare profesională;
f. organizează, periodic, ateliere de lucru cu tema ,,Amenajarea
teritoriului, urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii în contextul legislaţiei actuale” la care invită să participe
personalul tehnic de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarilor;
g. verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de
rezolvare ale acestora;
h. participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la
calamităţi naturale, accidente tehnice, achiziţii publice, etc;
i. asigură arhivarea actelor create;

j. verifică şi înaintează Consiliului Judeţean Hunedoara
documentaţiile prezentate de societăţile comerciale cu capital de
stat în vederea numirii prin Hotărâre a Consiliului Judeţean
Hunedoara a Comisiilor proprii care participă la stabilirea şi
evaluarea terenurilor aflate în patrimoniu la data înfiinţării, conform
Hotărârii Guvernului României nr.834/1991;
k. participă împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Hunedoara, executantul şi beneficiarul, la recepţionarea
documentaţiilor topografice întocmite conform Hotărârii Guvernului
României nr.834/1991, inclusiv prin deplasare în teren;
l. verifică și avizează, potrivit H.G.R. nr. 834/1991, documentațiile de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparțin
societăților comerciale cu capital de stat; înaintează conducerii
Consiliului Județean Hunedoara documentațiile avizate în vederea
aprobării emiterii certificatelor de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor, pentru societățile comerciale
înființate de Consiliul Județean Hunedoara și consiliile locale;
m. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
n. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL VI
BIROUL AUTORITATE JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
a. asigură organizarea, reglementarea, coordonarea și controlarea
prestării serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate desfăşurat între localităţile judeţului;
b. evaluează fluxurile de transport de persoane, stabilește traseele
principale și secundare, a stațiile și autogările aferente acestora,
având în vedere și necesitățiile cetățenilor județului în domeniul
transportului public local, concluziile acestor evaluări urmând a fi
avute în vedere la întocmirea programului de transport local
c. asigură întocmirea proiectelor de hotărâri care vizează Programul
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a
Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, a Regulamentul pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale și a Caietul de sarcini al seviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate;
d. analizează și propune consiliului județean actualizarea
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în conformitate cu cerințele de transport;

e. pune în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul-cadru de
acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de
transport public local;
f. participă la ședințele Comisiei paritare, asigurând secretariatul
tehnic al acesteia;
g. asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informațiilor
solicitate despre activitatea desfășurată;
h. asigură punerea în aplicare a normelor stabilite în notele de
constatare de către agenții constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia
efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
i. pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. a datelor și
informațiilor solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;
j. asigură convocarea pentru audieri a operatorilor de transport rutier
sau transportatorilor autorizaţi, dacă este cazul, în vederea
stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe
apărute în executarea serviciilor respective;
k. analizează, verifică și propune spre aprobarea consiliului județean
tarifele de călătorie propuse de operatorii de transport rutier și
transportatorii autorizați, modificarea și ajustarea acestora în
corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei
suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;
l. analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru
acordarea de licențe de traseu pentru efectuarea transportului
public județean de persoane prin curse regulate speciale și
propune conducerii consiliului județean emiterea acestora;
m. propune retragerea licențelor de traseu care au fost acordate de
biroul autoritate județeană de transport, respectiv analizarea
cauzelor care au determinat renunțarea la traseu de către un
operator de transport;
n. constată faptele și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor
care încalcă
prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul
public local, și ale altor acte normative care reglementează
domeniul de transport public local;
o. verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea
de transport public local, în conformitate cu normele legale în
vigoare;
p. desfășoară activități de verificare în teren a modului în care
operatorii de transport respectă prevederile actelor normative în
vigoare și programul de transport județean, dispunând masurile
legale pentru înlăturarea eventualelor nereguli;
q. efectuează controale cu cântarul mobil din dotarea Consiliului
Județean Hunedoara cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
r. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;

s. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL VII
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, COMUNICARE, MASS-MEDIA
a. întocmeşte, asigură şi prezintă spre aprobare conducerii consiliului
judeţean programele întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate,
precum şi deplasările interne sau externe, în concordanţă cu
înţelegerile avute;
b. asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile
oficiale străine, în colaborare cu alte compartimente;
c. asigură traducerea convorbirilor cu delegaţiile străine;
d. sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul hunedoara cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din străinătate, ţine evidenţa localităţilor
înfrăţite;
e. zilnic, prezintă conducerii consiliului judeţean extrase din presa
locală şi centrală care conţin referiri la activitatea consiliului
judeţean şi/sau la judeţul hunedoara;
f. asigură, prin intermediul surselor de informare existente (radio, tv,
tipărituri, comunicate ale agenţiilor de presă, comunicate oficiale,
etc.) o permanentă cunoaştere a problematicii din domeniul socioeconomic;
g. colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ
(inclusiv posturi locale de radio şi televiziune, tipărituri, etc.);
h. asigură cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri
susţinute de către conducerea consiliului judeţean sau de către
purtătorul de cuvânt;
i. susţine punerea în practică a programelor ARE, POLIS în baza
apartenenţei la organizaţii şi/sau a protocoalelor semnate între
părţile angajate (Eurodyssee, Centurio, etc.);
j. asigură secretariatul şi coordonarea activităţilor legate de
Cooperarea Regională Dunăre – Criş – Mureş – Tisa;
k. asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Înfrăţire dintre Judeţul Hunedoara şi Comunitatea Montană
Casentino (italia), în limita competenţelor acordate şi urmăreşte
finalizarea acestora;
l. asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Regiunea Alsacia (Italia) şi Judeţele Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş, constituite în Regiunea de
Dezvoltare Vest-România, în limita competenţelor acordate şi
urmăreşte finalizarea acestora;
m. asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Judeţul Hunedoara şi Provincia Olbia Tempio
(Sardinia, Italia), în limita competenţelor acordate şi urmăreşte
finalizarea acestora;

n. asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Regiunea Veneto (Italia) şi Judeţele Arad, CaraşSeverin, Hunedoara și Timiş, constituite în Regiunea de
Dezvoltare Vest-România, în limita competenţelor acordate şi
urmăreşte finalizarea acestora;
o. asigură derularea programului de cooperare descentralizată dintre
Judeţul Hunedoara şi Regiunea Haute-Saone (Franţa), în limita
competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestuia;
p. asigură derularea altor programe finanţate de către UE sau alţi
finanţatori, în limita competenţelor acordate şi urmăreşte
finalizarea acestora;
q. urmăreşte şi ţine evidenţa plăţilor unor cotizaţii pentru structurile
neguvernamentale la care Consiliul Judeţean Hunedoara deţine
calitatea de membru sau este reprezentat, prin intermediul
preşedintelui şi al unor funcţionari publici din cadrul aparatului de
specialitate al acestuia;
r. propune, împreună cu Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe, bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări,
cotizaţii activităţi de promovare şi imagine;
s. urmăreşte redactarea rapoartelor privind efectuarea misiunilor
oficiale în străinătate de către conducerea consiliului
judeţean,consilierii judeţeni şi alte persoane din aparatul de
specialitate şi prezentarea acestora la şedinţele consiliului
judeţean precum şi conducerii acestuia;
t. asigură şi susţine promovarea intereselor regionale, respectiv ale
Judeţului Hunedoara în ţară şi în străinătate prin: crearea unei
imagini pozitive a judeţului, asocierea cu instituţii şi agenţi
economici;
u. asigură și organizează activităţi de protocol (cocteiluri, recepţii,
mese festive), de primire a invitaţilor/delegaţiilor din străinătate;
v. asigură împreună cu Serviciul Buget, Contabilitate administrarea
evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor
consiliului judeţean;
w. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
x. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL VIII
SERVICIUL CORP CONTROL
a. controleaza organismele prestatoare de servicii publice si de
utilitate publica de interes judetean infiintate de consiliul judetean
si aflate in subordinea acestuia, dupa cum urmeaza:

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

- verifica modul de organizare si desfasurare a licitatiilor
publice de bunuri, servicii si lucrari;
- solutioneaza reclamatii si scrisori primite de la persoanele
fizice sau juridice, repartizate de presedintele consiliului
judetean;
- verifica si controleaza modul de selectare si contractare a
proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, verifica
implementarea
proiectelor
finantate
din
fonduri
nerambursabile;
- verifica modul cum se utilizeaza resursele financiare,
materiale si umane, pentru indeplinirea obiectivelor si
obtinerea rezultatelor stabilite;
- verifica sistemul contabil, modul de organizare a evidentei
contabile, modul de organizare a evidentelor tehnicooperative, modul de gestionare a bunurilor si aprovizionarea
tehnico-materiala(documente justificative);
- efectueaza verificari, controale in baza petitiilor, reclamatiilor
comunicate, cu privire la desfasurarea activitatii in cadrul
institutiei sau serviciului public subordonat sau cu privire la
activitatea desfasurata de conducatorul institutiei sau
serviciului public subordonat;
verifica modul de angajare, ordonantare, lichidare si plata a
creditelor aprobate in buget, in conformitate cu prevederile legale ;
controleaza realizarea activitatilor de investitii si reabilitare a
infrastructurii judetene;
efectuează punctual lucrări de verificare la unele activități, instituții
din subordine sau din aparatul de specialitate pentru a informa
președintele consiliului județean asupra unor aspecte, situații etc.;
elaboreaza proiectul planului anual de control care urmeaza a fi
aprobat de presedintele consiliului judetean;
verifica implementarea Planului de Dezvoltare al județului
Hunedoara pe anii 2007-2013 conform Programului Operaţional
Regional;
elaboreaza si implementeaza obiectivele specifice in domeniul
calitatii;
în urma controlului efectuat intocmeste un raport de control al
activitatii institutiei sau serviciului public din subordinea consiliului
judetean care a fost verificat și propune recomandări, măsuri de
soluționare;
urmareste masurile luate de catre aceste institutii sau servicii
publice ca urmare a controlului efectuat;
elaboreaza propuneri, solutii necesare remedierii problemelor
constatate;
pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;

l. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL IX
COMPARTIMENT SALARIZARE, RESURSE UMANE
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.

i.

9.1 Organizare
stabileşte numărul de posturi de funcţionari publici şi personal
contractual necesar pe fiecare compartiment în vederea elaborării
organigramei;
elaborează organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de
specialitate al consiliului judeţean cu documentaţia necesară;
contribuie la întocmirea statutului personalului din aparatul de
specialitate şi din serviciile publice organizate în subordine;
sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi
funcţionarea serviciilor publice de specialitate, a instituţiilor şi
agenţilor economici de sub autoritatea acestora, cu privire la
întocmirea
organigramelor,
încadrarea,
promovarea,
recompensarea şi alte drepturi de personal, la cererea acestora;
elaborează documentaţiile de numire şi eliberare din funcţie a
conducătorilor instituţiilor publice şi agenţilor economici, organizate
în subordinea consiliului judeţean;
asigură consultanţă de specialitate consiliilor locale, instituţiilor
publice şi agenţilor economici, din subordinea consiliului judeţean
privind întocmirea şi modificarea organigramei, statului de funcţii,
ROF-ului şi Regulamentului Intern, la cererea lor;
elaborează norme orientative pentru societăţile comerciale pe care
le înfiinţează;
pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.

9.2 Salarizare
a. stabileşte drepturile salariale precum şi celelalte drepturi de
personal, în condiţiile legii, pentru personalul din aparatul de
specialitate, serviciile publice judeţene şi agenţii economici din
subordinea consiliului judeţean ;
b. asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la
majorarea, indexarea salariilor de bază ale personalului din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi unităţilor
organizate în subordine, precum şi acordarea sprijinului necesar
consiliilor locale în vederea aplicării corecte a acestora;
c. asigură respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte
angajarea, stabilirea salariului de bază, promovarea în funcţii,

clase, grade profesionale şi trepte de salarizare, acordarea
primelor şi sancţionarea personalului din serviciile publice
judeţene;
d. întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit,
premii lunare şi anuale, etc ;
e. stabileşte necesarul fondului de salarii anual pentru personalul din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean ;
f. asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la
majorarea, indexarea salariilor de bază ale personalului din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi
acordarea sprijinului necesar consiliilor locale în vederea aplicării
corecte a acestora;
g. ţine evidenţa fişelor postului, rapoartelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici,
precum şi a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara;
h. sprijină consiliile locale şi unităţile aflate în subordine, în probleme
de evaluare a personalului şi stabilire a salariilor de bază, în
conformitate cu actele normative în vigoare;
i. verifică şi propune spre aprobare statele de funcţii şi
organigramele pentru personalul din instituţiile publice organizate
în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara;
j. gestionează declaraţiile privind impozitul (fişe fiscale), precum şi
documentele justificative aferente acestora;
k. emite adeverinţe la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi,
privind drepturile salariale sau alte adeverinţe de competenţa
compartimentului;
l. efectuează deduceri personale în vederea stabilirii venitului lunar
al fiecărui salariat din aparatul de specialitate al consiliului
judeţean;
m. organizează concursuri pentru angajări sau promovări în funcţii şi
grade profesionale, în condiţiile legii, pentru persoanele din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
n. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
o. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
9.3. Personal
a. efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean cu privire la
încadrare, transfer, detaşare, pensionare, încetarea contractului
de muncă sau raportului de serviciu, întocmeşte, păstrează şi ţine
la zi documentele de personal;

b. întocmeşte dările de seamă semestriale şi anuale privind numărul
de personal şi fondul de salarii consumat pentru Direcţia Generală
a Finanţelor Publice Hunedoara şi Direcţia Judeţeană de Statistică
a judeţului Hunedoara;
c. gestionează declaraţiile de avere/interese ale funcţionarilor publici;
d. gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici,
eliberând la cererea acestora copii după actele conţinute de
acestea;
e. gestionează datele personale ale funcţionarilor publici privind
numele, prenumele, domiciliul, data naşterii, funcţia publică pe
care o ocupă, vechimea în funcţia publică, precum şi alte funcţii
publice ocupate anterior, studiile, titlurile didactice sau ştiinţifice şi
limbile străine pe care le cunosc;
f. emite legitimaţii de serviciu pentru personalul din aparatul de
specialitate;
g. asigură corespondenţa cu ministere, organe centrale şi locale, alte
persoane juridice;
h. asigură realizarea corespondenţei cu persoane fizice răspunzând
astfel petițiilor acestora(sesizări,propuneri, reclamaţii,etc);
i. gestionează carnetele de muncă ale personalului angajat în
aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
j. întocmeşte registrul electronic de evidenţă al salariaţilor şi
transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara
modificările intervenite;
k. gestionează funcţiile publice şi transmite Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici modificările efectuate în număr şi structură,
precum şi propuneri de modificare a acestora în vederea acordării
avizelor necesare;
l. verifică pontajele lunare, le avizează şi le transmite Serviciului
buget-contabilitate pentru calculul salariilor brute lunare;
m. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
n. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
9.4 Perfecţionare
a. colaborează cu direcţiile şi serviciile din cadrul consiliului judeţean,
precum şi cu consiliile locale şi instituțiile publice aflate în
subordinea consiliului judeţean, în vederea perfecţionării
personalului;
b. elaborează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi a
oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a
funcţionarilor publici din cadrul consiliului județean precum și, dacă
este cazul, din cadrul instituţiilor publice subordonate, le supune
aprobării președintelui consiliului județean şi asigură transmiterea
acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

c. asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în stabilirea măsurilor
privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine
d. monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi
întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor
planificate;
e. centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională
a personalului din subordine, elaborate de funcționarii publici cu
atribuții de conducere;
f. elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea
profesională a funcţionarilor publici din cadrul consiliului județean
şi îl înaintează conducerii acesteia, împreună cu proiectul planului
anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru
perioada următoare şi fondurile necesare a fi alocate de la bugetul
consiliului județean în acest scop;
g. asigură elaborarea documentațiilor pentru achiziționarea serviciilor
de formare;
h. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
i. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL X
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
a. elaborează norme metodologice specifice, cu avizul UCAPI ;
b. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
c.
efectuează activităţi de audit public intern asupra tuturor
activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei inclusiv din entităţile
subordonate pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control sunt transparente şi conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
d.
auditează, cel puţin o dată la trei ani, acele activităţi
prevăzute expres la normele legale desfăşurate de instituţia
publică şi entităţile subordonate;
e.
transmite la UCAPI sau structurile teritoriale sinteze ale
recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice
audiate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de
documentaţia relevantă şi la termenele prevăzute de actele
normative în vigoare;
f.
raporteză periodic asupra constatărilor, concluziilor şi
recomandărilor rezultatelor din activităţile de audit;
g.
elaborează raportul anual al activităţii de audit intern;

h.

în cazul identificării unor neregularităţi semnificative sau
posibile prejudicii raportează imediat conducătorului entităţii
publice auditate şi structurii de control intern abilitate ;
i.
elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
activităţii, asigurându-se respectarea normelor, instrucţiunilor şi
codului etic;
j. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
k. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL XI
COMPARTIMENT CULTE, SPORT, TURISM,
ACTIVITĂŢI CULTURALE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

asigură condiţii necesare pentru organizarea şi
desfăsurarea activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de
tineret, de nivel judeţean;
sprijină organizarea de evenimente legate de instituţiile de
cult;
elaborează documentaţii şi promovează proiecte de hotărâri
privind repartizarea fondurilor necesare activităţilor culturale, de
sport, turism, culte ;
colaborează cu instituţiile din domeniul turismului, cultelor şi
sportului pentru identificarea şi sprijinirea în rezolvarea
problemelor curente ale acestora;
îndeplineşte atribuţii în inventarierea monumentelor istorice,
a ansamblurilor statuare şi a constatării stării de conservare a
acestora;
asigură consiliere în realizarea de proiecte şi programe
turistice, sportive şi religioase de către instituţiile publice și
societăţile comerciale din subordinea consiliului județean;
iniţiază programe sportive de masă, turistice sau socioculturale de interes local, judeţean sau naţional;
întocmește Programul anual al Consiliului Judeţean
Hunedoara de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii
nr.350/2005;
asigură respectarea regimului finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale,sportive,
precum şi pentru unităţile de cult;
asigură secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare şi
selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor,
fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop
patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte

culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi a
ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru
care se pot acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice;
k.
întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării
unor
finanțări
nerambursabile
persoanelor
fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor
neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul
Hunedoara;
l.
elaborează strategia de dezvoltare și promovare a
turismuluui județean;
m.
întocmește și actualizează baza de date cu privire la
potențialul turistic al județului sau alte evidențe necesare;
n.
propune
elaborarea
de
materiale
informative
și
promoționale;
o. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
p. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către conducerea consiliului județean.

CAPITOLUL XII
CONSILIER PRESEDINTE
a.
b.

c.
d.
e.
f.

sintetizează problemele ridicate în şedinţele consiliului
judeţean, comisiilor de specialitate, alte întâlniri organizate;
întocmeşte şi conduce un grafic al termenelor de soluţionare a
unor obligaţii profesionale mai importante, transmise de preşedinte
sau stabilite prin hotărâri de consiliul judeţean, salariaţilor din
aparatul de specialitate, agenţilor economici şi instituţiilor publice
din subordine;
organizează întâlniri ale preşedintelui cu reprezentanţi ai
guvernului, ministerelor, autorităţilor centrale şi locale,
reprezentanţi ai unor organizaţii economice de interes public;
selecţionează problemele ce revin spre soluţionare instituţiei
prezentându-le preşedintelui;
urmăreşte modul în care presa reflectă problemele discutate la
conferinţele de presă etc.;
asigură şi sprijină sistemul de informare şi fundamentare referitor
la acţiunile întreprinse în vederea dezvoltării şi consolidării
serviciilor publice;

g. sprijină şi urmăreşte aplicarea pevederilor legale privind
consolidarea autonomiei locale;
h. ia iniţiative privind identificarea şi utilizarea eficientă a resurselor
locale;
i. efectuează analize şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii
serviciilor publice judeţene cuprinse în structura organizatorică a
consiliului judeţean şi a serviciilor publice de specialitate
organizate în subordinea consiliului judeţean;
j. urmăreşte modul de aplicare şi respectare a contractelor
manageriale şi a normelor de structură la regiile autonome din
subordine şi informarea trimestrială a preşedintelui;
k. urmăreşte organizarea acţiunilor stipulate în protocoalele
consiliului judeţean cu judeţe sau organizaţii din alte ţări,
informându-l pe preşedintele consiliului judeţean;
l. pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către
cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;
m. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină
de către președintelui consiliului județean.

CAPITOLUL XIII
DISPOZIȚII FINALE
Art.27 (1) Toți salariații din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara sunt obligați să cunoască, să respecte și
să aplice prevederile prezentului regulament.
(2) In acest scop, Serviciul administrație publică locală, relații
publice, ATOP va asigura transmiterea regulamentului structurilor de
specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara, iar directorii executivi,
arhitectul şef şi şefii de servicii independente îl vor aduce la cunoștința
salariaților din compartimentele respective.
Art. 27 Prezentul regulament se completează cu legislația în
materie în vigoare.
Art.28 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara poate fi modificat numai
prin hotărâre a consiliului județean.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.4/2009
privind aprobarea
“Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al
Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2009”
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;
În temeiul prevederilor art.97 alin1 din Legea Administraţiei
Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă “Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor
externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2009”, astfel cum este
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2: În vederea aducerii la îndeplinire a programului de acţiuni
în domeniul relaţiilor externe prevăzut la art.1, sumele necesare vor fi
prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009.
Art.3: Componenţa delegaţiilor participante la realizarea
programului, precum şi modificarea acestuia, vor fi aprobate prin
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, în urma
obţinerii acordului Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară
şi străinătate, precum şi dezvoltare regională.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea Nr.4/2009
a Consiliului Jude ean Hunedoara

PROGRAMUL
de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al
Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2009

CAPITOLUL I: Activităţi legate de participarea la acţiunile organizaţiei „Adunarea
Regiunilor Europei”
Participarea la 16 acţiuni, organizate de către Comisiile Permanente sau de către Secretariatul
General, conforme cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiei:
Comisia 1 – Economie şi Dezvoltare Regională – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii
Comisia 2 – Politici sociale şi Sănătate publică – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii
Comisia 3 – Cultură şi Educaţie – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 2 seminarii
Universitatea de vară ARE – Universitatea de vară a tinerilor
Adunarea Generală ARE – Forumul Eurodyssée
Adunarea Generală ARE – Academia de Pregătire ARE – 2 sesiuni
CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi programe europene (CPLRE, CPRM,
COMITETUL REGIUNILOR, CRANS MONTANA, FORUMUL ÎNFRĂŢIRII INSTITUŢIONALE,
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, „POLIS”, ETC.).
Participarea la 8 acţiuni în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din
partea organizaţiilor.
CAPITOLUL III: Activităţi legate de participarea la cooperarea regională Dunăre – Criş –
Mureş – Tisa, programe şi alte parteneriate directe: Eurodyssée, Vas (H), Jura (CH),
Comunitatea Montană Casentino, Provincia Arrezzo, Regiunea Toscana (I), Provincia
Milano, Regiunea Lombardia (I), Provincia Alessandria (I), Provincia Padova (I),
Provincia Genova, Regiunea Liguria (I), Nord Pas de Calais (F), Comunitatea Urbană
Arras (F), Cherbourg – Octeville, Departamentul La Manche, Regiunea Normandia (F),
Regiunea Alsacia (F), Lao Cai, Danang, Hue (VN), Yancheng (CN), Provincia Olbia
Tempio (I), Departamentul Haute-Saône (F), Regiunea Franche-Comte (F), Regiunea East
Middlands (GBR), Regiunea Sardinia (I), Regiunea Akershus (NO), Regiunea Picardie (F),
Regiunea Bourgogne (F), Regiunea Veneto (I).
Participarea la 16 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din
partea organizaţiilor partenere (incluzând 4 participări la reuniunile Comitetului de Conducere a
Forumului Eurodyssée).
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI : 40 DE ACŢIUNI EXTERNE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr.5/2009
pentru menţinerea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara
nr. 196/2008 privind aprobarea trecerii ,,Teatrului Municipal Deva” de sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei administraţie publică locală şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Văzând Plângerea Prealabilă formulată de către domnul Vladu Cristian Marius,
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr. 8828/2008;
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 2 alin. (1) lit. h din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, 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 menţin prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 196/2008
privind aprobarea trecerii Teatrului Municipal Deva de sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, adoptată în şedinţa
Consiliului Judeţean Hunedoara din data de 19.12.2008.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Vladu Cristian Marius şi celor
interesaţi, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 30 ianuarie 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.6/2009
pentru însuşirea Protocolului de predare-primire a Teatrului Municipal Deva
de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva
sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
administraţie publică locală şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Analizând Protocolul de predare-primire a Teatrului Municipal Deva de sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat la registratura consiliului judeţean sub
nr. 351/22.01.2009 ;
În temeiul prevederilor:
• Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 483/2008 privind trecerea Teatrului Municipal Deva din
subordinea Consiliului Local Deva în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, modificată şi completată
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 9/2009;
• Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 502/2008 privind trecerea imobilului Teatru Deva din
domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara, modificată şi completată
potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 31/2009;
• Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.196/2008 privind aprobarea trecerii Teatrului Municipal Deva de
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin. (4) lit. a şi art. 123 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.– Însuşeşte Protocolul de predare-primire a Teatrului Municipal Deva de sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1)– Imobilul transmis din domeniul public al Municipiului Deva în domeniului public al Judeţului
Hunedoara, înscris în Cartea Funciară nr. 2632 N -Deva, nr. cadastral 5577, compus din următoarele active fixe
corporale:
• “clădire Teatru Deva”,
• “clădire birouri şi spaţii repetiţie (vestiare şi sală de balet)” şi
• “teren aferent teatru” în suprafaţă de 1.932,47 mp,
se dă în administrarea Teatrului Municipal Deva, pe bază de contract de administrare, potrivit legii.
(2)- Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie contractul de
administrare al imobilului precizat la alin.(1).
Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate ale consiliului judeţean 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

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 6 / 2009
A
CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE
a Teatrului Municipal Deva
de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva,
sub autoritatea Consiliului Judetean Hunedoara

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI DEVA
Nr. 1973/22.01.2009

CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
Nr. 351/22.01.2009

PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE

a Teatrului Municipal Deva de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva,
sub autoritatea Consiliului Judetean Hunedoara
Părţile:
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA – cu sediul în Municipiul Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Judeţul
Hunedoara, reprezentat prin Mircia Muntean – Primarul Municipiului Deva şi Comisia de predare
numită prin art. 4 din Hotărârea nr.483/2008 a Consiliului Local al Municipiului Deva, în calitate de
predător , şi
2. CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA – cu sediul în Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr.
28, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Mircea Ioan Moloţ – Preşedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara şi Comisia de preluare numită prin Dispoziţia nr. 2/2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Hunedoara , în calitate de primitor,
În temeiul următoarelor prevederi:
¾ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 483/2008 privind trecerea Teatrului Municipal
Deva din subordinea Consiliului local Deva în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara,
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 9/2009;
¾ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 502/2008 privind trecerea imobilului –Teatrudin domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara, modificată şi
completată potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 31/2009;
¾ Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.196/2008 privind aprobarea trecerii Teatrului Municipal
Deva de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara;
Părţile au convenit la încheierea prezentului

Protocol de predare - primire
prin care stabilesc următoarele:
Art. 1.(1)- Teatrul Municipal Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în Municipiul
Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 15, Judeţul Hunedoara, trece de sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Deva, sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2)- Reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Deva şi ai Consiliului Judeţean Hunedoara au
procedat la predarea-primirea instituţiei „Teatrul Municipal Deva”, potrivit următoarelor documente:
• Bilanţul contabil al Teatrului Municipal Deva încheiat la 31 decembrie 2008, cuprins în
anexa nr. 1 la prezentul protocol;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrului Municipal Deva aflat în vigoare la
31 decembrie 2008, cuprins în anexa nr. 2 la prezentul protocol;
• Organigrama, Statul de funcţii, Statul de personal ale Teatrului Municipal Deva aflate în
vigoare, cuprinse în anexa nr. 3 , 4 şi 5 la prezentul protocol.
(3)- Datoriile înregistrate în evidenţele contabile ale Teatrului Municipal Deva la 31 decembrie 2008,
precum şi orice alte angajamente contractate de această instituţie până la 31 decembrie 2008, se suportă
de către Primăria Municipiul Deva şi vor fi incluse în bugetul Municipiului Deva pe anul 2009, potrivit
prevederilor Hotărârii nr. 9/2009 a Consiliului Local al Municipiului Deva.
(4)- Teatrul Municipal Deva nu va face nici o plată pentru cheltuieli aferente angajamentelor
contractate până la 31 decembrie 2008, din alocaţiile ce provin din bugetul Judeţului Hunedoara.

Art.2.(1)- Imobilul compus din următoarele active fixe corporale:
• Clădire Teatru Deva cu suprafaţa construită 932 mp, având o valoare de inventar de
29.629.951,24 lei;
• Clădire birouri şi spaţii repetiţie (clădire vestiare şi sală de balet) cu suprafaţa construită
de 266,8 mp şi având o valoare de inventar de 291.456,41 lei;
• teren aferent în suprafaţă de 1.932,47 mp, înscrise în Cartea Funciară nr. 2632 N - Deva, nr.
cadastral 5577,
se transmite din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara, şi se
înregistrează distinct în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2)- Imobilul „clădire Teatrul Deva” se preia la stadiul fizic actual de reabilitare a construcţiei,
Consiliul Judeţean Hunedoara neavând nici o obligaţie de plată pentru lucrările contractate şi/sau executate
în perioada în care imobilul s-a aflat în proprietatea publică a Municipiului Deva, sau orice alte angajamente
de plată contractate până la data de 31 decembrie 2008.
Art. 3.- Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care este implicată instituţia „Teatrul
Municipal Deva”, sunt detaliate în anexa nr. 6 la protocol.
Art. 4.- Prezentul protocol s-a încheiat, în 3 (trei) exemplare, astfel: 1 exemplar pentru Primăria
Municipiului Deva, 1 exemplar pentru Consiliul Judeţean Hunedoara şi 1 exemplar pentru Teatrul Municipal
Deva.

PREDĂTOR :

PRIMITOR :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DEVA

CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

reprezentat prin:

Primarul Municipiului Deva
Mircia Muntean

COMISIA DE PREDARE
numită prin art.4 din Hotărîrea nr. 483/2008
a Consiliului Local Deva

reprezentat prin:

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara
Mircea Ioan Moloţ

COMISIA DE PRELUARE:
numită prin Dispoziţia nr.2/2009 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara
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ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.7/2009
privind abrogarea unor hotărâri adoptate de către Consiliului Județean Hunedoara

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 Județean Hunedoara
precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului județean;
Conform prevederilor art. I pct 33 și art. V din Ordonanța de Urgență nr. 214/4.12.2008
pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 56 și art. 63(3) din Legea nr.
24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor 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 Cu data prezentei se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.
114/2008 privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Hunedoara și Asociația Misionar Umanitară ”Maranata” Hunedoara, ale
Hotărârii nr. 151/2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 194/2006 privind reorganizarea Regiei
Autonome ,,Direcția Județeană a Drumurilor – RA” Deva ca societate comercială pe acțiuni, ale
Hotărârii nr. 202/2008 privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”APASERV VALEA JIULUI” S.A.
Petroșani precum și ale art. 3 alin.(2) din Hotărârea nr. 166/2008 privind transmiterea cu titlu
gratuit a unor pachete de acțiuni deținute de Județul Hunedoara la Societatea Comercială
”APASERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, către unele unități administrativ-teritoriale din
Județul Hunedoara.
Art. 2 Începând cu data de 16.02.2009 se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.166/2006 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice pentru emiterea
Acordurilor Unice din competența Consiliului Județean Hunedoara;
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Serviciului administrație
publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.8/2009
pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind obiectivul de investiții
”Amenajare sediu Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Deva, în corpul B al
Palatului Administrativ al Județului Hunedoara”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul 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 documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de
investiţii: ”Amenajare sediu Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Deva, în corpul
B al Palatului Administrativ al Județului Hunedoara”, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică
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

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.9/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687 D: Teliucu Inferior - Topliţa Dăbâca - Hăşdău – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – Limită judeţ Caraş
Severin, km 15+100- 45+380, judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de proiect din
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 2 -“Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1.- “Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură”,
În conformitate cu prevederile art.3 alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului „Modernizare
DJ 687 D: Teliucu Inferior – Topliţa - Dăbâca - Hăşdău – Lunca Cernii de Sus – Gura
Bordului – Limită judeţ Caraş Severin, km 15+100- 45+380, judeţul Hunedoara” în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 1.787.000 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta
hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului
vor fi suportate din bugetul propriu al judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 87.542.550 lei pentru acoperirea contribuţiei din
fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către
Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă suma de 16.729.328 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de cofinanţare de la
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2009-2010, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4 Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.43/2008,
nr.162/2008 şi nr.178/2008 se abrogă.
Art. 5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 9/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 687 D: Teliucu Inferior – Topliţa - Dăbâca - Hăşdău – Lunca Cernii
de Sus– Gura Bordului – Limită judeţ Caraş Severin, km 15+100- 45+380, judeţul
Hunedoara”

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi a
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este modernizarea drumului judeţean DJ 687 D: Teliucu Inferior –
Topliţa - Dăbâca - Hăşdău – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului, km 15+10045+380, judeţul Hunedoara şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua drumurilor naţionale
şi la reţeaua TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul turistic şi
economic o zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte să se contribuie, pe
termen mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un areal cu o mare încărcătură
istorică, a mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti, determinând o dezvoltare
durabilă a zonei şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă.
Rezultate scontate:
 30,28 km de drum reabilitat ;
 timp economisit ;
 creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
 reducerea traficului
 scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
 scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
 sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
 eliminarea pericolului de izolare a localităţilor beneficiare ;
 reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
 îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;

creşterea eficienţei activităţilor economice;
Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru
traficului între localităţile Teliucu Inferior, Topliţa, Dăbâca, Hăşdău, Lunca
Sus, Gura Bordului şi limita judeţului Caraş Severin.

scurtarea
parametrii
fluidizarea
Cernii de

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de depoluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numărului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 9/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare DJ 687 D: Teliucu Inferior – Topliţa - Dăbâca - Hăşdău – Lunca Cernii
de Sus– Gura Bordului – Limită judeţ Caraş Severin, km 15+100- 45+380,
judeţul Hunedoara”

Lei
Nr. crt
1
1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
2

Cheltuieli
neeligibile
3

Cheltuieli
eligibile
4

TOTAL
cheltuieli
5

TVA**
6

CAPITOL 1
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea
terenului

1.1
1.2
1.3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului

272.059

51.691

0

272.059

272.059

51.691

0

0

0

0

37.815

37.815

7.185

12.605

12.605

2.395

1.471.009

1.471.009

279.492

105.042
1.626.471

105.042
1.626.471

19.958
309.030

80.696.262

80.696.262

15.332.290

80.696.262

80.696.262

15.332.290

Amenajarea pt protectia mediului
TOTAL CAPITOL 1

2

272.059

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Canalizare, alimentare cu gaze naturale,
energie electrică, telefonie, radio-tv,etc
Drumuri de acces
TOTAL CAPITOL 2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de
constructie
Proiectare si engineering
Consultanţa şi expertiză
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

0

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4.1
4,2
4 .4
4 .5

Constructii si instalatii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari
TOTAL CAPITOL 4

0

5

CAPITOLUL 5

5 .1

Alte cheltuieli
Organizare de santier

5.1.1

5.1.1. Lucrari de constructii

5.1.2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de
santier

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)
TOTAL CAPITOL 5

6

6.1
6.2

II
III

Nr.
crt.

1.210.444

1.280.457

1.280.457

4.123.857

4.123.857

783.533

6.614.758

6.614.758

1.013.517

10.000

10.000

1.900

0

110.000
120.000

110.000
120.000

20.900
22.800

0

89.329.550

89.329.550

16.729.328

0
89.329.550

0
89.329.550

0
16.729.328

0

229.984

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 6

I

1.210.444

TOTAL cheltuieli
Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

SURSE DE FINANŢARE

0
0

VALOARE
(RON)
106.058.878

I

Valoarea totală a proiectului, din
care:

a

Valoarea neeligibilă a proiectului

b

Valoarea eligibilă a proiectului

89.329.550

c
II

TVA
Contribuţia proprie în proiect, din
care:

16.729.328
1.787.000

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
eligibile

1.787.000

b

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
neeligibile

0

III
IV

TVA
ASISTENTA FINANCIARA
NERAMBURSABILA SOLICITATA

16.729.328
87.542.550

0

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.10/2009
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 -30.06.2011,
aprobat prin Hotărârea nr.54/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi avizul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ;
Văzând procesul verbal nr.8611/12.12.2008 privind afişarea
modificărilor propuse la Programul de transport, care atestă îndeplinirea
procedurii privind transparenţa decizională;
Ţinând cont de Hotărârea nr. 8/2008, Hotărârea nr. 9/2008, şi
Hotărârea nr.1/2009 a Comisiei paritare;
În conformitate cu art.17alin.1lit.b şi c, art.18 alin.1 lit.d, art.23
alin.2 şi art. 25 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007,
precum şi ale art. 4 lit. e, art.10 alin.1 şi art.17 lit. a,c,d,g 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;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În baza prevederilor art.91 alin. 1 lit.f şi ale art.115 alin.1 lit. c din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 30.06.2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.54/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

1

Art.2. (1)Aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de
transport către operatorii de transport care au fost desemnaţi câştigători
ai traseelor în urma şedinţelor de atribuire realizate electronic prin
sistemul naţional la 31.10.2008, respectiv 09.12.2008, după cum
urmează:
S.C. G&M TRANSCOM S.R.L. Almaşu Mic de Munte desemnat
câştigător al traseelor nr.45:Deva-Simeria-Poiana,
nr.46:Deva-Orăştie- Almaşul Mic
nr.89:Orăştie-Tămăşasa-Dâncu Mare
nr.90:Orăştie-Jeledinţi-Măgura
nr.25:Simeria- Hărău,
nr.59:Simeria- Boiu,
nr.60:Simeria- Rapolţel, şi
nr.61:Simeria-Geoagiu.
SC CORNUL PREST SRL Deva desemnat câştigător al traseului
nr.53: Bătrâna-Zbeg-Deva.
SC GERGE IMPEX UTIL SRL Dobra desemnat câştigător al
traseului
nr.54:Deva-Dobra-Stănceşti
SC RĂCHITOVEANA S.R.L. Răchitova desemnat câştigător al
traseelor
nr.91:Haţeg – Ciula Mare – Răchitova,
nr.92:Haţeg- General Berthelot-Tuştea.
SC NISARA SRL Hunedoara desemnat câştigător al traseului
nr.70:Hunedoara- Hăşdău.
(2)Operatorii de transport menţionaţi la alin.1 au obligaţia de
a încheia cu Consiliul Judeţean Hunedoara, un contract de delegare a
gestiunii.
Art.3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului
de specialitate al consiliului judeţean si va fi dusă la indeplinire de către
Biroul Autoritate judeţeană de transport.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Deva, la 30 ianuarie 2009

2

ROMÂNIA
JUDE UL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDE EAN

HOTĂRÂREA NR.11/2009
privind stabilirea costului mediu lunar de între inere în centrele de îngrijire și
asisten ă pentru persoanele cu handicap pe anul 2009

CONSILIUL JUDE EAN HUNEDOARA;
Analizând 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 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa nr.975/2009 a Direc iei Generale de Asisten ă Socială și
Protec ia Copilului Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 448/2006 privind protec ia
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art. 33 și art.53 din Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protec ia și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.268/2007;
In baza cu art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administra iei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilește costul mediu lunar de între inere în centrele de îngrijire și
asisten ă pentru persoanele cu handicap pe anul 2009 în valoare de 2150 lei.
Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direc ia Generală de Asisten ă
Socială și Protec ia Copilului Hunedoara și va fi comunicată celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PRE EDINTE,
Mircea Ioan Molo

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.12/2009
pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind obiectivul de investiții
”Centru de Îngrijire și Asistență-Geoagiu”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul 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 documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de
investiţii: ”Modernizare Centru de Îngrijire și Asistență - Geoagiu”, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică
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

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.13/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 4.912,73 mii lei din
disponibilităţile fondului de rulment pentru finanțarea unor cheltuieli de
investiții din competența Consiliului Județean Hunedoara, conform
anexelor nr. 1-2/16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi Direcţia Tehnică şi se va comunica celor
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii
Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.14/2009
pentru preluarea unor terenuri adiacente drumurilor judeţene ,
din patrimoniul unor unităţi administrativ-teritoriale
în domeniului public al Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ;
Analizând:
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Veţel nr. 77/2008 privind aprobarea transmiterii unui
teren din proprietatea privată a Comunei Veţel în domeniul public al Judeţului Hunedoara;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cerbăl nr. 46/2008 privind aprobarea transmiterii unui
teren din proprietatea privată a Comunei Cerbăl, în domeniul public al Judeţului Hunedoara;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bunila nr. 27/2008 privind aprobarea transmiterii unui
teren din proprietatea privată a Comunei Bunila în domeniul public al Judeţului Hunedoara;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Topliţa nr. 40/2008 privind aprobarea transmiterii unor
terenuri din proprietatea publică a Comunei Topliţa în domeniul public al Judeţului Hunedoara;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos nr. 31/2008 privind aprobarea
transmiterii unui teren din proprietatea privată a Comunei Lunca Cernii de Jos în domeniul
public al Judeţului Hunedoara;
În baza prevederilor art. 7 şi art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, 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.– Aprobă preluarea din patrimoniul unor unităţi administrativ-teritoriale în domeniul
public al Judeţului Hunedoara, a terenurilor adiacente drumurilor judeţene DJ 708D şi DJ 687D,
identificate potrivit anexei care face parte intergrantă din prezenta.
Art. 2.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate ale consiliului
judeţean şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie Publică Locală, Relaţii
Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE ,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 ianuarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

DATELE DE IDENTIFICARE
ale terenurilor care se preiau din patrimoniul unor unităţi administrativ-teritoriale
în domeniul public al Judeţului Hunedoara
Nr.
crt

0
1.

Unitatea
administrativteritorială de la care
se transmite terenul
/
hotărârea consiliului
local de transmitere
1
Comuna Veţel /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Veţel nr.
77/2008

Denumirea
bunului

2
Teren în
suprafaţă de
10.248 mp

2.

Comuna Cerbăl /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Cerbăl nr.
46/2008

Teren în
suprafaţă de
57.121 mp

3.

Comuna Bunila /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Bunila nr.
27/2008

Teren în
suprafaţă de
12.878 mp

0

1

2

Elemente de identificare

Valoarea
de inventar
[ lei ]

Situaţia juridică
actuală

3
Teren în suprafaţă de 10.248 mp,
situat în zona adiacentă DJ 708D,
identificat în CF 323-Boia Bârzii,
nr. topografic 3398
(se dezmembrează din suprafaţa
totală de 163.840 mp)
Vecinătăţi: la nord – proprietăţi
particulare,
la est – DJ 708 D,
la sud – proprietăţi
particulare
la vest – hotar Leşnic
Teren în suprafaţă de 57.121 mp,
situat în zona adiacentă DJ 708D,
identificat în CF nr. 57 - Feregi,
nr. topografic 1113/1
Vecinătăţi: la nord – DJ 708D,
la est – Ocolul silvic,
la sud – Ocolul silvic
la vest – Ocolul silvic
Teren în suprafaţă de 12.878 mp,
situat în zona adiacentă DJ 708D,
identificat în CF nr. 2 , nr. topo
16,21,20,380-387,375 parte
nr.cadastral 5-7, 45, 49-55
Vecinătăţi: la nord – păşune,
la est – păşune,
la sud – păşune
la vest – păşune
3

4
0

5
preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

8.565

preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

0

preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

4

5

4.

Comuna Topliţa /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Topliţa nr.
40/2008

Teren în
suprafaţă de
10.481 mp

5.

Comuna Topliţa /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Topliţa nr.
40/2008

Teren în
suprafaţă de
11.665 mp

6.

Comuna Lunca
Cernii de Jos /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Lunca
Cernii de Jos nr.
31/2008

Teren în
suprafaţă de
34.956 mp

7.

Comuna Lunca
Cernii de Jos /
Hotărârea
Consiliului Local a
Comunei Lunca
Cernii de Jos nr.
31/2008

Teren în
suprafaţă de
31.575 mp

Teren în suprafaţă de 10.481 mp,
situat în zona adiacentă DJ 687
D,
identificat în CF nr. 43 Goles ,
nr. topografic 411;
nr.cadastral 545, 578, 581;
Vecinătăţi: la nord – pădure propr.
publică a Comunei Topliţa
la est – Râul Cerna
la sud – pădure propr.
publică a Comunei Topliţa
la vest – pădure propr.
publică a Comunei Topliţa
Teren în suprafaţă de 11.665 mp,
situat în zona adiacentă DJ 687
D,
identificat în CF nr. 25 Hasdau ,
nr. topografic 771;
nr.cadastral 989
Vecinătăţi: la nord – Râul Cerna
la est – pădure propr.
publică a Comunei Topliţa
la sud – pădure propr.
publică a Comunei Topliţa
la vest – O.S.
Hunedoara
Teren în suprafaţă de 34.956 mp,
situat în zona adiacentă DJ 708
D,
identificat în CF nr. 1215 ,
nr. topo 7857, nr.cadastral 20
Vecinătăţi: la nord – DJ 708D
la est – domeniul privat al
com. Lunca Cernii de Jos
la sud – domeniul privat al
com. Lunca Cernii de Jos
la vest – domeniul privat
al com. Lunca Cernii de Jos
Teren în suprafaţă de 31.575 mp,
situat în zona adiacentă DJ 687
D,
identificat în CF nr. 1215 , nr.
topo 7857, nr.cadastral 20
Vecinătăţi:
la nord – domeniul privat al com.
Lunca Cernii de Jos
la est – domeniul privat al com.
Lunca Cernii de Jos
la sud – DJ 678 D
la vest – domeniul privat al com.
Lunca Cernii de Jos

0

preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

0

preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

0

preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

0

preluat în
domeniul public
al Judeţului
Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTĂRÂREA NR.15/2009
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2009
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, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Văzând adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a
judeţului Hunedoara nr.522/2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara
sub nr.849/2009;
In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru
evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2009, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.15/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2009

Nr.crt.

Denumire produs

1.

Cereale

2.
3.
4.
5.

Cartof
Fasole boabe
Fasole verde
Legume

6.

Fructe

Grâu
Orz
Porumb boabe

Varză
Ceapă
Morcov
Tomate
Ardei gras
Castraveţi
Mere
Pere
Struguri
Piersici

UM

Preţul mediu

Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.

1,00
1,00
1,10
1,40
4,20
3,00
0,80
1,20
1,90
2,50
4,00
2,50
1,80
2,00
2,80
4,50

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.16/2009
privind aprobarea Listei proiectelor prioritare în vederea finanţării în cadrul
Programului ”Electrificarea 2007-2009”, la nivelul judeţului Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând Lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificarea 2007-2009”, la nivelul judeţului Hunedoara,
înregistrată cu nr. 911/2009;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru
aprobarea Programului ”Electrificarea 2007-2009” privind alimentarea cu
energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de
management al programului, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 15 alin.3 din Regulamentul privind
implementarea Programului ”Electrificarea 2007-2009”, aprobat prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/2008;
În 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 Lista proiectelor prioritare în vederea finanţării în
cadrul Programului ”Electrificarea 2007-2009”, la nivelul judeţului Hunedoara
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
la Hotărârea nr.16 /2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
Proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara

Nr.
crt.

1

2

Denumire obiectiv /
titlul proiectului

Beneficiar

”Realizare
Consiliul
reţea de alimentare
Local
cu energie
al
electrică în
Municipiului
Municipiul Lupeni,
Lupeni
Staţiunea Straja”
“Extindere
reţea electrică în
Consiliul
satul Căstău,
Local
Comuna Beriu,
al Comunei
Beriu
judeţul Hunedoara”

Număr
locuitori
deserviţi
de
proiect

Număr
gospodării
beneficiare

%
contribuţie
buget local
şi alte
surse

Valoarea
investiţiei
Lei

Faza
documentaţi
ei de
proiectare

10.000

360

6

5.111.324

Studiu de
Fezabilitate

49

15

9,39

351.282

Studiu de
Fezabilitate

3

”Realizarea
electrificării unor
zone de pe raza
localităţii Uricani
prin programul
Electrificare 20072009”

Consiliul
Local
al Oraşului
Uricani

113

190

2,52

5.017.758,56

Studiu de
Fezabilitate

4

“ Extindere
reţea 0,4 KV satul
Vălişoara, Comuna
Vălişoara, judeţul
Hunedoara”

Consiliul
Local
al Comunei
Vălişoara

12

5

1,96

102.320,82

Studiu de
Fezabilitate

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.17/2009
privind unele măsuri de administrare a domeniului public și privat al
Județului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând procesul-verbal încheiat de comisia de inventariere a mijloacelor fixe din
domeniul public şi privat al judeţului Hunedoara, concesionate S.C. APA PROD S.A.
Deva, înregistrat la registratura consiliului județean cu nr. 13693/8344/28.11.2008;
În urma analizei adreselor conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva,
înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.7939/2008, nr.7940/2008 şi
respectiv nr.7941/2008;
În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările
ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ –
teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
În baza prevederilor art.120 alin.(1) şi cele ale art.121 alin.(1) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara, în
domeniul privat al Judeţului Hunedoara, a unor mijloace fixe concesionate operatorului
S.C. APA PROD S.A. Deva, identificate potrivit anexei nr. 1 la prezenta.
(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) rămân în concesiunea S.C.APAPROD
S.A Deva, iar anexa la contractul de concesiune nr.3307/1175/2003, încheiat între
Consiliul Județean Hunedoara și S.C.APA PROD S.A Deva, se modifică în mod
corespunzător.
Art.2 (1) Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în
domeniul privat al Judeţului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, identificate potrivit anexei nr. 2 la prezenta, în
vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării.

(2) Casarea și valorificarea mijloacelor fixe indicate la alin.(1) se face de
către Spitalul Județean de Urgență Deva, în condițiile legii.
(3) Sumele rezultate în urma valorificării mijloacelor fixe stabilite la
alin.(2), se fac venit la bugetul propriu al judeţului Hunedoara.
(4) Lista inventar a bunurilor aflate în administrarea Spitalului Județean
de Urgență Deva potrivit contractului de administrare nr.3518//2003, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică corespunzător prezentei.
Art.3 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului
Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.17/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe concesionate S.C. APA PROD S.A. Deva, care trec din domeniul
public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara
(rămân în concesiunea S.C.APA PROD S.A.Deva)
Nr.
crt.

Nr.
Denumirea bunului
inventar

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2015
2016
3019
3020
3021
3023
3027
60001
60002
60003
60004
60005
60006
60007
60008
60009
60010

18
19
20
21
22
23
24
25
26

10151
2028
3042
3044
3047
3048
3049
3050
3051

27

3052

28
29
30
31
32

3053
3054
60011
60012
60013

II

Cod
Anul
Valoarea
clasificare punerii
de inventar
în
(lei)
funcţiune

Durata
normală
de
utilizare
(ani)

ZONA BATIZ

Masă cu schelet metalic
Masă cu schelet metalic
Port cuve 40 mm
Port cuve 80 mm
Cuve sticlă 40 mm
Cuve sticlă 80 mm
Balanţa analitică
Dulap
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Dulap vestiar
Total Batiz

2.1.19.1.
2.1.19.1.
2.2.6.1.
2.2.6.1.
2.2.6.1.
2.2.6.1.
2.2.3.2.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.
3.1.1.

1980
1980
1995
1995
1995
1995
1975
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

9,87
9,87
122,31
122,31
44,47
48,12
1,83
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
417,48

5
5
5
5
5
5
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1.8.13
2.1.5.1.
2.2.6.1
2.2.6.1
2.2.1.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.

1991
1995
1995
1995
2001
2001
2001
2001
2001

104,38
1008,48
44,47
48,12
17.348,00
17.348,00
4.782,77
4.782,77
1.833,43

40
12
5
5
10
10
5
5
10

2.2.1.1. 2001

1.833,43

10

4.917,54
4.917,54
13,31
12,24
12,24
59.006,72

10
10
15
15
15

ZONA SANTAMARIA ORLEA

Cleşte universal
Maşină de găurit
Cuve sticlă 40 mm
Cuve sticlă 80 mm
Turbidimetru on line
Turbidimetru on line
PH-metru fix REDOX
PH-metru fix REDOX
Aparat JAR-test
(agitator de floculare)
Aparat JAR-test
(agitator de floculare)
Cântar cu celule piezoelectric
Cântar cu celule piezoelectric
Dulap metalic A2 BM 94
Fişet metalic A2 BM 102
Dulap metalic A2 BM 102
TOTAL: SÂNTĂMĂRIA
ORLEA

2.2.1.1.
2.2.1.1.
3.1.1
3.1.1
3.1.1.

2001
2001
1988
1988
1988

III
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Bunuri finanţate 2005-2006 (APA PROD sediu central)

2066 Autoclava electrică de
laborator „AES-75”cu 2 ceasuri
și imprimantă
2068 Hotă microbiologică cu flux
laminar „ASALAIR 1200”
2069 Incubator microbiologic cu
răcire FTC 901 (Italia)
2070 Incubator microbiologic cu
răcire FTC 901 (Italia)
2071 Etuvă laborator FD 115
(Germania)
2072 Nișă chimică „ASALAIR
1200/FB (Italia)
2073 Baie de apă „WB-U4” –config.
completă
2074 Baie nisip „FALC” S70 (Italia)
2075 Numărător calorii „FUNKE
GERBER” (Germania)
2076 Lampă bactericidă CARGUS
2077 Lampă bactericidă CARGUS
2078 Generator sudură WAGT
220TIS + PICK GSH
2079 Generator sudură WAGT
220TIS + PICK GSH
2080 Motopompă ape murdare KTR
50
2081 Motopompă noroi SP 30
TOTAL III
TOTAL GENERAL
(I+II+III)

2.1.24.7 2006

34.689,69

12

2.1.24.7 2006

17.850,00

12

2.1.24.7 2006

7.140,00

12

2.1.24.7 2006

7.140,00

12

2.1.24.7 2006

10.710,00

12

2.1.24.7 2006

35.700,00

12

2.1.24.7 2006

3.570,00

12

2.1.24.7 2006
2.1.24.7 2006

3.570,00
4.641,00

12
12

2.1.24.7 2006
2.1.24.7 2006
2.1.24.7 2006

1.785,00
1.785,00
11.338,96

12
12
15

2.1.24.7 2006

11.338,96

15

2.1.24.7 2006

4.938,86

8

2.1.24.7 2006

11.061,41
167.258,88
226.683,08

8

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr.17/2009
a Consiliului Judeţean Hunedeoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe care trec din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara,
în vederea scoaterii lor din uz, casării şi valorificării, în condiţiile legii
Valoarea
Durata
normală de inventar
(lei)
de
utilizare
(ani)

Observaţii
privind
starea
tehnică

Locul unde se află

Nr. Denumirea
crt.

Nr.inventar

Cod clasificare

Anul
punerii în
funcţiune

1

Fântănă cu bazin

10184

.

1.8.1

1958

40

4420,30 degradată Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva-

2

Fântână cu bazin

10185

.

1.8.1

1890

40

6453,64 degradată Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva-

1.9.3

1958

15

3

Depozit carburanţi

10183

TOTAL

x

secţia TBC , str.Gh. Bariţiu nr.17

10905,04 degradată
21.778,98

x

secţia TBC , str.Gh. Bariţiu nr.17
Spitalul Judeţean de Urgenţă Devasecţia TBC , str.Gh. Bariţiu nr.17

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.18/2009
privind transmiterea unor bunuri realizate în urma derulării programului de investiţii
“Reabilitare reţele de distribuţie apă în Valea Jiului – Etapa II”, din domeniul public al Judeţului Hunedoara
în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din Valea Jiului
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând următoarele:
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa nr.38/2008 privind solicitarea către Consiliul Judeţean
Hunedoara a trecerii din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul public al Oraşului Aninoasa şi în
administrarea Consiliului Local Aninoasa, a bunurilor care formează sistemul de alimentare cu apă şi canalizare de
pe raza Oraşului Aninoasa;
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Petrila nr.106/2008 privind solicitarea către Consiliul Judeţean
Hunedoara a trecerii din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul public al Oraşului Petrila şi în
administrarea Consiliului Local al Oraşului Petrila, a unor bunuri care formează sistemul de alimentare cu apă şi
canalizare de pe raza Oraşului Petrila;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr.168/2008 privind solicitarea de trecere a unor bunuri
din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Petroşani;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vulcan nr.66/2008 privind solicitarea de trecere a unor bunuri din
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al
Municipiului Vulcan şi administrarea Consiliului Local Vulcan;
În conformitate cu dispoziţiile art.10 alin.(6) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
astfel cum a fost modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2008;
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1).- Se aprobă transmiterea unor bunuri realizate în urma derulării programului de investiţii
“Reabilitare reţele de distribuţie apă în Valea Jiului –Etapa II”, din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din Valea
Jiului şi în administrarea consiliilor locale respective, după cum urmează:
a) bunurile amplasate/situate pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Aninoasa, identificate potrivit Anexei
nr.1 la prezenta hotărâre, se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Aninoasa şi în administrarea Consiliului
Local al Oraşului Aninoasa;
b) bunurile amplasate/situate pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Petrila, identificate potrivit Anexei nr.2
la prezenta hotărâre, se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Petrila şi în administrarea Consiliului Local
al Oraşului Petrila;
c) bunurile amplasate/situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Petroşani, identificate potrivit
Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Petroşani şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani;
d) bunurile amplasate/situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Vulcan, identificate potrivit Anexei
nr.4 la prezenta hotărâre, se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Vulcan şi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Vulcan.
(2) - Bunurile realizate în urma derulării programului de investiţii “Reabilitare reţele de distribuţie apă în
Valea Jiului –Etapa II”, amplasate/situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lupeni şi Oraşului Uricani,
rămân în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.

Art. 2 - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit alin.(1) al art.1 din prezenta, se face pe bază de
protocoale de predare-primire încheiate între părţile implicate, în termen de 30 zile de la data prezentei hotărâri.
Art. 3 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 (1) – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către S.C. „APASERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani şi
Serviciul administrarea domeniului public şi privat, agenţi economici, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) - Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 27 februarie 2009

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 18/ 2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Aninoasa
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea mijlocului fix

0
1.

Numar
de
inventar
2
12657

3.
1.8.6.

2.

12658

1.8.6.

4
Reţea distribuţie apă
+branşamente +vane
regulatoare de presiune
tronson 111-112
Branşamente

3.

12659

1.8.6.

Branşamente

1.157,17

4.

12660

1.8.6.

Branşamente

963,29

5.

12661

1.8.6.

Branşamente

2.400,96

6.

12662

1.8.6.

Branşamente

1.316,99

7.

12663

1.8.6.

4.929,44

8.

12664

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente
Branşamente

9.

12665

1.8.6.

Reţea distribuţie apă
+branşamente+vane

13.633,69

10.

12666

1.8.6.

62.320,72

Aninoasa,
str. Uzinei

11.

12667

1.8.6.

Reţea distribuţie apă
+branşamente+vană
manuală cu sertar
Reţea distribuţie apă
+branşamente

100.746,72

Aninoasa,
str. Jiului

TOTAL

Valoare de
inventar
[lei]
5
18.473,16

Locul unde se
afla

802,85

Aninoasa,
str. Cimitirului
Aninoasa,
str. Republicii
Aninoasa,
str. Complex
Arena
Aninoasa,
str. Văleni
Aninoasa,
str. Gheorghe
Lazăr (Doja)
Aninoasa,
str. Vulculeşti
Aninoasa,
str. Centru
Aninoasa,
str. Cătăneşti

11.489,10

218.234,09

6
Aninoasa,
str. Libertăţii

Elemente de identificare
7
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip UPONOR, Dn.63, 8 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 198 m
Vană regulatoare, Dn.150-200, tip BERMAD, 2 buc.
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 35 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 80 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 42 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 166 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 100 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,D.63, 165 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 102 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 700 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip UPONOR, Dn.110, 200 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip PALPLAST, Dn.110, 1200 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip UPONOR, Dn.63, 8 m
Branşamente,conductă HDPE, Dn32, 369 m
Vană Dn.100, 2 buc.
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip UPONOR, Dn.63, 710 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 886 m
Vană manuală,Dn.80,1 buc.
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip UPONOR, Dn.110, 101 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE tip PALPLAST, Dn.110, 600 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn.32, 200 m

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 18/ 2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Petrila

Nr.
crt.

Numar de
inventar

Cod de
clasificare

Denumirea mijlocului fix

0
1.

2
12768

3.
1.8.6.

2.

12769

1.8.6.

4
Branşamente, tronson 150-151,
Lot Petrila
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 152-153, Lot Petrila

3.

12770

1.8.6.

4.

12771

1.8.6.

5.

12772

6.

Valoare de
inventar
[lei]
5
1.768,93
1.885,15

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Petrila
Reţea distribuţie apă, Lot Petrila

30.799,78

1.8.6.

Branşamente,tronson 54-54, Lot
Petrila

56.846,25

12773

1.8.6.

12.907,75

7.

12774

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Petrila
Reţea distribuţie
apă+branşamente+vană,
tronson 154-155, Lot Petrila

8.

12775

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 156-157, Lot Petrila

102.988,56

9.

12776

1.8.6.

Reţea distr. apă+branşamente,
tronson 54-54”, Lot Petrila

25.371,97

10.

12777

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Petrila

24.824,83

210,71

108.046,96

Locul unde
se afla
6
Petrila,
str. Dacilor
Petrila,
str. 22
Decembrie
Petrila,
str. Taia
Petrila,
str. Cartier
8 Martie
Petrila,
AutoserviceDig Jiu
Petrila,
str. Dealului
Petrila,
str. Prundului

Petrila,
str. MineiRepublicii
Petrila,
AutoserviceDig Jiu
Petrila,
str. Cocoş

Elemente de identificare
7
Branşamente, conductă HDPE, Dn32, 110 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE, Dn.63, 20 m
Branşamente,conductă HDPE, Dn32, 85m
Reţea distr. apă, conductă HDPE, Dn.63, 1000 m
Branşamente, conductă HDPE, Dn32, 810 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 8 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 248 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 600 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 230 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.110, 580 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 240 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 600 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 200 m
Vană Dn 100, 1 buc.
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.32, 110 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 510 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 60 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.32, 200 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 630 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 200 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 200 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 200 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 150 m

11.

12778

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Petrila

20.827,90

Petrila,
str. Prislop

12.

12779

1.8.6.

12.780,03

13.

12780

1.8.6.

14.

12781

1.8.6.

15.

12782

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Petrila
Branşamente, tronson 69-70,
Lot Lonea
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 62-63, Lot Lonea
Branşamente, tronson 66-68,
Lot Lonea

16.

12783

1.8.6.

Branşamente, Lot Lonea

5.422,40

17.

12784

1.8.6.

6.236,88

18.

12785

1.8.6.

Branşamente, tronson 73-74,
Lot Lonea
Reţea distr. apă, Lot Lonea

7.064,42

19.

12786

1.8.6.

Reţea distr. apă, Lot Lonea

14.449,31

20.

12787

1.8.6.

31.575,10

21.

12788

1.8.6.

Reţea distr. apă, tronson 160-161,
Lot Lonea
Reţea distr. apă+vană,
tronson 162-163, Lot Lonea

Petrila,
str. Roşia
Petrila,
str. Liliacului
Petrila,
str. Republicii
Petrila,
str.
Luceafărului
Petrila,
str. N. Iorga
Petrila,
str. Crinului
Petrila, Cap
Linie Lonea
Petrila,
str. 6 August
Petrila,
str. Bucureşti
Petrila,
str. Minerului

22.

12789

1.8.6.

3.576,42

23.

12790

1.8.6.

24.

12791

1.8.6.

Reţea distr. apă, racord CT 3 la
reţeaua nouă, Lot Lonea
Branşamente,tronson 116-117,
Lot Lonea
Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Lonea

25.

12792

1.8.6.

26.

12793

1.8.6.

9.100,14
4.822,14
10.504,32

26.983,93

12.861,90
16.505,26

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 137-138, Lot Lonea

68.802,67

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Jieţ

172.253,07

Petrila,
str. Bobâlnei
Petrila,
str.
Tineretului
Petrila,
str. Burdeşti
Petrila,
str. Jieţ

Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 160 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 200 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 200 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 40 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 115 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 135 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 80 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 10 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 113 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 185m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 60 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 105m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 120m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 40 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 220 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.110, 180 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 475 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.110, 390 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.32, 400 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.110, 390 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.32, 280 m
Vană Dn125, 1 buc.
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.110, 9 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 105m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 20 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 90 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 200 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.63, 323 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn.32, 480 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 350 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 400 m
Reţea distr. apă conductă polietilenă PE 100,Dn280x7,1,
tip UPONOR, Pn 12,5 , 231,8 m
Reţea distr. apă ,conductă polietilenă,PE 100,Dn63x5,8,
tipUPONOR,Pn12,5, 1680 m
Branşament, conductă polietilenă,PE100,Dn32(48 buc.), 859 m

27.

12794

1.8.6.

Reţea aducţiune apă, Lot Jieţ

278.771,95

Petrila,
str. Jieţ

28.

12795

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
Lot Jieţ

172.691,21

Petrila,
str. Birăoni

TOTAL

1.240.879,94

Reţea aducţiune apă, conductă fontă ductilă,Dn 600x11,4,
tip ducpur,Pn25, 276 m
Reţea aducţiune apă, conductă fontă ductilă,Dn 500x10,5,
tip ducpur,Pn25, 476 m
Reţea aducţiune apă, conductă fontă ductilă,Dn 400x9,6,
tip ducpur,Pn25, 552 m
Reţea distr. apă conductă polietilenă PE 100,Dn110x5,8,
tip UPONOR, Pn 12,5, 600m
Reţea distr. apă conductă polietilenă PE 100,Dn63x5,8,
tip UPONOR, Pn 12,5 ,1200m
Branşament,conductă polietilenă,PE100,Dn32(15 buc.), 1100 m

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 18/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Petroşani
Nr.
crt.

Numar de
inventar

Cod de
clasificare

Denumirea mijlocului fix

Valoare de
inventar
[lei]
5
22.095,00

0
1.

2
12668

3.
1.8.6.

4
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1

2.

12669

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1

25.660,00

3.

12670

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1

16.212,00

4.

12671

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente+vane,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1

47.731,91

5.

12672

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+vană,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1

25.388,69

Petroşani,str.
Cărbunelui

6.

12673

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente+vană,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1

14.760,11

Petroşani,str.
Jiului

7.

12674

1.8.6.

22.588,87

8.

12675

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente+vană,
tronson 215-218-Colonie-Inel 1
Reţea distribuţie
apă+branşamente+vană,
tronson 215-218-Colonie-Inel 2

Petroşani,str.
Gheorghe
Bariţiu
Petroşani,str.
Mioriţa

9.

12676

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 3

42.491,70

22.979,48

Locul unde se
afla
6
Petroşani,
str. Andrei
Mureşan
Petroşani,
str. Mihai
Kogalniceanu
Petroşani,
str.
Sarmizegetusa
Petroşani,str.
Vasile
Alecsandri

Petroşani,str.
Micu Klein

Elemente de identificare
7
Reţea distr. apă,conductă HDPE,Dn.110, 180m
Reţea distr. apă,conductă HDPE,Dn.63, 100 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 280 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 250 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 300 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 150 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 260 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 470 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 450 m
Vană Dn50, 1 buc.
Vană Dn100, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 270 m
Vană Dn100, 1 buc.
Vană Dn125, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 100 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 100 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 200 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.20, 20 m
Vană Dn125, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 210 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 300 m
Vană Dn125, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 400 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 80 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.20, 50 m
Vană Dn50, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 500 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 110 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 750 m

10.

12677

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 3

20.434,50

Petroşani,str.
Aradului

11.

12678

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente+vane,
tronson 215-218-Colonie-Inel 3

31.465,07

Petroşani,str.
Dacia

12.

12679

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 3

23.812,59

Petroşani,str.
Aurel Vlaicu

13.

12680

1.8.6.

57.544,30

14.

12681

1.8.6.

15.

12682

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 3
Reţea distribuţie apă,
tronson 215-218-Colonie-Inel 3
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 4

Petroşani,str.
Radu Şapcă
Petroşani,str.
Vlad Ţepeş
Petroşani,str.
Micu Klein

16.

12683

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 4

15.869,60

Petroşani,str.
Aradului

17.

12684

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente+vane,
tronson 215-218-Colonie-Inel 4

20.101,65

Petroşani,str.
Dacia

18.

12685

1.8.6.

19.953,80

19.

12686

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 215-218-Colonie-Inel 4
Reţea distribuţie
apă+branşamente+vane,
tronson 215-218-Colonie-Inel 5

Petroşani,str.
Radu Şapcă
Petroşani,str.
Dacia-blocuri

20.

12687

1.8.6.

Reţea distribuţie apă

8.348,93

21.

12688

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 187-188, lot Centru-Sud

45.829,73

23.618,70
14.288,50

64.656,84

Petroşani,
str. G.EnescuDepou
Petroşani,
str. Ghe. Lazăr

Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 200 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 130 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.32, 50 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 445 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 400 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 45 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 200 m
Vană Dn125, 2 buc.
Vană Dn50, 2 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 300 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 30 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.32, 173 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 123 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.20, 45 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 765 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 670 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 345 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 60 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 150 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 190 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 80 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 140 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 170 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 150 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 10 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 200 m
Vană Dn125, 1 buc.
Vană Dn80, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 165 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 155 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 445 m
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.63, 90 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.32, 7m
Branşamente, conductă HDPE,Dn.20, 26 m
Vană Dn50, 1 buc.
Vană Dn150, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă HDPE,Dn.110, 130 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 464 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 404 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn32, 382 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32 96 m

22.

12689

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 209-210, lot Centru-Sud

62.503,16

Petroşani,
str. Prundului

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 60 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32, 133 m
Branşamente,conductă HDPE,DN20, 120 m

23.

12690

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
lot Centru-Sud

10.500,70

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 30 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 30 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32, 60 m

24.

12691

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
lot Centru-Sud

5.945,94

25.

12692

1.8.6.

10.748,39

26.

12693

1.8.6.

27.

12694

1.8.6.

28.

12695

1.8.6.

Branşamente,tronson 199-200,
lot Centru-Sud
Reţea distribuţie apă-GEROM,
lot Centru-Sud
Reţea distribuţie apă,
lot Centru-Sud
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 195-196, lot Centru-Sud

Petroşani,
str. 1
DecembrieOaza
Petroşani,
str. A.
Poporului
Petroşani,
str. G.Coşbuc

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 100 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn32, 200 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 125 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32, 255 m

29.

12696

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 197-198, lot Centru-Sud

16.965,43

Petroşani,
str. Ghe.Şincai
Petroşani,
str.1
Decembrie
Petroşani,
str. Măguri

30.

12697

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 198-199, lot Centru-Sud

28.568,86

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 321 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 355 m

31.

12698

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 60-62, lot Centru-Sud

15.769,40

32.

12699

1.8.6.

6.049,50

33.

12700

1.8.6.

34.

12701

1.8.6.

35.

12702

1.8.6.

Branşamente,tronson 191-192,
lot Centru-Sud
Branşamente,Petroşani Sud,
lot Centru-Sud
Reţea distribuţie apă,
tronson 203-204, lot Centru-Sud
Branşamente, lot Centru-Sud

Petroşani,
str. Ştefan cel
Mare
Petroşani,
str. 16
Februarie
Petroşani,
str. Plai

36.

12703

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 205-206, lot Centru-Sud

26.138,43

37.

12704

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 207-208, lot Centru-Sud

13.733,75

9.249,51
14.885,11
20.907,58

37.024,60
22.539,86
26.050,59

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 70 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32, 30 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32, 190 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn20, 80 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 300 m

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 57 m
Branşamente,conductă HDPE,DN32, 308 m

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 100 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 161 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 32 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 700 m

Petroşani,
str. Slătinioara
Petroşani,
str. Poligonului
Petroşani,
str. Vilelor

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 260 m

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 150 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 6 m

Petroşani,
str. Primăverii

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 180 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 68 m

Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 550 m

38.

12705

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 213-214, lot Centru-Sud

10.775,40

39.

12706

1.8.6.

54.253,27

40.

12707

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+vane,
aducţiune rezervor 2x750 mc Brădet
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 170-171, lot Nord

53.516,33

Petroşani,
str. Dărăneşti

41.

12708

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 172-173, lot Nord

17.385,60

42.

12709

1.8.6.

71.577,77

43.

12710

1.8.6.

44.

12711

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 174-175, lot Nord
Reţea distribuţie
apă+branşamente+vană,
tronson 183-184, lot Nord
Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 177-178, lot Nord

Petroşani,
str.
Funicularului
Petroşani,
str. Progresului
Petroşani,
str. Piscului

16.465,62

Petroşani,
str. Mândra

45.

12712

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente+vane,
tronson 176-177, lot Nord

42.739,74

Petroşani,
str. Digului

46.

12713

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente,
tronson 181-182, lot Nord

26.407,11

Petroşani,
str. Calea
Romană

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 670 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 150 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn20, 50 m
Vană Dn50, 1 buc.
Vană Dn100, 1 buc.
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 100 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 135 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 95 m

47.

12714

1.8.6.

Reţea distribuţie apă,
tronson 211-212, lot Nord

60.670,73

Petroşani,
str. Izvor

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 600 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn32, 1330 m

48.

12715

1.8.6.

Reţea distribuţie apă, Hotel Onix,
lot Nord

17.454,85

49.

12716

1.8.6.

39.860,91

Petroşani,str.
Cuza Vodă

50.

12717

1.8.6.

70.595,42

Petroşani,str.
Cuza Vodă

51.

12718

1.8.6.

Reţea distr. apă+branşament+vană,
tronson 9-10,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament,
tronson 10-11,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament,
tronson 11-6,
Colonie Petroşani-INEL 7

14.500,64

Petroşani,str.
Cuza Vodă,
CONSMIN

20.672,11

Petroşani,
str. Viitorului

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 40 m
Branşamente,conductă HDPE,Dn32, 35 m
Reţea distr. apă, conductă HDPE,Dn280, 474 m
Vană Dn200, 2 buc.
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 650 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 1000 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 225 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 445 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 70 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 795 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 205 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 490 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn20, 120 m
Vană Dn 50, 1 buc.
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 100 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn32, 20 m
Branşamente, conductă HDPE,Dn20, 120 m

Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn110, 170 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn63, 85 m
Reţea distribuţie apă,conductă HDPE,Dn32, 20 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn110, 158 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 180 m
Vană Dn100, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn110, 216 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 320 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn20, 50 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn110, 76 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 45 m

52.

12719

1.8.6.

53.

12720

1.8.6.

54.

12721

1.8.6.

55.

12722

1.8.6.

56.

12723

1.8.6.

57.

12724

1.8.6.

58.

12725

1.8.6.

59.

12726

1.8.6.

60
.

12727

1.8.6.

Reţea distr. apă+branşament,
tronson 6-3,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament,
tronson 7-8,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament+vană,
tronson 1-2,
Colonie Petroşani-INEL 7

12.583,20

32.660,76

Petroşani,str.
T.Maiorescu

Reţea distr. apă+branşament,
tronson 2-3,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament+golitor
cu robinet, tronson 3-3”,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă, tronson 2-5,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă,tronson 7-4,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament,
tronson 4-5,
Colonie Petroşani-INEL 7
Reţea distr. apă+branşament,
tronson 5-6,
Colonie Petroşani-INEL 7

41.845,10

Petroşani,str.
T.Maiorescu

11.630,30

Petroşani,str.
T.Maiorescu

1.800,15

Petroşani,str.
T.Maiorescu
Petroşani,str.
T.Maiorescu
Petroşani,str.
M.Eminescu

TOTAL

28.048,54

8.400,70
39.276,48
53.493,12

1.660.026,63

Petroşani,str.
Cuza Vodă-T.
Maiorescu
Petroşani,str.
I.L.Caragiale

Petroşani,str.
M.Eminescu

Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn110, 50 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 55 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn32, 195 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 5 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn20, 33 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn110, 233 m
Reţea distr.apă,conductăpolietilenă tip SDR 17,Dn63, 39 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 0,4 m
Vană Dn100, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn110, 190 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn63, 59 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 100 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn63, 47 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 50 m
Golitor cu robinet,Dn 2”, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn63, 15 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn63, 70 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn63, 175 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 98 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn20, 53 m
Reţea distr.apă,conductă polietilenă tip SDR 17,Dn63, 195 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn32, 202 m
Branşament,conductă polietilenă,Dn20, 47 m

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 18/ 2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Vulcan

Nr.
crt.

Numar de
inventar

Cod de
clasificare

Denumirea mijlocului fix

0
1.

2
12728

3.
1.8.6.

2.

12729

1.8.6.

3.

12730

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+vane,
tronson 163-164-Poşta bl.19

19.282,75

Vulcan,str.M
Viteazul

4.

12731

1.8.6.

26.542,75

5.

12732

1.8.6.

Reţea distribuţie apă, deviere reţea
DN 400
Reţea distribuţie
apă+branşamente+vane, tronson
177-180-bloc105, bloc106

Vulcan,
Sală Sport
Vulcan,
Zonă Gară

6.

12733

1.8.6.

Reţea distribuţie apă-zona Piaţă

55.930,34

7.

12734

1.8.6.

34.305,79

8.

12735

1.8.6.

9.

12736

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente, tronson 49-50,
bl.5T-bl. 10T
Reţea distribuţie
apă+branşamente, tronson 36-40,
bl.D7-bl.D13
Reţea distribuţie apă,
tronson 161-162-bl.E1-bl.E5

4
Reţea distribuţie apă, tronson
Paroşeni
Reţea distribuţie
apă+branşamente, tronson 152153-154

Valoare de
inventar
[lei]
5
7.369,82
50.815,22

94.723,33

84.411,03
75.300,84

Locul unde se
afla
6
Vulcan,
str.Piscului
Vulcan,
str.V.Alecsandri

Vulcan,
Str. M Viteazul
Vulcan,
Str. Al.
Crizantemelor
Vulcan,
Str.N.Titulescu
Vulcan,
Str.M.Viteazul

Elemente de identificare
7
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 50 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 100 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 386 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 240 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn20, 222 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 387 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 30 m
Vană Dn.80, 2 buc.
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn280, 84 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 20 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 885 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 250 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 212 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn20, 5 m
Vană Dn80, 1 buc.
Vană Dn100, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 150 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 200 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 200 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 760 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 100 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 120 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 513 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 127 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 24 m

10.

12737

1.8.6.

Reţea distribuţie apă, tronson 181182,Coroeşti Stadion

2.742,68

11.

12738

1.8.6.

84.153,81

12.

12739

1.8.6.

Reţea distribuţie apă, tronson 62168
Reţea distribuţie apă+branşamente
tronson bl.6,4,2 şiQ

13.

12740

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente
case

30.919,51

14.

12741

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+branşamente

13.984,73

16.

12742

1.8.6.

Reţea distribuţie apă, rezervor
2x2000

5.909,61

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn280, 12 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn250, 48 m

17.

12743

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+vană,
tronson Preparaţie- PT nr.5

26.624,45

18.

12744

1.8.6.

Reţea distribuţie apă,
tronson 37-160,bl.D1-D6

34.311,82

Vulcan,
Str. M Viteazul

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 150 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 100 m
Vană Dn100, 1 buc.
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 430 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 8 m

19.

12745

1.8.6.

77.217,99

20.

12746

1.8.6.

Vulcan,str.
Al. Muncii
Vulcan,
Str.Traian

21.

12747

1.8.6.

22.

12748

1.8.6.

23.

12749

1.8.6.

24.

12750

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+vane,
tronson 167-168
Reţea distribuţie
apă+branşamente,
tronson bl.A6 Creşă
Reţea distribuţie
apă+branşamente,
tronson 150-151, Lot Sud
Reţea distribuţie
apă+branşamente,
tronson 194-195, Lot Sud
Reţea distribuţie apă,
troson 157-158-159, Lot Sud
Reţea distribuţie apă,
troson 192-193, Lot Sud

25.

12751

1.8.6.

Reţea distribuţie apă+vană,
tronson COLONIA MORIŞOARA

53.886,93

37.742,54

Vulcan,
Coroeşti
Stadion
Vulcan,
Str.Traian
Vulcan,str.
Al. Muncii şi str.
Traian
Vulcan,
Str.Fântânelor

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 350 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 126 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 200 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 104 m

Vulcan,
Str.Crinului

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 110 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 350 m

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 203 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 250 m

9.519,24

Vulcan,
Str.Pinului

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 250 m
Vană Dn100, 3 buc.
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 700 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 258 m
Branşament,conductăHDPE,Dn32, 510 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 285 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn20, 60 m

20.186,29

Vulcan,
Str.Muntelui

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 297 m
Branşamente,conductăHDPE,Dn32, 470 m

6.310,10

Vulcan,
Str.Libertăţii
Vulcan,
Str.Valea
Morii
Vulcan,
Morişoara

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 148 m

42.087,11

10.833,00

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 120 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 200 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 200 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 200 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn32, 200 m
Vană Dn100, 1 buc.

26.

12752

1.8.6.

27.

12753

1.8.6.

Reţea distribuţie
apă+branşamente,
tronson Pinului,V. Alecsandri,
Dorobanţi, bl.53
Reţea distribuţie
apă+branşamente, tronson blocuri.

58.595,45

Vulcan

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 230 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 320 m
Branşament,conductăHDPE,Dn32, 200 m

19.869,62

Vulcan,
Str.Fântânelor

Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn110, 200 m
Reţea distr.apă,conductăHDPE,Dn63, 90 m
Branşament,conductăHDPE,Dn32, 150 m

TOTAL

983.576,75

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.19/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 162,86 mii lei din
disponibilităţile fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de
investi ii din competen a Consiliului Jude ean Hunedoara, conform
anexelor nr.1- 2/8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi Direcţia Tehnică şi se va
comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică
Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.20/2009
privind reorganizarea Teatrului Municipal Deva
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Analizând Sinteza Raportului Corpului de Control al Președintelui Consiliului
Județean Hunedoara nr.488/2009 precum și adresa directorului Teatrului Municipal Deva,
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr.846/2009;
Văzând Avizul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural
Național Hunedoara, transmis prin adresa nr.325 din 25.02.2009;
inând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.196/2008
privind aprobarea trecerii Teatrului Municipal Deva de sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, ale Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.5/2009 privind mentinerea prevederilor Hotărării Consiliului
Județean Hunedoara nr.196/2008 și ale Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.6/2009
privind însușirea Protocolului de predare-primire a Teatrului Municipal Deva de sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva sub autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2007 privind
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/2007, precum și ale Legii nr.53/2003 –
Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b și c din Legea administraţiei 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă reorganizarea Teatrului Municipal Deva, în Teatrul Județean
Hunedoara, instituţie publică de spectacole de proiecte, cu personalitate juridică, cu sediul
în Municipiul Deva, b-dul1 Decembrie 1918, nr. 15, județul Hunedoara sub autoritatea
Consiliului Județean Hunedoara, începând cu data de 01.05.2009.
Art.2 Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și
funcționare ale Teatrului, prevăzute în anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, începând cu data de 01.05.2009.
Art.3 Angajatorul va iniția și demara procedura concedierii colective cu încadrarea în
statul de functii prevăzut la art.2, începând cu data comunicării prezentei hotărâri.
Art.4 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
Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.21/2009
privind desfășurarea unor activități în cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate comun al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În baza prevederilor art.40 alin.1 din Legea finanțelor publice
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulteriore;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă alocarea de la bugetul Consiliului Judeţean
Hunedoara a sumei de 17.000 lei, pentru finanţarea unor activități ce se vor
desfășura în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara, în perioada 1- 8 martie 2009.
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 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

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.22/2009
pentru aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit și actualizat privind
obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în
circuitul turistic european a Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
inând cont de dispozițiile cuprinse în Secțiunea II pct. 3.1 din Ghidul solicitantului
pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 –
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor;
În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale art.126 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul 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 studiul de fezabilitate, revizuit și actualizat, privind obiectivul
de investiţii „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european
a Cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei”, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică 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

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.23/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în
circuitul turistic european a cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei” şi a cheltuielilor
legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 2 -“Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1.- “Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură”,
În conformitate cu prevederile art.3 alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului „Modernizare
drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăţilor Dacice
din Munţii Orăştiei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 635.000 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta
hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului
vor fi suportate din bugetul propriu al judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 31.014.343 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul
Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă suma de 5.945.169 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de cofinanţare de la
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2009-2010, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 27 februarie 2009

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 23/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Titlul proiectului:
„Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a
cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei”

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi a
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este modernizarea drumului judeţean „Modernizare drumuri de
acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăţilor Dacice din Munţii
Orăştiei” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN,
cu implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul turistic şi economic o zonă
cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte să se contribuie, pe termen mediu, la
creşterea accesibilităţii spre şi într-un areal cu o mare încărcătură istorică, a mobilităţii
forţei de muncă şi a afluxului de turişti, determinând o dezvoltare durabilă a zonei şi,
implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă.
Rezultate scontate:
 17,944 km de drum reabilitat ;
 timp economisit ;
 creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
 scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
 scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
 sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
 eliminarea pericolului de izolare a localităţilor beneficiare ;
 reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
 creşterea eficienţei activităţilor economice;
Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului între localităţile „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul
turistic european a cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei” .
Impact pe termen lung:























cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de depoluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numărului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 23/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a
cetăţilor Dacice din Munţii Orăştiei”

Lei
Nr. crt
1
1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
2

Cheltuieli
neeligibile
3

Cheltuieli
eligibile
4

TOTAL
cheltuieli
5

TVA**
6

CAPITOL 1
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea
terenului

1.1
1.2
1.3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului

45.000

45.000

8.550

0

45.000

45.000

8.550

0

0

0

0

89.723

89.723

17.047

29.908

29.908

5.683

Proiectare si engineering

450.808

450.808

85.654

Consultanţa şi expertiză

376.000

376.000

71.440

17.945
964.384

17.945
964.384

3.410
183.234

27.121.787

27.121.787

5.153.140

27.121.787

27.121.787

5.153.140

681.045

681.045

129.399

681.045

681.045

129.399

Amenajarea pt protectia mediului
TOTAL CAPITOL 1

2

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de
constructie

Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

0

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4.1
4,2
4 .4
4 .5

Constructii si instalatii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari
TOTAL CAPITOL 4

5

0

CAPITOLUL 5

5 .1

Alte cheltuieli
Organizare de santier

5.1.1

5.1.1. Lucrari de constructii

5.1.2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de
santier

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)
TOTAL CAPITOL 5

6

6.1
6.2

II
III

Nr.
crt.

358.992

2.283.135

2.283.135

433.796

0

3.323.172

3.323.172

563.195

10.000

10.000

1.900

0

110.000
120.000

110.000
120.000

20.900
22.800

0

31.649.343

31.649.343

5.945.167

0
31.649.343

0
31.649.343

0
5.945.169

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 6

I

358.992

TOTAL cheltuieli
Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

SURSE DE FINANŢARE

0
0

VALOARE
(RON)
37.594.512

I

Valoarea totală a proiectului, din
care:

a

Valoarea neeligibilă a proiectului

b

Valoarea eligibilă a proiectului

c
II

TVA
Contribuţia proprie în proiect, din
care:

5.945.169
635.000

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
eligibile

635.000

b

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
neeligibile

III
IV

TVA
ASISTENTA FINANCIARA
NERAMBURSABILA SOLICITATA

0
31.649.343

5.945.169
31.014.343

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.24/2009
pentru reglementarea modului de exercitare de către Consiliul Judeţean Hunedoara
a drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute de Judeţul Hunedoara
la unele societăţi comerciale

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de specialitate al
Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. “d”, precum şi art. 92 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 87 alin. (1) litera “f” din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1.- În perioada în care Judeţul Hunedoara este acţionar la S.C. DRUMURI ŞI PODURI –
S.A. Deva şi la S.C. “APASERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani, drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute de Judeţul Hunedoara la aceste societăţi comerciale, vor fi exercitate de către
Consiliul Judeţean Hunedoara în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, prin consilierii judeţeni în
funcţie, mai puţin vicepreşedinţii în funcţie şi preşedintele ales.
Art. 2.– Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 februarie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.25/2009
privind însuşirea propunerii de încadrare ca drum public de interes comunal
a unui sector de drum situat în judeţul Hunedoara
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând Hotărârea nr. 32/2009 a Consiliului Local al Orașului Petrila,
transmisă Consiliului Județean Hunedoara cu adresa nr.60/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art.12 și art.13 alin.1 din Ordonanţa Guvernului
României nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.12 şi ale art.97 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Însuşeşte propunerea de încadrare ca drum public de interes
comunal a unui sector de drum situat în judeţul Hunedoara, cu datele de
identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Prezenta hotărâre se va înainta Guvernului României, pentru ca prin
hotărâre de Guvern să se aprobe încadrarea ca drum public de interes comunal, a
unui sector de drum situat în judeţul Hunedoara.
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de
specialitate și 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

Deva, la 12.03. 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

ANEXA
la Hotărârea nr.25/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

DC68A

- Lungime : 0,800 km Reclasat din drum de legătură
(DJ 709H- Deponeul Ecologic - Jieț, L=0,800 km)
- Origine : km 0+000
- Destinaţie : km 0+800

DJ 709H
Jieț

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.26/2009
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean 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;
În baza art.1 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României
nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- Modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Hunedoara conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezenta.
Art.2.- Aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice ocupării postului
de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta.
Art.3.- Cu data prezentei, anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr.115/2008 a
Consiliului Judeţean Hunedoara, îşi încetează valabilitatea.
Art.4.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul salarizare,
resurse umane 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

Deva, la 12.03.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.27/2009
privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația „VOLSIM” Simeria în
vederea finanțării și realizării în comun a unui
proiect cultural-educativ

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 adresele cu nr.110/111/2009 ale Asociației Centrul de Voluntariat „Volsim”
Simeria, înregistrate la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr. 1370 /2009;
În baza prevederilor art.40 alin.1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 și 5 și alin.6 lit.a din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 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 asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Asociația Centrul de
Voluntariat „Volsim” Simeria, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului culturaleducativ ” Ecofest Junior ’’ Simeria, Secțiunea “EcoJunior Artist” 2009.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 17.737,5 lei de la bugetul propriu al judeţului
Hunedoara, destinată realizării în bune condiţii a proiectului menţionat la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 12.03.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea Nr.27/2009
a Consiliului Județean Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDEȚUL HUNEDOARA
ASOCIAȚIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT
„VOLSIM„ SIMERIA
NR . ________ /__________
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 Mircea Ioan Moloţ – preşedinte,
şi
2. Asociația Centrul de Voluntariat „Volsim” Simeria, cu sediul în Orașul
Simeria, Str. Avram Iancu, nr. 7, sc. C, ap. 47, judeţul Hunedoara, având
cont bancar nr. RO48RNCB0166018574200001, deschis la BCR Simeria și
Cod fiscal 17363809, reprezentată prin domnul Tiberiu Nistor – președinte.
Părțile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la
promovarea în lume a școlii românești, a tradițiilor populare și folclorice ale
județul Hunedoara, a educației ecologice ca formă de voluntariat.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a proiectului cultural-educativ „Ecofest Junior”, Secțiunea “EcoJunior Artist”
faza finală ce va avea loc în Italia, la Sanremo, în perioada17-22 martie
2009, în cadrul Concursului Internațional de creativitate, talent și
ingeniozitate în școli.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 17.737,5 lei, sumă ce va fi alocată din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiţiile legii, și care

reprezintă cazarea în Italia la Sanremo (3 nopți) și masa (demipensiune 4
zile).
2) Asociația Centrul de Voluntariat „Volsim” Simeria are obligaţia de a
asigura participarea în bune condiții la finala „Concursului Internațional de
creativitate, talent și ingeniozitate în școli” ce se va desfășura la Sanremo,
Italia, în perioada 18 - 22 martie 2009, după cum urmează:
a) cheltuieli de transport, în sumă de 12.515 lei,
b) cheltuieli de cazare pe traseu (2 nopți), în sumă de 6.450 lei,
c) cheltuieli cu masa de prânz la Sanremo, în sumă de 3.870 lei,
d) cheltuieli cu materialele publicitare, în sumă de 1.985 lei,
e) cheltuieli poștale de expediere a documentației proiectului, în sumă
de 1.350 lei,
f) cheltuieli cu cazarea și masa celor 2 conducători auto, în sumă
de 1.849 lei.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

ASOCIAȚIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT
,,VOLSIM” SIMERIA

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bândea
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

PRE EDINTE,
Tiberiu Nistor
RESPONSABIL FINANCIAR,
Daniela Meștereagă

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTĂRÂREA NR.28/2009
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene
şi comunale pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de
hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara,
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând Procesul Verbal nr.1355/2009;
În baza dispoziţiilor art. 4 lit. c din Legea bugetului de stat
pe anul 2009, nr.18/2009 ;
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ
teritoriale a sumei de 24.132 mii lei defalcată din taxa pe valoarea
adăugată, pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2009,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică şi 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

Deva, la 12.03.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.29/2009
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată şi a sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.482/c/2009 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului
Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.32 şi ale art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2009, nr.18/2009;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumei de 27.278,00
mii lei, astfel: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 9.792,00 mii lei şi sume
din cota de 22% din impozitul pe venit în sumă de 17.486,00 mii lei, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,
Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 12. 03. 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.30/2009
privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri
județeni
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
referatul constatator nr.1735/2009, precum și avizul comisiilor de specialitate;
Văzând demisiile înaintate de domnul Gligor Dorin Oliviu și de doamna
Intotero Natalia Elena, înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu
nr.1499/2009, respectiv nr.1731/2009;
Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se
propune invalidarea unor mandate de consilieri în Consiliul Județean
Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a și alin.3, art.10, precum și
ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, a calității de consilier judeţean a domnului Gligor Dorin
Oliviu, ales pe listele Partidului Democrat - Liberal – Filiala Județului
Hunedoara și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de acesta.
Art.2 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, a calității de consilier judeţean a doamnei Intotero
Natalia Elena, aleasă pe listele Partidului Social Democrat – Filiala Județului
Hunedoara și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de
aceasta.
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.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.31/2009
privind validarea unor mandate de consilieri judeţeni
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
comisiei de specialitate, precum și raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică
Locală;
Văzând adresele nr.50/2009 și nr.174/2009, ale Partidului Democrat - Liberal și
Partidului Social Democrat – Filialele Judeţului Hunedoara;
inând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune
validarea unor mandate de consilieri în Consiliul Județean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
In baza prevederilor art.892 alin.3 și 5 și ale art.893 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu dispozițiile Capitolului I, Secțiunea a 3-a din RegulamentulCadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului
României nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002, precum și ale art.54 coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al
doamnei Ghenea Silvia Aneta, aflată ca supleant pe listele Partidului Democrat Liberal –
Filiala Judeţului Hunedoara.
Art.2 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al
domnului Vitan Dorel Petrică, aflat ca supleant pe listele Partidului Social Democrat – Filiala
Judeţului Hunedoara.
Art.3 Se completează Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea resurselor naturale și Comisia pentru servicii
publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM - urilor și relația cu patronatul, cu doamna
Ghenea Silvia Aneta.
Art.4 Se completează Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte,
cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecție socială, ale familiei și copilului, precum
și de legătură cu O.N.G.- urile și Comisia pentru administrație publică locală, juridică,
apărarea ordinei publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a
libertăților cetățenești, cu domnul Vitan Dorel Petrică.

Art.5 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.86/2008
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe
principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit
prevederilor prezentei.
Art.6 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.32/2009
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara
pe anul 2009
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;
Văzând adresa nr.482/c/2009 a Direcției Generale a Finanțelor
Publice a Județului Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1424/2008,
privind aprobarea Programului multianual “Asistenţă tehnică pentru
sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a
proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional
regional 2007-2013”, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2009
nr.18/2009;
În temeiul art.91 alin.3 lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul
2009, în sumă de 189.737,25 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1-1/14 la prezenta hotărâre.
Art.2 -Se aprobă programul de investiţii pe anul 2009, cu finanţare
din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.2-2/45 la
prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază
ale Cosiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.3 la prezenta
hotărâre.
Art.4 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul
2009, în sumă de 153,40 mii lei, sinteza finanţării programelor și lista
obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile și
alte surse legal constituite, conform anexelor nr.4-4/1, nr.5-5/3 și nr.6-6/6,
la prezenta hotărâre.
Art.5 - Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2009
în sumă de 1.941,22 mii lei şi fişele obiectivelor de investiţii, conform
anexelor nr.7-8/2 la prezenta hotărâre.
Art.6 - Anexele nr.1- 8/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 -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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.33/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
ale instituţiilor publice din 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;
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2009
nr.18/2009;
Potrivit art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, în
sumă de 1.280,00 mii lei, conform anexelor nr.1 şi 1/1, programul de
investiţii publice pe anul 2009, conform anexelor nr.2-2/2 şi numărul de
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază,
conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.2 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Şcolii Speciale Săcel, în sumă de 496,00 mii lei, conform anexei nr.4 şi
numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor
de bază, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.3 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Şcolii Speciale Păclişa, în sumă de 1.200,00 mii lei, conform anexei nr.6
şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor
de bază, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre.
Art.4 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, în sumă de 4.700,00 mii lei,
conform anexei nr.8 şi numărul de personal permanent şi temporar,
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.9 la prezenta
hotărâre.

Art.5 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Grupului Şcolar “Ovid Densuşianu” Călan, în sumă de 1.000,00 mii lei,
conform anexei nr.10 şi numărul de personal permanent şi temporar,
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.11 la prezenta
hotărâre.
Art.6 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Şcolii Generale „O. Goga” Deva, în sumă de 600,00 mii lei, conform
anexei nr.12 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi
fondul salariilor de bază, conform anexei nr.13 la prezenta hotărâre.
Art.7 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Şcolii Generale „I.G. Duca” Petroşani, în sumă de 1.425,00 mii lei,
conform anexei nr.14 şi numărul de personal permanent şi temporar,
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.15 la prezenta
hotărâre.
Art.8 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, în sumă de 4.200,00 mii lei,
conform anexelor nr.16 şi 16/1, programul de investiţii publice pe anul
2009, conform anexelor nr.17 - 17/2 şi numărul de personal permanent şi
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.18 la
prezenta hotărâre.
Art.9 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, în sumă de
6.600,00 mii lei, conform anexelor nr.19 şi 19/1, programul de investiţii
publice pe anul 2009, conform anexelor nr.20 – 20/4 şi numărul de
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază,
conform anexei nr.21 la prezenta hotărâre.
Art.10-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Hunedoara, în sumă de1.777,00 mii lei, conform anexelor
nr.22 şi 22/1, programul de investiţii publice pe anul 2009, conform
anexelor nr.23 – 23/3 şi numărul de personal permanent şi temporar,
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.24 la prezenta
hotărâre.
Art.11-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara - Deva, în sumă de
2.009,00mii lei, conform anexelor nr.25 şi 25/1 şi numărul de personal
permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform
anexei nr.26 la prezenta hotărâre.
Art.12-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, în
sumă de 371,00 mii lei, conform anexelor nr.27 şi 27/1, programul de
investiţii publice pe anul 2009, conform anexelor nr.28 – 28/2 şi numărul
de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază,
conform anexei nr.29 la prezenta hotărâre.

Art.13-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Serviciului Public Judeţean Salvamont, în sumă de 1.500,00 mii lei,
conform anexelor nr.30 şi 30/1, programul de investiţii publice pe anul
2009, conform anexelor nr.31 – 31/2 şi numărul de personal permanent şi
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.32 la
prezenta hotărâre.
Art.14-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş, în sumă de 1.532,00
mii lei, conform anexelor nr.33 şi 33/1 şi numărul de personal permanent
şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.34 la
prezenta hotărâre.
Art.15-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului
Hunedoara, în sumă de 80.460,30 mii lei, conform anexelor nr.35 – 39/1,
programul de investiţii publice pe anul 2009, conform anexelor nr.40 –
40/8 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul
salariilor de bază, conform anexei nr.41 la prezenta hotărâre.
Art.16-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Teatrului Judeţean Hunedoara, în sumă de 782,00 mii lei, conform
anexelor nr.42 şi 42/1 şi numărul de personal permanent şi temporar,
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.43 la prezenta
hotărâre.
Art.17-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, în sumă de
260,00 mii lei, conform anexei nr.44, programul de investiţii publice pe
anul 2009, conform anexelor nr.45 - 45/2 precum şi fondul salariilor de
bază, conform anexei nr.46 la prezenta hotărâre.
Art.18-Anexele nr.1 - 46 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.19-Prezenta hotărâre 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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.34/2009
privind aprobarea plăţii unor cotizaţii
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare, Massmedia, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Hunedoara;
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile 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 plata cotizaţiilor pentru structurile
neguvernamentale, la care Consiliul Judeţean Hunedoara deţine calitatea de
membru sau este reprezentat, prin intermediul preşedintelui şi al unor
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi şi Direcţiei programe,
prognoze, buget-finanţe a Consiliului Judeţean Hunedoara prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 martie 2009.

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.34/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

Nr.
Crt.

Structura

Cuantumul
cotizaţiei anuale
(Lei)
48.000

1.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene

2.
3.

5.

Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România
Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din
România
Asociaţia
Managerilor
Financiari
din
Administraţia Publică Locală din România
Asociaţia ,,Salvital” Hunedoara

4.000

6.

Asociaţia „Văii Jiului” Petroşani

9.000

7.

100.000

10.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ AQUA PREST” Hunedoara
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ APA VALEA JIULUI” Petroşani
Agenţia de Dezvoltare Regională – Regiunea
Vest
Asociaţia Judeţelor de Munte din România

11.

Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului”

40.000

12.

Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E)

16.000

13.

Programul Polis

10.500

14.

Euroregiunea Dunăre – Criş – Mureş - Tisa
(DCMT)

53.000

4.

8.
9.

500
400
400

22.000
700.000
600

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.35/2009
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia
copilului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al compartimentul de resort, precum şi raportul comisiilor
de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând propunerea formulată de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Hunedoara transmisă prin adresa nr.525120/2009;
In conformitate cu prevederile art.104 alin.1 din Legea nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare şi ale art.4 şi art.5 alin.2 lit.c din Hotărârea Guvernului
României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a
comisiei pentru protecţia copilului;
In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia
copilului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.28/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că
reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara, domnul
subcomisar Dinu Eugen Ionică, se înlocuieşte cu subinspector de poliție Fieraru
Andrea Mihaela.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.36/2009
privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității
de transport public județean
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;
Ținând cont de Procesul Verbal nr.1122/2009 prin care s-a procedat la afișarea la sediul instituției
și postarea pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara a proiectului de hotărâre;
In temeiul prevederilor art.16 alin.1 și art.45 alin.9 din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007, precum și ale Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007;
In conformitate cu dispozițiile art.2 alin.2, art.3 alin.1, art.8 și art.15 alin.1 și alin.2 din Ordonanța
Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002,
cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi art.115 alin.1 lit.c din Legea administraţiei 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 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei fapta
conducătorului autovehiculului care desfăşoară activităţi de transport public județean şi nu eliberează
legitimatie de călătorie persoanelor pe care le transportă.
Art.2 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 2500 lei fapta persoanei
fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de transport public județean fără să deţină autorizaţiile şi
licenţele prevăzute de actele normative în vigoare care să-i confere calitatea de operator de transport
rutier sau transportator autorizat.
Art.3 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 2500 lei fapta
operatorului de transport rutier, concesionar al serviciului public județean prin încheierea unui contract de
delegare a gestiunii cu Consiliul Judeţean Hunedoara, care nu respectă prevederile art.27 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, în sensul că nu efectuează activitatile prevazute in caietul de
sarcini încă 60 de zile de la data depunerii cererii de renuntare la traseu.
Art.4 Constatarea contravențiilor prevăzute la art.1 – 3 și aplicarea sancțiunilor stabilite prin
prezenta se fac de către persoanele împuternicite, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Hunedoara nr.250/2008.
Art.5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Autoritate Județeană de Transport și se va
comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.37/2009
privind acceptarea de către Consiliul Judeţean Hunedoara
a unei donaţii
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de
specialitate al Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Analizând oferta de donaţie, în formă autentică, formulată de către domnul Mircea
Ioan Moloț, domiciliat în Deva, Judeţul Hunedoara, str. Gheorghe Lazăr nr.9, ofertă
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara cu nr.1318/04.03.2009;
În temeiul prevederilor art. 813 şi următoarele din Codul Civil, precum şi ale art.
121 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.(1)- Se acceptă, în numele şi pentru Judeţul Hunedoara ca persoană juridică
de drept public, oferta de donaţie fără sarcini a unui număr de 8 tablouri, ofertă formulată
de domnul Mircea Ioan Moloț, proprietarul acestora, domiciliat în Municipiul Deva, Judeţul
Hunedoara, str. Gheorghe Lazăr nr.9, posesor al C.I. seria HD nr.227430.
(2)- Tablourile care fac obiectul donaţiei au dimensiunile de 1,20x1,40m, sunt
pictate în ulei pe pânză de domnul Ștefan Popa Popas, intitulate după cum urmează:
1. Peisage I, 2. Peisage II, 3. Peisage III, 4. Peisage IV, 5. Peisage V, 6. Peisage VI,
7. Peisage VII și 8. Conurbația Corvina.
(3)- După perfectarea contractului de donaţie, tablourile astfel dobândite se
înregistrează în domeniul privat al Judeţului Hunedoara și vor fi amplasate în spațiile
imobilului în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Hunedoara.
Art.2.- Se împuterniceşte Vicepreședintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul
Ioan Rus, să perfecteze contractul de donaţie în formă autentică.
Art.3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate și
se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.38/2009
privind adoptarea Strategiei de accesare a fondurilor comunitare
la nivelul județului Hunedoara, până în anul 2013

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDORA;
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 Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.3 lit.d din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se adoptă Strategia de accesare a fondurilor comunitare la nivelul
județului Hunedoara, până în anul 2013, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.38/2009
a Consiliului Județean Hunedoara

STRATEGIA
de accesare a fondurilor comunitare la nivelul județului
Hunedoara, până în anul 2013

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL HUNEDOARA

HOTĂRÂREA NR.39/2009
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la Teatrul Deva
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
In temeiul prevederilor art.33 și ale art.50 din Ordonanța de urgență a
Guvernului României nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau
concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și a așezămintelor culturale de drept
public și ale art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.e din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1 Constată încetarea de drept, a contractului de management, precum și a
raportului de muncă pentru funcția de conducere al domnului Ungureanu Nicodim, manager
al Teatrului Deva, în condițiile art.50 din Ordonanța de urgență a Guvernului României
nr.189/2008 .
Art.2 Imputernicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara, pentru a
numi, prin dispoziție, persoana care va asigura conducerea interimară a instituției, până la
ocuparea postului, în condițiile legii.
Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare și
resurse umane și Teatrul Deva și 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

Deva, 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.40/2009
pentru mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA”
să exercite, în numele Judeţului Hunedoara, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare al localităţilor situate pe Valea Streiului şi Valea Mureşului
pe baza de contract de delegare a gestiunii ce se va încheia cu operatorul regional
S.C. “APAPROD” S.A. Deva
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de specialitate al Direcţiei
administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA”,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara cu nr. 1201/27.02.2009;
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit.”c” şi ”d”, art. 10 alin.(4) şi alin.(5), art.30 şi art.311 din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă nr.
13/2008;
În baza prevederilor art.10 alin.(1) lit.“d”, art.12 alin.(1) lit.”e”, art.17, art.18 alin.(2) i art. 20-24 din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă
nr.13/2008;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), art.91 alin.(4) lit.“a”, alin.(5) lit.”a” pct.13, precum şi art.123
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;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 - Mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA”, cu sediul
în Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 43, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei
Deva cu nr. 24/a/7/10/2008, să exercite, în numele Judeţului Hunedoara, dreptul de a delega gestiunea serviciului
public judeţean de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor situate pe Valea Streiului şi Valea Mureşului,
inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Hunedoara care
formează infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului, pe bază unui contract de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va încheia cu operatorul regional S.C.
“APAPROD” S.A. Deva, potrivit proiectului de contract de delegare a gestiunii prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Aprobă novaţia Contractului de concesiune nr. 3307 încheiat la data de 28.07.2003 între Consiliul
Judeţean Hunedoara, pe de o parte în calitate de concedent, şi S.C. “APAPROD” S.A. Deva pe de altă parte în
calitate de concesionar, în condi iile art.1 din prezenta.
Art.3 - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a semna toate
documentele ce decurg din aplicarea prezentei.
Art. 4 - Prezenta se duce la îndeplinire prin direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara
şi 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

Deva, 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 40/2009
A CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

CONTRACT DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.41/2009
pentru mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALEA JIULUI” Petro ani, să exercite,
în numele Judeţului Hunedoara, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare al localităţilor din Valea Jiului, pe baza de contract de delegare a gestiunii ce se va încheia cu
operatorul regional S.C. ”APA SERV VALEA JIULUI ” S.A. Petro ani
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de specialitate al Direcţiei
administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Având în vedere adresa nr.16/18.03.2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALEA
JIULUI”, Petro ani, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 1657/19.03.2009;
În temeiul prevederilor art.8 alin.(2) lit.”c” şi ”d”, art.10 alin.(4) şi alin.(5), art.30 şi art.311 din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.13/2008;
În baza prevederilor art.10 alin.(1) lit.“d”, art.12 alin.(1) lit.”e”, art.17, art.18 alin.(2) i art.20-24 din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.13/2008;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), art.91 alin.(4) lit.“a”, alin.(5) lit.”a” pct.13, precum şi
art.123 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 - Mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA VALEA JIULUI”, cu sediul în
Municipiul Petro ani, Str.Cuza Vodă nr.23, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei
Petro ani cu nr.5900/278/2008, să exercite, în numele Judeţului Hunedoara, dreptul de a delega gestiunea
serviciului public judeţean de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor situate în Valea Jiului, inclusiv
dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Hunedoara care formează
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului, pe bază unui contract de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va încheia cu operatorul regional S.C. “APA SERV VALEA JIULUI”
S.A. Petro ani, potrivit proiectului de contract de delegare a gestiunii prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Aprobă novaţia Contractului de administrare nr.2199 încheiat la data de 13.05.2004 între Consiliul
Judeţean Hunedoara, pe de o parte şi Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petro ani (în prezent S.C.”APA SERV
VALEA JIULUI” S.A. Petro ani), pe de altă parte, cu modificările i completările ulterioare, în condi iile art.1 din
prezenta.
Art.3 - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a semna toate
documentele ce decurg din aplicarea prezentei.
Art. 4 - Prezenta se duce la îndeplinire prin direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara
şi 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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 41/2009
A CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

CONTRACT DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.42/2009
privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2009
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 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene pe anul 2009, în valoare totală de 6.500 mii lei,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică şi 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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.43/2009
pentru aprobarea programului judeţean privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea
cu apă a satelor pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr. 15.903/10.03.2009 și nr.15.912/10.03.2009 înaintate de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;
În conformitate cu prevederile art.2 alin 2 și art.3 din Hotărârea Guvernului
României nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, precum şi ale
Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.612/2007 pentru
aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997;
În 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 Programul judeţean privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor pe anul 2009, defalcat pe subprograme şi consilii locale, conform anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă convenţia cadru pentru alocarea, către consiliile locale, a
sumelor cuprinse în anexa nr.1 la prezenta, pentru finanţarea proiectării şi execuţiei
lucrărilor înscrise în program, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică şi Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi 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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA nr.2
la Hotărârea nr.43/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

Nr._______/___________

Nr_______/_____________

CONVENŢIE(CADRU)
încheiată astăzi __________
1.Părţile convenţiei
Între
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie
1918, nr.28, cont nr. ________________________deschis la Trezoreria municipiului
Deva, reprezentat prin Moloţ Mircea Ioan- Preşedinte şi Sălăşan Daniela- Director
executiv, în calitate de ordonator principal de credite
şi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ....................., cu sediul în localitatea
......................., judeţul Hunedoara, cont virament nr……………………….., deschis la
Trezoreria ............................, reprezentat prin ......................................, în calitate de
beneficiar al sumelor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în
conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.577/1997 pentru aprobarea
Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
a intervenit prezenta convenţie.
2.Obiectul convenţiei :
2.1. Finanţarea
proiectării
şi
execuţiei
lucrărilor
la
obiectivul
………………………….
pe anul 2009, din fondurile aprobate în bugetul de stat potrivit Legii nr. 18/2009 a
bugetului de stat pe anul 2009.
2.2.Elaborarea documentaţiilor tehnico- economice, respectiv studiile de
fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor
face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
2.3.Aprobarea documentaţiilor tehnico- economice se va face cu respectarea
Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

3.Durata convenţiei :
3.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către toate părţile
implicate şi este valabilă până la data de 31.12.2009.
4.Responsabilităţile ordonatorului principal de credite:
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara va pune la dispoziţia Consiliului Local al
Comunei ……………….. suma de …………… lei, în conformitate cu repartizarea făcută
de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței şi comunicată cu adresa nr.
………………………, în baza situaţiilor de lucrări lunare, întocmite de executanţi în
vederea decontării, situaţii ce vor fi verificate şi însuşite de inspectorii de specialitate
autorizaţi, primar, reprezentanţi autorizaţi ai consiliului judeţean şi vizate, din punctul de
vedere al calităţii lucrărilor executate, de către reprezentanţii Inspecției Județene în
Construcții Hunedoara.
4.2. Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a înregistra în contabilitatea
proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Locuinței.
5. Responsabilităţile beneficiarului :
5.1. Consiliul Local al Comunei …………………….. se obligă să utilizeze suma
prevăzută la pct. 4.1. pentru proiectarea şi execuţia obiectivului ………………………. în
condiţiile legii.
5.2. Consiliul Local al Comunei ………………va prezenta Consiliului Judeţean
Hunedoara, Direcția Tehnică, până în data de 01 a fiecărei luni, situaţiile de lucrări
întocmite pentru luna anterioară de către executanţi, situaţii ce vor fi verificate şi însuşite
de inspectorii de specialitate autorizaţi, primar, reprezentanţi autorizaţi ai consiliului
judeţean şi vizate, din punctul de vedere al calităţii lucrărilor executate, de către
reprezentanţii Inspecției Județene în Construcții Hunedoara.
5.3. Consiliul Local al Comunei ……………. se obligă să gestioneze suma potrivit
normelor în vigoare, să înregistreze în contabilitatea proprie operaţiunile legate de
primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței.
5.4. Consiliul Local al Comunei ……………….. răspunde, în condiţiile legii, de
utilizarea sumei primite pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat.
5.5. Consiliul Local al Comunei ……………….. se obligă să depună la sediul
Consiliului Judeţean Hunedoara, Direcția Tehnică, documentaţia tehnică necesară
realizării obiectivului menţionat la pct.2.1., cât şi procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor.
5.6. Consiliul Local al Comunei …………….. se obligă să restituie în contul
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței sumele neutilizate la sfârşitul anului, pînă la
data de 20.01. 2010.
5.7. Consiliul Local al Comunei ……….. se obligă să depună la sediul Consiliului
Judeţean Hunedoara, Direcția Tehnică, până în data de 10.01.2010 devizul general
actualizat la data de 01.01.2010, semnat de către primar, proiectant şi executant, în
vederea decontării şi stabilirii necesarului de fonduri pentru continuarea obiectivului de
investiţii.

6 . Dispoziţii finale :
6.1. Consiliul Judeţean Hunedoara poate sista finanţarea programului în cazul în
care constată nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin prin prezenta
convenţie sau nereguli în execuţie din partea constructorului, până la soluţionarea
problemelor care au determinat această măsură.
6.2. Orice modificare a prezentei convenţii se va face numai prin act adiţional
semnat de părţile implicate.
6.3. Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentei convenţii se vor rezolva
pe cale amiabilă.
În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

PRE EDINTE,
Mircea Ioan Moloț
DIRECTOR EXECUTIV D.P.P.B.F.,
Daniela Sălășan
DIRECTOR EXECUTIV D.T.,
Viorel Rotar
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV ,

CONTENCIOS JURIDIC,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

PRIMAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.44/2009
privind modificarea Hotărârii nr. 7/2008 a Consiliului
Județean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În 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. – Anexa la Hotărârea nr. 7/2008 a Consiliului Județean
Hunedoara, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.
213/2008, se modifică conform anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.45/2009
pentru aprobarea unor documentații tehnico – economice privind unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţiile tehnico-economice privind unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor
nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta 1 .
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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
Deva, la 27 martie 2009

1

Pot fi consultate la sediul CJH și primite pe CD

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.46/2009
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții ”Modernizare DJ 107B:Bobâlna - Feredee, km 0+0004+500”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 4 la Hotărârea
Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general privind obiectivul de
investiţii ”Modernizare DJ 107B:Bobâlna - Feredee, km 0+000-4+500”, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta 1 .
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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
Deva, la 27 martie 2009

1

Poate fi consultată la sediul CJH și se poate ridica pe un CD

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.47/2009
privind trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Hunedoara,
în domeniul privat al Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Ţinând cont de Decizia nr. 36/27.02.2009 a Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Hunedoara;
În baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit. c, precum şi ale art. 121 alin. (2) 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 trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al
Judeţului Hunedoara a imobilelor situate în Comuna Sântămărie Orlea, sat Săcel , Judeţul
Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta,
în vederea valorificării, în condiţiile legii.
Art.2. – Începând cu data prezentei, alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara nr. 39/2008, se modifică în mod corespunzător, iar anexa nr. 4 la aceasta, îşi pierde
valabilitatea.
Art.3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate ale consiliului
judeţean şi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi va fi
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE ,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.48/2009
pentru preluarea unui teren adiacent drumului judeţean DJ 687D
din domeniul public al Comunei Lunca Cernii de Jos,
în domeniului public al Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al compartimentului de resort şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând Hotărârea nr. 5/2009 a Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,
privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul public al Comunei Lunca Cernii de Jos
în domeniul public al Judeţului Hunedoara;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, 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.– Aprobă preluarea din domeniul public al Comunei Lunca Cernii de Jos, în
domeniul public al Judeţului Hunedoara, a terenului adiacent drumului judeţean DJ 687D,
având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate ale
consiliului judeţean şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie
Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE ,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
la Hotărârea nr. 48/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care se preia din domeniul public al Comunei Lunca Cernii de Jos
în domeniul public al Judeţului Hunedoara

Nr.
crt

1.

Unitatea administrativDenumirea
teritorială de la care se
bunului
transmite terenul /
hotărârea consiliului local de
transmitere
Comuna Lunca Cernii de Jos / Teren în suprafaţă de
Hotărârea Consiliului Local al
81.846 mp
Comunei Lunca Cernii de Jos nr.
5/2009

Elemente
de identificare

Valoarea de
inventar
[ lei ]

Situaţia juridică
actuală

Teren în suprafaţă de 81.846 mp,
situat în zona adiacentă DJ 687 D,
identificat în CF nr. 1215 , nr. topo 7857/ a-f şi nr.
top. 7859/a-b
Vecinătăţi:
la nord – domeniul privat al com. Lunca Cernii de Jos
la est – domeniul privat al com. Lunca Cernii de Jos
la sud – DJ 687 D
la vest – domeniul privat al com. Lunca Cernii de Jos

0

preluat în domeniul
public al Judeţului
Hunedoara

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

HOTĂRÂREA NR.49/2009
privind constituirea Grupului de lucru pentru documentația
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN-PATJ HUNEDOARA
Consiliul Judeţean Hunedoara;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentului ,,Arhitect şef”, precum și raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.562/2009 a Agenției Regionale pentru Protecția
Mediului Timișoara Regiunea Vest;
Ţinând cont de prevederile Dispoziţiei nr.49/2009 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.14 din Hotărârea Guvernului României
nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri și programe;
În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit.f și ale art.97 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se constituie Grupul de lucru pentru documentația PLAN DE
AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN - PATJ HUNEDOARA, în
componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.3. 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

Deva, la 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA
la Hotărârea nr.49/2009
a Consiliului Județean Hunedoara

COMPONENȚA
Grupului de lucru pentru documentația
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN – PATJ HUNEDOARA
1. Marcu Cornelia - Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara
Regiunea Vest;
2. Szemes Viorica - Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara;
3. Ladislau Andres - expert pe probleme de mediu reprezentând Consiliul
Județean Hunedoara;
4. Mârza Aurora - Consiliul Județean Hunedoara;
5. Conț Amelia- Consiliul Județean Hunedoara;
6. Crișan Daniela Elena- Consiliul Județean Hunedoara;
7. Merk Eva – Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara;
8. Korb Romeo – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor a Județului Hunedoara;
9. Mureșan Laura - Oficiul de Cadastru și Publicite Imobiliară Hunedoara
10.
Cornea Călin Ioan –Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și
Patrimoniu Cultural Național Hunedoara;
11.
Lucaciu Mircea - Administrația Națională Apele Române -Direcția
Apelor Mureș;
12.
Corici Sorin – Administrația Națională Apele Române- Direcția
Apelor Jiu Craiova;
13.
Curcan Stelian – Administrația Națională Apele Române-Direcția
Apelor Crișuri;
14.
Lungu Florin Constantin - SC APA PROD SA Deva;
15.
Olariu Dan – SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani;
16.
Bacîzu Adrian – Administrația Națională a Îmbunătățirilor
Funciare-Unitatea de Administrare Hunedoara;
17.
Mezei Ramona - Garda Națională de Mediu - Comisariatul
Județean Hunedoara;
18.
Szemcsuk Francisc – Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara;
19.
Simion Horațiu – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România SA - Direcția Regională de Drumuri și Poduri
Timișoara;
20.
Gheorghe Brânzan - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România - Direcția Regională de Drumuri și Poduri
Timișoara;
21.
Poenar Aurora – Primăria Municipiului Deva;

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dreghin Lavinia Simona– Primăria Municipiului Hunedoara ;
Stafie Veta - Primăria Municipiului Lupeni;
Cojocaru Mariana - Primăria Municipiului Orăștie ;
Trantea Elena - Primăria Orașului Aninoasa;
Matiș Nicolae Alin - Primăria Orașului Simeria;
Iuga Cornel - Primăria Comunei Băița;
Oprean Petru - Primăria Comunei Brănișca;
Grosu Ioan- Primăria Comunei Bretea Română;
Giurgiu Sanda - Primăria Comunei Buceș;
Stănilă Dumitru - Primăria Comunei Bulzeștii de Sus;
Coroi Silvia Elena - Primăria Comunei Crișcior;
Huzoni Marina - Primăria Comunei General Berthelot;
Pascotescu Aurel - Primăria Comunei Lunca Cernii de Jos;
Rădulesc Ionică Marinel - Primăria Comunei Mărtinești;
Jeler Nicolae Adrian - Primăria Comunei Orăștioara de Sus;
Prehar Nelu - Primăria Comunei Șoimuș;
Jurj Traian - Primăria Comunei Sarmizegetusa ;
Dumitrescu Simona Elena - Primăria Comunei Toplița ;
Sava Georgeta - Primăria Comunei Totești ;
Bozan Mircea - Primăria Comunei Turdaș;
Roșca Mihaela - Primăria Comunei Vețel ;
Ștefu Claudia - Primăria Comunei Zam ;

______________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.50/2009
privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în concesiune
S.C. APAPROD S.A. Deva de către Consiliul Județean Hunedoara, care se
finanțează din Fondul IID pentru anul 2009

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 solicitarea S.C. APAPROD S.A. Deva transmisă prin adresa
nr.3175/17.03.2009 ;
Ţinând cont de Hotărârea nr.50/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind
aprobarea Acordului de asociere şi a Acordului de implementare pentru proiectul ISPA ,
"Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele
Deva şi Hunedoara";
În baza prevederilor art.10 din Normele prevăzute în anexa la Ordonanța de
Urgență nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de
întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă Planul de investiții aferent activelor date în concesiune
S.C. APAPROD S.A. Deva de către Consiliul Județean Hunedoara, care se finanțează
din Fondul IID pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnica şi va fi
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, 27 martie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.51/2009
privind aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor
Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2008

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor
Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2008
nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii
nr.82/1991, republicată, coroborate cu cele ale art. 122 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic: Se aprobă Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor
Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2008, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXĂ
la Hotărârea nr. 51/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

RAPORT
asupra situaţiei gestionării bunurilor
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2008

În baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi complectările
ulterioare, precum şi ale Legii contabilităţii nr.82/1991
republicată, bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale
sunt supuse inventarierii anuale, consiliilor judeţene şi locale
prezentându-li-se anual un raport asupra situaţiei gestionării
bunurilor.
Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.255/2008 privind efectuarea inventarierii anuale a
bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, au
fost inventariate toate gestiunile.
În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului
Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2008,
comparativ cu situaţia de la 31 decembrie 2007 se prezintă
după cum urmează:
- lei - Sold la 31.12.2007
333631718,94
- Intrări în perioada 01.01 - 31.12. 08
21826483,27
- Ieşiri în perioada 01.01.-31.12.08
64693746,23
- Sold la 31.12.2008
290764455,98
Din punct de vedere al regimului juridic al bunurilor aflate
în patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, situaţia se
prezintă după cum urmează:

1. Bunuri din domeniul privat al Consiliului Judeţean
Hunedoara:
Tabel nr. 1
- lei Nr.
crt.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.

Denumirea
TOTAL,
din care:
Mijloace fixe din
acestea:
Echip.tehnologice
Mobilier şi birotică
Imobilizări
necorporale
Obiecte de inv.
Materiale
Alte valori

Sold la
31.12.2007
8119273,70

Intrări

Ieşiri

8223884,57

Sold la
31.12.2008
3061673,95 13281484,32

6910171,26

5558495,09

327663,10 12141003.25

4378156,42
2488914,88
43099,96

2228457,96
2633513,50
696523.63

244820,64
78269,86
4572,60

7096844.73
5044158,52
735050,99

850253,50
313813,14
45035,80

291038,30
2149241,18
225110,00

209915,17
2304532,08
219563.60

931376,63
158522,24
50582,20

Mişcările intervenite în cursul anului 2008 privind intrările şi
ieşirile de bunuri redate în tabelul nr. 1 sunt astfel:
1.1. Au intrat în patrimoniu prin achiziţie bunuri în valoare
de 8223884,57 lei, din care:
- Mijloace fixe în valoare de
5558495,09 lei
- Obiecte de inventar în valoare de
291038,30 lei
- Materiale în valoare de
2149241,18 lei
- Alte valori (timbre, bonuri valorice)
în valoare de
225110,00 lei
1.2. Au ieşit din patrimoniu prin casare şi consum bunuri în
valoare de 3061673,95 lei, din care:
- Mijloace fixe în valoare de
327663.10 lei
- Obiecte de inventar în valoare de
209915,17 lei
- Materiale în valoare de
2304532,08 lei
- Alte valori (timbre, bonuri valorice)
în valoare de
219563,60 lei
Situaţia bunurilor din
domeniul privat al Consiliului
Judeţean Hunedoara, repartizate pe gestiuni şi locuri de
folosinţă se prezintă în anexa nr. 1 la prezentul raport.

2. Bunuri din domeniul public de interes judeţean
Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al
Judeţului Hunedoara prezentate în anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului României nr.1352/2001 şi contabilizate de Consiliul
Judeţean Hunedoara la 31.12.2008 se prezintă astfel:
Tabel nr. 2
- lei Nr.
crt.
0

Denumirea

Sold la
Intrări
Ieşiri
Sold la
31.12.2008
31.12.2007
1
2
3
4
5=2+3+4
TOTAL din care:
325512445,24 13602598,70 61632072,28 277482971,66
1 Mijloace fixe
325319533,01 12937887,87 61632072,28 276625348,60
1.1 Cladiri
322198711,02 12853283,87 60387399,99 274664198,86
1.2 Utilaje,aparat.mobilier
3120821,99
84604,00 1244672,29
1961149,74
2 Terenuri
192912,23
664710,83
857623,06

Modificările valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul
public al judeţului Hunedoara, la 31.12.2008 faţă de 31.12.2007
sunt următoarele:
-mijloace fixe transmise prin protocol, conform Hotărârii
nr.39/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara, de la Primăria
oraşului Geoagiu, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă în valoare de
70.071,26 lei.;
- mijloace fixe în valoare de 630.405,33 lei prin preluarea
de la Centrului Militar Judeţean conform Hotărârii nr.66/2008 a
Consiliului Judeţean Hunedoara;
- teren prin donaţie din proprietatea SC: Ediroum S.R.L,
pentru realizarea deponeului ecologic care va deservi localităţile
conurbaţiei Deva – Simeria – Hunedoara - Călan conform
Hotărârii nr.126/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara, în
valoare de 121.000,00 lei ;
- mijloace fixe preluate prin protocolul nr. 7548/2008,
conducta de aducţiune Staţie tratare şi captare apa Dobra, prin
terminarea investiţiei conform Hotărârii nr.188/2008,a Consiliului
Judeţean Hunedoara în valoare de 2.553.300,00 lei ;
-mărire valoare de inventar la Centrul de Ingrijire şi
Asistenţă Petrila corp A, prin terminarea investiţiei în valoare de
1.080.703,52 lei;

-înregistrare modernizare Conductă aducţiune apă BatizDeva, conform Procesului verbal nr.14446/2008, în valoare de
3.358.948,88 lei;
-înregistrare Reabilitare reţele de distribuţie apă Valea
Jiului etapa a- II- a conform Procesului verbal nr. 6021/2008, în
valoare de 5.323.785,13 lei;
-modificat valoare Teatrul I.D.Sîrbu Petroşani conform
Procesului verbal la terminarea lucrării de mansardare în
valoare de 379780,58 lei;
- cazan abur tehnologic şi echipament tratare apă pentru
Sanatoriu TBC Geoagiu în valoare de 84.604,00 lei conform
listelor de investiţii;.
-trecerea unor bunuri aparţinând sistemului de alimentare
cu apă şi de canalizare din Valea Jiului, din domeniul public al
Judeţului Hunedoara în domeniul public al unor unităţi
administrativ teritoriale din Valea Jiului conform Hotărârii
nr.121/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara în valoare de
60.387.399,99 lei;
-trecerea mijloacelor fixe din domeniul public în domeniul
privat al Consiliului Judeţean Hunedoara în valoare de
1.244.672,29 lei;
Centralizatorul privind situaţia bunurilor din domeniul public
de interes judeţean, repartizată pe gestiuni se prezintă în
anexele nr.2 şi nr.3 la prezentul raport.
În urma definitivării operaţiunilor de inventariere anuală a
bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, nu sau constatat diferenţe în plus sau în minus, aşa cum rezultă din
procesul verbal privind încheierea inventarierii.
Totodată, este de reţinut faptul că în perioada la care se
referă Raportul, bunurile au fost administrate în concordanţă cu
normele privind depozitarea, manipularea, paza şi securitatea
acestora de către personalul cu atribuţii de gestionar.
Pe aceste considerente, supunem aprobării Consiliului
Judeţean Hunedoara prezentul raport.
PREŞEDINTE ,
Mircea Ioan Moloţ

Anexa nr. 1
la Raport

BUNURILE
din domeniul privat al Consiliului Judeţean Hunedoara
repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă

Nr.
crt.
A.
1.

2.

3.
4.
B.

C.

GESTIUNEA, LOCUL DE FOLOSINŢĂ
GESTIUNILE CONSILIULUI JUDEŢEAN - TOTAL
CONSILIUL JUDEŢEAN
Mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă,
din care:
a. Mijloace fixe
- construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport,
mobilier
- imobilizări necorporale
b. Obiecte de inventar în folosinţă
Obiecte de inventar şi materiale în magazie,
din care:
a. Obiecte de inventar
b. Materiale
Casa, alte valori
Timbre
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTAServiciul Protectie Civila
a. Mijloace fixe
b. Obiecte de inventar:
- în magazie
- în folosinţă
c. Materiale
d. Alte valori (bonuri valorice, timbre)
CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN,
din care:
a. Mijloace fixe
b. Obiecte de inventar
- în magazie
- în folosinţă
c. Materiale
d. Alte valori (bonuri valorice, timbre)

- lei VALOARE
13281484,32
12317416,09
12071809,35
11281976,86
10549925,87
735050,99
696.694,67
198644,54
40527,68
158116,86
41800,00
5162,20
738382,41
676342,07
60884.96
21000,00
39884,96
405,38
750,00225685,82
182684,32
40131,50
40131.50
2870,00

Anexa nr.2
la Raport

CENTRALIZATOR
privind bunurile din domeniul public al judeţului Hunedoara
în evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Hunedoara,
repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18

SPECIFICATIE
TOTAL , din care:
Cladiri administrative judetene (palat administrativ,
protectie civila si alte cladiri judetene)
Cladiri Spitalul Judetean Deva
Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu
Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Brad
Cladiri Centru de Îngrijire si Asistenţă Paclisa
Cladiri Ambulanta Judeteana Deva
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Valea
Jiului administrat de SC APASERV Petrosani
Sistemul de alimentare cu apa a localitatilor situate pe
Valea Muresului (Statiile St.Orlea,Batiz + magistrala de
aductiune) concesionat - SC APAPROD SA Deva
Imobil sediu Directia Generală de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Hunedoara (parte din cladirea
Raiffeisen Bank)
Sistemul de alimentare cu gaze naturale a localitatilor
situate in Valea Jiului (etapa I+II,SRM Aninoasa,SRM
Lupeni,SRM Petrosani,SRM Vulcan,SRM
Aeroport,SRM Carpati)
Cladire Sediu Teatrul Dramatic I.D.Sirbu Petrosani
Serviciul de Telecomunicatii Speciale Vata
Centrul de Transfuzii
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila
Jandarmeria Petroşani, str. T.Vladimirescu, nr.16,
fosta Jandarmerie
Scoala Speciala Paclisa
Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Geoagiu
Terenuri

1

- leiValoare de inventar la
31.12.2008
277482971,66
10839736,52
65668047,68
15993813,10
6461449,37
8157837,27
633454,00
103592478,23
41098362.22
880053,84

5672319,28
8556177,08
62558,55
858126,00
1095439,19
2550966,03
4434458,98
70071,26
857623,06

Anexa nr.3
la Raport

CENTRALIZATOR
privind bunurile aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara
evidenţiate extracontabil

Nr.
crt.

SPECIFICAŢIE

- lei Valoare de
inventar

TOTAL, din care:
18.213.608,75
1.
2.
3.

Terenuri şi clădiri în administrarea Muzeului
Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara
Terenuri şi clădiri aflate în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara
Bunuri mobile (carte, colecţii şi alte obiecte de
patrimoniu) TOTAL

4.614.416,15

12.497.585,64
1.101.606,96

Gestionate de Biblioteca Judeţeană Ovid
Densuşeanu Hunedoara
Gestionate de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane Hunedoara

995.247,57
106.359,39

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.52/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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;
În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protec ia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului
României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
În baza reglementărilor art. 91 alin.5 lit. a pct.2 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Hunedoara,
potrivit anexei care face parte din prezenta.
Art. 2. Cu data prezentei, art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.29/2006 se abrogă.
Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.52/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Hunedoara
Art. 1. - (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în
continuare comisia de evaluare, se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor art.
85 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca organ
de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Hunedoara. Sediul
Comisiei este în municipiul Deva, Aleea Romanilor nr.7, jude ul Hunedoara.
(2) Comisia de evaluare desfăşoară activitatea decizională în domeniul încadrării
persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv al drepturilor acestor persoane, cu
respectarea legislaţiei in domeniu, precum şi a prezentului regulament.
Art. 2. - Atribuţiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt
cele prevăzute de art. 87 alin. 1 din Legea nr. 448 / 2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează:
a) stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
b) stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv
capacitatea de muncă;
c) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
d) reevaluează periodic sau la sesizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională,
precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
e) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă
împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
f) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu
privire la măsurile de protecţie stabilite;
g) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
h) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le
întreprind.
Art. 3. - (1) În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte intr-un
grad de handicap, prevăzute la art. 2 lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul
întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat
potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara, denumit în continuare Serviciul de evaluare complexă.
(2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap
şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială, potrivit modelelor
prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentul.
(3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine
încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii
acesteia, potrivit prevederilor pct. II din anexa nr. 1 la prezentul.

Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane
adulte cu handicap, prevăzute la art. 2 lit. b), comisia de evaluare eliberează certificate
de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul.
Art. 5. - În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. c), comisia de evaluare poate
stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap:
a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.
Art. 6. - (1) Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a
reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art.
2 lit. f), se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informaţiile privind
modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei
de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.
(2) Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se
întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul.
(3) Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, denumită în continuare
DGASPC Hunedoara, de la primăria de domiciliu sau din alte surse.
(4) Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin. 2;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a
cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru
prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul.
(5) Documentele medicale menţionate la alin. 4 lit. c) sunt:
a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
(6) Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare prevăzute la
alin. (4):
a) se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de
domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC Hunedoara;
b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
c) se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, in termen de 5 zile
lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, si in termen de 24 de ore de la
înregistrare, de către DGASPC Hunedoara.
(7) Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante,
care trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. 4, şi, în termen de 5 zile
lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se
prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea
dosarului cu documentele necesare.
(8) Evaluarea complexa se realizează in maximum 60 de zile de la data înregistrării
cererii si documentelor la serviciul de evaluare complexa.
(9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei
sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.
(10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la
domiciliu/reşedinţă, potrivit alin. 9, se suportă din bugetul DGASPC Hunedoara.
Art. 7. - În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu
handicap va depune o cerere în acest sens la primăria din localitatea în a cărei rază

teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa sau la registratura DGASPC Hunedoara, care o va
transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare
complexă.
Art. 8. - (1) Constituirea şi componenţa nominală a Comisiei de evaluare se aprobă
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara, cu respectarea prevederilor art. 13 alin.
(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea
Autoritarii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum şi
ale celorlalte prevederi legale în vigoare.
(2) Modificarea componenţei nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condiţiile
prevăzute la alin. 1.
(3) Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care
funcţionează in cadrul DGASPC Hunedoara.
(4) Membrii secretariatului Comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a
conducătorului DGASPC Hunedoara.
Art. 9. - (1) Şedinţele Comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii
membrilor din componenţa acesteia.
(2) Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe
ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea
preşedintelui.
(3) La lucrările Comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu
acordul preşedintelui, în măsura în care prezenta lor este utilă.
(4) Membrii Comisiei de evaluare, cu excepţia preşedintelui, au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru fiecare membru este
de 20% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara. Indemnizaţia de
şedinţa se obţine împărţind cuantumul lunar la numărul de şedinţe stabilit de preşedinte
pentru luna respectiva şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care s-a
participat în luna respectivă.
(5) Venitul maxim lunar ce poate fi obţinut în calitate de membru al Comisiei de
evaluare, ca urmare a activităţii prestate, nu poate depăşi cuantumul lunar stabilit
potrivit alin. 4.
(6) Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În
cazul în care un membru absentează de la şedinţe de doua ori consecutiv, fără motive
temeinice, acesta va fi înlocuit.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, potrivit alin. 1, cu
votul majorităţii membrilor.
Art. 10. - (1) Şedinţele comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele
acesteia.
(2) La şedinţe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi
implicat în soluţionarea cazurilor.
Art. 11. - Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa Consiliului
Judeţean Hunedoara, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii,
precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.
Art. 12. - (1) Comisia de evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la
persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o
măsură de protecţie este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa
persoanei în cauză.
(2) Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare
profesională eliberate de comisia de evaluare în condiţiile alin. (1) şi aflate în termen de
valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintro unitate administrativ-teritorială în alta.

(3) Comisia de evaluare soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de
la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.
Art. 13. - (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de
integrare şi reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile
comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre
rezidenţiale ori de zi se comunică prin poşta, cu confirmare de primire, persoanei cu
handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau
asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.
(2) Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare
profesională pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.
14/2003, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.
(3) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare
care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în
cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
(4) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen
de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate
instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
Art. 14. - (1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din punct de vedere
metodologic, potrivit art. 13 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, de către
Comisia superioară, care funcţionează în structura Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap.
(2) Instrucţiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum şi deciziile
acesteia sunt obligatorii pentru Comisia de evaluare judeţeană.
Art. 15. - (1) În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul prevăzut la art.
8 alin. 3 înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap
solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.
(2) În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de
evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de
serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ;
b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale
şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de
orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut
loc şedinţa;
f) gestionează registrul de procese-verbale;
g) gestionează registrul de contestaţii;
h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul
transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de
evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de
reabilitare şi integrare sociala şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte
documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
prevăzută la alin. 2 lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în
condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC Hunedoara.

Art. 16. - (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare
profesionala şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care
acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare in procesulverbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii
prezenţi.
(2) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale
ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare,
precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.
(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte
şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.
Art. 17. - (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu
handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în
acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare, la registratura DGASPC Hunedoara, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
d) adeverinţa de venit;
e) documente doveditoare a situaţiei locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigaţii paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au
putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
(2) Registratura DGASPC Hunedoara va transmite comisiei de evaluare cererea
persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la alin. 1, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
(3) Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele prevăzute la alin. 1 şi
soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.
(4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în
termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se
comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.
Art. 18. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art.19. – Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie în
vigoare.

La Regulamentul de organizare

ANEXA Nr. 1
i func ionare

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP HUNEDOARA
Nr.________/________________

CERTIFICAT
de încadrare în grad de handicap
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
ulterioare, evaluând dosarul i propunerea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap privind pe domnul/doamna ________________, CNP________________, având domiciliul în
__________________, str.__________________ nr.____, bl. _____, sc. __, et.___, ap.___,
jude ul________________, statut social: 1. fara venit; 2. cu pensie de urmas; 3. cu pensie de
invaliditate; 4. cu pensie de limita de varsta; 5. salariat; 6. altele _______________________________,
stabile te următoarele:
I. Se încadrează în gradul de handicap __________________________
A. Cod boală ________________, cod handicap ___________________
B. Deficien ă func ională:
• u oară;
• medie;
• accentuată;
• gravă: - cu asistent personal;
- fără asistent personal;
- cu indemniza ie de înso itor;
- fără indemniza ie de înso itor. ∗
II. Nu se încadreaza în grad de handicap
Motivare _______________________________________________________
III. Data dobândirii handicapului 1 ________________, documentul _________________
IV. Valabilitate: - 6 luni - 12 luni - permanent
V. Termen de revizuire ______________________________
Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile si accesibilită ile prevăzute de Legea nr.
448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul
obligă toate persoanele i autorită ile la respectarea lui în concordan ă cu prevederile legisla iei în
vigoare.
PRESEDINTE,
_________________

Membri,
____________________________________

Secretar,
__________________

∗
In cazul pensionarilor de invaliditate gradul I care beneficiază de indemniza ie de înso itor conform art. 61 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările i completările ulterioare.
1
Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionare în temeiul art. 47 din Legea nr.19/2000, cu modificările i
completările ulterioare.
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CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP HUNEDOARA
Nr.________/________________

PROGRAM INDIVIDUAL
de reabilitare i integrare socială
Numele ________________ prenumele _______________, CNP _______________________
I.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ACTIUNI MEDICALE
tratament medicamentos ....................................................
tratament chirurgical/ortopedic ...........................................
asisten ă medicală la domiciliu/în ambulatoriu ............................
kinetoterapie/fizioterapie ................................................
gimnastică medicală .......................................................
ergoterapie/terapie ocupa ională ..........................................
psihoterapie ..............................................................
meloterapie ...............................................................
artterapie ................................................................
altele ....................................................................

II. ACTIVITATI EDUCATIONALE/PROFESIONALE
− orientare profesională/reorientare ........................................
− calificare în muncă/recalificare ..........................................
− învătământ în unită i colare obi nuite/speciale ..........................
− încadrare în muncă ........................................................
− loc de munca protejat .....................................................
− atelier protejat ..........................................................
− munca la domiciliu ........................................................
− unitate protejată .........................................................
− unitate economică .........................................................
− reducerea programului de lucru ............................................
− condi ii ambientale .......................................................
III. ACTIVITATI/SERVICII SOCIALE
− asistenta si ingrijire la domiciliu .......................................
− mijloace de autoservire ...................................................
− asistent personal/insotitor ...............................................
− asistent personal profesionist ............................................
− asisten ă socială prin centre de zi publice/private .......................
− asistenta sociala prin centre rezidentiale publice/private ................
IV. DATA DE REVIZUIRE .......................................................
PRESEDINTE,
_________________
Secretar,
__________________

Membri,
____________________________________
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CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP HUNEDOARA
Nr. ______/_____________

CERTIFICAT
de orientare profesională

Se atesta ca doamna/domnul,
Numele________________________

prenumele

____________________,

CNP

________________________
Adresa: str.____________________________________ nr. ____, bl._______, sc. ____,
ap. ____, localitatea__________________, judetul/sectorul_________________, încadrat în gradul de
handicap______________________________, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap
nr. ____________ din data __________________, poate beneficia de orientare

i formare profesionala

în domeniul _____________________________
___________________________________________________________________________

PRESEDINTE,
_________________

Membri,
____________________________________

Secretar,
__________________

Prezentul certificat poate fi adus la cunostin a agen iilor teritoriale de ocupare a for ei de muncă.
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CERERE – TIP
de evaluare complex în vederea încadrării în grad de handicap
Nr._____/_____________

Doamnă/domnule Director,
Subsemnatul (a) ____________________________, domiciliat (ă) în
__________________, str. _______________________, nr.____, bl.____, sc.___, et.
___, apt.______ jude ul __________________, telefon____________, actul de
identitate ___________________ seria _____ nr._________________, CNP
_________________________, solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare
complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de
handicap.
Data
_______________

Semnătura
_______________

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
copie de pe documentele de identitate;
documente medicale:
- referat stare prezentă, de la medicul specialist;
- scrisoare medicală-tip de la medicul de familie;
anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.
Doamnei/domnului Director al DGASPC al Jude ului Hunedoara
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Nr._______/__________
SCRISOARE MEDICALĂ
Nume ____________Prenume_______________CNP_____________Vârsta ____
1. Anamneză :
-antecedente personale patologice____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Diagnosticul medical
-principal______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
-altele ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Certificatele medicale actuale (se specifică nr., data, instituţia emitentă si numele medicului care
a eliberat certificatul)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Internari în spital (data, instituţia emitentă si diagnosticul la ie irea din spital)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
5. Persoana - este deplasabilă
- nu este deplasabilă
Data completării _________________
Semnătura si parafa medicului de familie
_________________________________
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PRIMĂRIA……………………….

Nr._____/__________________

ANCHETĂ SOCIALĂ
- model - cadru Data evaluării:_____________________
Scopul efectuării anchetei sociale: stabilirea statutului şi a contextului social în care
trăieşte persoana.
I. PERSOANA EVALUATĂ
Nume:

Prenume:
Adresă:
Nr.
Judeţul:

Str.
Localitatea:
Telefon:
Profesia:
C.N./B.I./C.I.: Seria
la data de:

Bl.

Fax:

Sc.

Ap.

E-mail:
Ocupaţia:
Eliberat de:
Valabilitate:

Nr.

CNP:
S A A L L Z Z N N N N N C
Studii:_______fără;
________superioare.

________primare;

_______gimnaziale;

________medii;

Certificat de încadrare în grad de handicap (anterior):
Nr.
Cod handicap

din
Grad
Valabilitatea certificatului: (data de revizuire)

Starea civilă:________necăsătorit;_______căsătorit; _______văduv de la data de
_______________; divorţat de la data _____________________; despărţit în fapt,
altele(specificaţi)_______________________________.

Copii: _________da/___________nu (dacă da, completaţi tabelul de mai jos):
Numele

Prenumele

CNP

Adresă

Telefon

Medic de familie/curant________________/________________(numele si prenumele),
adresa ____________________________________, telefonul __________________
II. REPREZENTANTUL LEGAL
Numele _____________________ prenumele __________________________
Calitatea: __________so /so ie; _____________fiu/fiică; ___________rudă, rela ia
de

rudenie

________________________;

alte

persoane

________________________________________
Locul

i

data

na terii:______________________/______________________,

vârsta________
Adresa___________________________________________________________
Telefon acasă _______________, serviciu________________, fax.__________
e-mail______________________________

1. AUTONOMIA ŞI STATUTUL FUNCŢIONAL AL PERSOANEI
ACTIVITĂŢI ZILNICE

Igiena corporală:

fără ajutor;

necesită îngrijire/ajutor;
- parţial
- integral

Îmbrăcat/dezbrăcat:

autonom;

dependentă de altă persoană
- parţial
- integral

Servire şi hrănire:

autonom;

Mobilizare

singură;

necesită ajutor
- parţial
- integral
necesită îngrijire/ajutor
- parţial
- permanent
fără dispozitive

Dispozitive utilizate la deplasare:

baston, cadru

incontinenţă ocazională

cu dispozitive
cadru,
s caun rulant,
altele (specificaţi);

Deplasare în interiorul locuinţei:

singură;

necesită ajutor;

imobilizată la pat

Deplasare în exteriorul locuin ei:

singură;

Utilizarea mijloacelor de comunicare:

singură;

necesită
par ial;
depinde de
ajutor;
al ii;
 ecesită ajutor;
n
depinde de alţii
(tel./alarmă/sonerie)

ACTIVITĂŢI INSTRUMENTALE
Prepararea
hranei/hrănirea:

singură;

Activităţi gospodăreşti:

singură;

necesită ajutor;

depinde de alţii:
- la preparare;
- la servire.

la activităţi uşoare se descurcă;

- este incapabilă (curăţenie cameră, spălat haine, vase, etc.)
- total
- parţial.
ştie;
necesită ajutor;
este incapabilă.
Gestionarea propriilor
venituri:
singură;
necesită ajutor;
depinde de alţii.
Efectuarea
cumpărăturilor:
singură;
necesită dozare şi
depinde de alţii;
Conformarea la
pregătire;
recomandările medicale:
singură
numai însoţită
Utilizare mijloace de
transport:
Participarea la activităţi de timp liber: (ascultă radioul, urmăreşte programe TV, citeşte,
etc. )
Activităţi realizate:
1. …………………………………
spontan
2. …………………………………
antrenat
3. ....................................................

nu poate/este indiferentă
4. ...................................................
îşi poate aduce aminte şi îndeplini o secvenţă de
Modul de realizare a instrucţiunilor:
instrucţiuni (o listă de cumpărături, etc);
îşi poate aduce aminte instrucţiunile şi le poate
îndeplini mai târziu (un mesaj, etc.);
poate urma o instrucţiune simplă, care poate fi
îndeplinită atunci şi în acel loc.

2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL ŞI PSIHOAFECTIV AL PERSOANEI
Acuitatea
vizuală:
Comunicarea:

Orientarea:

Memoria:
Probleme

acuitate vizuală completă;
distinge feţe, obiecte de dimensiuni mari;
cecitate relativă (se poate orienta, evită obstacolele);
cecitate absolută (vede numai lumini şi umbre).
vorbeşte bine şi inteligibil, foloseşte un limbaj care poate fi înţeles;
capabil să ofere informaţii exacte;
unele dificultăţi în vorbire; lipsa clarităţii şi a fluenţei (are tendinţa de a se
bâlbâi), dar foloseşte un limbaj care poate fi înţeles;
dificultăţi în vorbire, este înţeles doar de cei care îl cunosc bine;
se foloseşte de gesturi atunci când vrea să comunice;
nu răspunde când i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume.
fără probleme;
dezorientare
- în spaţiu;
- în timp;
- faţă de alte persoane.
păstrată; afectată parţial; afectată în totalitate.
persoana se răneşte singură;

agresiune fizică faţă de alţii;
acţiuni exagerate;
distruge obiecte;
are nevoie de multă atenţie.

comportamentale:

III. EVALUAREA SOCIALĂ
A. Locuinţă
Tipul locuinţei:

casă; apartament la bloc; alte situaţii

Situaţia juridică a
locuinţei:
Situată la:

proprietate personală; închiriată; alte situaţii

Organizarea locuinţei:

Număr camere_____; bucătărie; baie; duş; wc (în interior/în
exterior);

Încălzire:
Apă curentă:
Condiţii
locuit:
Igienă:
Dotări:

parter; etaj; acces lift.

fără; centrală; cu lemne/cărbuni; cu gaze; cu combustibil lichid.
nu; da (rece, caldă); alte situaţii………………………………..

de - luminozitate adecvată/neadecvată;
- umiditate adecvată/igrasie.

adecvată/neadecvată;
aragaz; maşină de gătit; frigider; maşină de spălat; radio; televizor; aspirator.

Concluzii privind riscul ambiental:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
B. Reţeaua de familie
Trăie te: singur;  cu soţul/soţia; cu copiii;  cu alte rude; cu alte persoane.
Una dintre persoanele cu care Bolnavă; cu dizabilită i/handicap; dependentă de alcool.
locuie te este:
nu; 
da:
Este ajutat de familie:
- cu bani;
- cu mâncare;
- cu activităţi de menaj.
bune; cu probleme; fără relaţii.
 u; da (specificaţi)
n

Relaţiile de familie :
Există
risc
de
neglijare:
Există
risc
de nu; da (specificaţi)
abuzare:

Informaţii relevante despre persoanele care locuiesc împreună cu persoana
evaluată (numele şi prenumele, gradul de rudenie, adresa, telefonul):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ATENŢIE! Va/vor fi menţionată/menţionate persoana/persoanele care asigură
sprijinul şi/sau îngrijirea persoanei evaluate.

PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Numele ___________________prenumele_______________________
Calitatea: soţ/soţie; fiu/fiică; rudă (relaţia de rudenie _________________); alte
persoane _______________________________
Locul şi data naşterii ________________/____________________vârsta___
Adresa:_______________________________________________________
Telefon:

acasă_____________________

serviciu__________________

fax

___________________ e-mail ____________________
C. Reţeaua de prieteni, vecini
Are relaţii cu prietenii, vecinii:
Relaţiile sunt:
Este ajutat de prieteni/vecini
la:
Participă la activităţi:

nu; da;
relaţii de întrajutorare.
permanente; ocazionale.
cumpărături; activităţi de menaj;
deplasare în exterior
ale comunităţii;
activităţi recreative.

Comunitatea îi oferă un anumit nu;
 a (specificaţi) _____________________________
d
suport:
D. Evaluarea situaţiei economice
Venitul lunar propriu, reprezentat de (înscrieţi sumele acolo unde este cazul, iar
unde nu este cazul se trasează linie):
-

pensie de asigurări sociale de stat:
pensie pentru agricultori:
pensie I.O.V.R.:
indemnizaţie pentru persoană cu handicap:
pensie de urmaş:
alocaţie de stat pentru copii:
alte venituri:

Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie:___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

E. Rezultatele evaluării
Tratamentul şi îngrijirea socio-medicală se pot realiza la domiciliul persoanei: da;
nu.
Dacă nu, se vor preciza cauzele:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nevoi identificate:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
Oferta locală de servicii poate acoperi următoarele nevoi identificate:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

Asistent social:____________________
Semnătura:________________________

La Regulamentul de organizare

ANEXA Nr. 7
i func ionare

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI HUNEDOARA
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Dosar nr._______________
Data înregistrării_________________

RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ
I.

DATE DE IDENTIFICARE:

a) Nume şi prenume _________________________________________
CNP:
Locul naşterii ____________________________________________
Domiciliul ________________________________________________________
________________________________________________________________
Actul de identitate:
C.N./B.I./C.I./C.P/_____________Seria______Nr._________________
Valabilitate___________________________
TELEFON
Persoana de contact/ persoana de sprijin
Numele

i prenumele ___________________________________________

Domiciliu _____________________________________________________
Nr. de telefon_______________________________________
Măsuri de protec ie specială de care a beneficiat persoana cu handicap
____________________________________________________________
____________________________________________________________
II.

REZULTATELE EVALUARII:

1. Rezultatele evaluării sociale:
Date relevante privind evaluarea socială __________________________
________________________________________________________________
Concluziile şi recomandările asistentului social _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Rezultatele evaluării medicale:
Date relevante privind evaluarea medicală ________________________
________________________________________________________________
Concluziile şi recomandările medicului ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Rezultatele evaluării psihologice:
Date relevante privind evaluarea psihologică _______________________
________________________________________________________________
Concluziile şi recomandarile psihologului __________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Rezultatele evaluarii vocaţionale:
Date relevante privind evaluarea vocaţională _______________________
________________________________________________________________
Concluziile şi recomandările psihopedagogului _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Rezultatele evaluarii nivelului de educaţie:
Date relevante privind evaluarea nivelului de educa ie _______________
________________________________________________________________
Concluziile şi recomandarile psihopedagogului _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Rezultatele evaluării abilitaţilor şi a nivelului de integrare socială:
Date relevante privind evaluarea abilită ilor i a nivelului de integrare socială
(grad de dependenţă) ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Concluziile şi recomandarile psihologului, psihopedagogului ___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
III.

CONCLUZII:

Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ___________
________________________________________________________________

Propunerea privind orientarea profesioanală __________________________
________________________________________________________________
Propuneri privind luarea unei masuri de protecţie ______________________
________________________________________________________________

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ
ASISTENT SOCIAL,
_______________________
MEDIC SPECIALIST,
__________________________
PSIHOLOG,
_______________________
ALŢI SPECIALIŞTI,
______________________________
______________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.53/2009
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Unităţii de Asistenţă MedicoSocială Baia de Criş
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.90/2009 a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş;
Ţinând seama de Hotărârea nr.33/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale instituţiilor publice din
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
In baza dispozițiilor art.3 din Normele privind organizarea, funcționarea și finanțarea
unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României
nr.412/2003 și ale art.10 alin.2 și alin.3 din Instrucțiunile nr.507/2003 de aplicare a
Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medicosocială;
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 dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico-Socială
Baia de Criş, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se desemnează doamna Mezei Luminița, ca reprezentant al Consiliului
Județean Hunedoara în Consiliul Consultativ al Unității de Asistență Medico-Socială Baia
de Criș.
Art.3 (1) Cu data prezentei, anexele nr.1 și nr.2 din Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.25/2005 își pierd valabilitatea, iar art.2 din aceasta se abrogă.
(2) Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.65/2008 şi
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.233/2006 se abrogă.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare şi resurse
umane 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

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

Deva, la 24 aprilie 2009
ANEXA NR.2
La Hotărârea nr.532009 a Consiliului
Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDE EAN HUNEDOARA
UNITATEA DE ASISTEN Ă MEDICO-SOCIALĂ BAIA DE CRI

STAT DE FUNC II
Pentru personalul Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Nr.crt. Denumirea funcției
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nivel studii
CONDUCEREA UNITĂ II
Consilier (director)
S
PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE
Asistent social
M
Infirmieră
G
Spălătoreasă
G
COMPARTIMENTUL SANITAR
Medic
S
Asistent medical
PL; M
Psiholog
S
COMPARTIMENT CONTABILITATE RESURSE UMANE
Contabil
M
Economist
S
Referent
M
Consilier
S
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
Administrator
M
Magaziner
M
Muncitor (bucătar)
M
Muncitor (electrician)
M
Muncitor (fochist)
G; M
G; M
Muncitor (întreținere-reparații)
Ingrijitor
G; M
Portar
G; M
TOTAL

Total posturi
1
1
9
2
1
6
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
3
40

ANEXA NR.1
La Hotărârea nr.53/2009 a Consiliului
Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDE EAN HUNEDOARA
UNITATEA DE ASISTEN Ă MEDICO-SOCIALĂ BAIA DE CRI

PERSONAL DE CONDUCERE
PERSONAL EXEC.SPECIALITATE
PERSONAL ADMINISTRATIV
TOTAL POSTURI

1
25
14
40

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

DIRECTOR

PERSONAL AUXILIAR DE
SPECIALITATE

12

COMPARTIMENT
SANITAR

8

1

COMPARTIMENT
CONTABILITATE
RESURSE UMANE

5

COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV

14

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.54/2009
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, precum şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa nr.86/2009 a Serviciului Public Jude ean Salvamont Hunedoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr.402/2006 privind prevenirea şi organizarea
activităţii de salvare din mediul subteran speologic, precum și ale Hotărârii Guvernului României
nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea
activităţii de salvare în munţi;
În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a, lit.d şi lit.f, alin.2 lit.b și c şi alin.5 lit.a pct.8 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean
Salvamont Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta.
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public
Judeţean Salvamont Hunedoara, conform anexei nr.3 la prezenta.
Art.3 Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.15/2007 și Hotărârea nr.64/2008,
ale Consiliului Jude ean Hunedoara.
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.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT

Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr.54/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

STAT DE FUNCŢII
pentru personalul din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont
Hunedoara

Nr.
Denumirea compartimentului
crt.
1. Conducerea Serviciului Public

Denumirea funcţiei

Număr posturi

Şef serviciu

1

2.

Consilier

2

3.

Compartiment Financiar-Contabil,
Achiziţii Publice și Administrativ
Compartiment Resurse Umane

Consilier

1

4.

Formaţia Hunedoara

Salvator montan

10

5.

Formaţia Petroşani

Salvator montan

2

6.

Formaţia Lupeni

Salvator montan

4

7.

Formaţia Uricani

Salvator montan

2

TOTAL

22

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT

ANEXA NR.3
la Hotărârea nr.54/2009
a Consiliului Jude ean Hunedoara

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara
Cap.I. Dispoziţii generale
Art.1 Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara este organizat şi funcţioneaza
ca instituţie cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiţii
de gestiune economică şi autonomie financiară, asigurîndu-se finanţarea cheltuielilor curente şi
de capital integral din bugetul judeţean, pe baza bugetului propriu de venituri şi cheltuieli aprobat
de Consiliul Judeţean Hunedoara.
Conducătorul instituţiei are calitate de ordonator secundar de credite.
Art.2 Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara are sediul în municipiul Deva,
Piaţa Victoriei, nr. 1, bloc 8, parter, judeţul Hunedoara.
Art.3 (1) Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara are un patrimoniu propriu
format din bunuri mobile şi imobile, aparţinând domeniului public sau privat al judeţului
Hunedoara, preluate de la Consiliul Judeţean Hunedoara, pe bază de protocol şi asupra cărora
exercită dreptul de administrare, în condiţiile legii.
(2) Patrimoniul poate fi întregit şi din alte surse.
Art.4 Consiliul Judeţean Hunedoara, respectiv preşedintele acestuia, coordonează şi
controlează modul şi condiţiiele de organizare şi fucţionare a Serviciului Public Judeţean
Salvamont Hunedoara, iar conducerea şi gestiunea, precum şi toate obligaţiile de răspundere ce
rezultă din acestea, sunt asumate de şeful serviciului, în condiţiile legii.
Art.5 Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara are ştampilă proprie, de formă
rotundă, cu următorul conţinut :"România, Consiliul Judeţean Hunedoara, Serviciul Public
Judeţean Salvamont”.
Antetele documentelor şi corespondenţa vor avea acelaşi înscris ca şi cel de pe
ştampilă, putând fi inscripţionat şi însemnul naţional al mişcării SALVAMONT, legal aprobat.
Cap.II Obiectul de activitate. Atribuţii.
Art.6 Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara are ca obiect principal
activitatea de salvare în munţi, care cuprinde patrularea preventivă, asigurarea permanenţei la
punctele şi refugiile Salvamont, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical

în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară și
activitatea de salvare în mediul subteran speologic. Aceste activită i sunt desfăşurate de salvatorii
montani și de către colaboratori și voluntari cu pregătire în domeniu salvaspeo.
Art.7 (1) Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara are următoarele atribuţii :
- coordonează din punct de vedere administrativşi organizatoric activitatea de salvare
montană în judeţ;
- propune omologarea sau desfinţarea unor trasee montane;
- coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor
montane din judeţ;
- asigură preluarea apelurilor de urgenţă prind accidentele montane şi transmiterea acestora
la şefii de formaţie Salvamont sau înlocuitorii acestora;
- asigură permanenţa la punctele şi refugiile Salvamont ;
- verifică îdeplinirea obligaţiilor persoanelor fizice sau juridice care administrează cabane
montane nominalizate, potrivit prederilor legale ;
- organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ;
- îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de
legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean;
- dotarea şi echiparea cabanelor nominalizate conform legii, cu aparatură, instrumente şi
materiale necesare activităţii de salvare ;
- dotarea formaţiei de salvare montană cu materiale de intervenţie, salvare şi transport al
accidentatului sau al bolnavului, conform baremurilor prevăzute în anexa nr.1 a Hotărârii
Guvernului României nr.77/2003;
- acordarea salariului salvatorilor montani atestaţi, angajaţi ai Serviciului Public Judeţean
Salvamont, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată , în conformitate cu prevederile
legale în vigoare ;
- acordarea membrilor echipelor Salvamont a indemnizaţiei de periculozitate stabilită prin
hotărâre a Consiliului Judeţean, a unei indemnizaţii de hrană echivalentă cu baremul de hrană al
sportivilor de performanţă, precum şi suportarea cheltuielilor legate de pregătirea şi instruirea
acestor salvatori montani căt şi a personalului propriu de specialitate ;
- editarea, tipărirea, difuzarea şi afişarea după caz, la locurile de risc şi pe căile de acces în
munţi, a unor materiale specifice activităţii Salvamont, precum şi susţinerea unor acţiuni cu
caracter educativ şi preventiv, în diverse ocazii şi în mass-media, în scopul diminuării şi
combaterii riscurilor de accidente în munţi şi pentru asigurarea unui comportament civilizat al
turiştilor montaniarzi ;
- supravegherea respectării normelor legale pentru protecţia mediului şi în special a zonelor
naturale protejate, de către turişti, salvatorii montani putând fi împuterniciţi în condiţiile legii,
pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionaleîn domeniu ;
- în situaţii speciale şi în cazul producerii unor calamităţi naturale,colaborează cu celelalte
servicii publice comunitare pentru apărarea şi /sau salvarea vieţii oamenilor sau a bunurilor
materiale, după caz;
- colaborează cu organizaţii neguvernamentale de profil din ţară şi străinătate, cu
organismele naţionale având ca obiect al activităţii zona montană, respectiv Asociaţia Naţională a

Salvatorilor Montani din România, Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă, Asociaţia
Cabanierilor din România, Asociaţia Naţională a Ghizilor Montani din România şi altele ;
- reprezintă Consiliul Judeţean Hunedoara în şi pentru soluţionarea unor probleme specifice
în raporturile interinstituţionale din ţară şi străinătate, pe baza unui raport cadru sau de mandate,
expres încredinţat în acest scop de Consiliul Judeţean Hunedoara sau de preşedintele acestuia;
- desfăşoară la cerere şi contra unor tarife legal stabilite, acţiuni de ghidaj şi instruire pentru
sporturi alpine ;
- propune Consiliului Judeţean, dacă este cazul, stabilirea unei taxe Salvamont pentru
turiştii ce frecventează zonele în care formaţiile de salvatori montani execută acţiuni de
permanenţă şi patrulare, în condiţiile legii ;
- alte activităţi specifice.
(2) De asemenea Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara îndeplineşte şi
următoarele atribuţii :
- efectuează şi coordonează activităţiile de prevenire a accidentelor din mediul subteran
speologic ;
- coordonează din punct de vedere administrative şi organizatoric activitatea de salvare din
mediul subteran speologic;
- coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a
amenajărilor tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniţia activităţi commune cu
persoanele juridice care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;
- asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele din mediul subteran speologic;
- organizează activitatea de pregătire în domeniul salvaspeo;
- îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare din mediul subteran
speologic, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de Consiliul Judeţean;
- colaborează cu alte instituţii similare atât pe plan naţional, cat şi internaţional.
Cap.III. Structura organizatorică şi conducerea
Art.8 În scopul realizării obiectului de activitate, Serviciul Pulic Judeţean Salvamont
Hunedoara are in structura sa :
- Compartiment financiar – contabil, achiziţii publice şi administrativ;
- Compartiment resurse umane ;
- Formaţia Hunedoara ;
- Formaţia Petroşani ;
- Formaţia Lupeni ;
- Formaţia Uricani ;
Art.9 (1) Conducerea activităţii este asigurată de către un şef de serviciu.
(2) În lipsa şefului de serviciu, conducerea este asigurată de un salariat
împuternicit de acesta, prin decizie.
Art.10 Atribuţiile salariaţiilor se vor stabili prin fişele postului.

Atribuţiile şefului de serviciu
Art.11 (1) Şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara îndeplineşte, în
condiţiile legii, următoarele atribuţii :
a) reprezintă instituţia şi asigură organizarea activităţiilor în cadrul acesteia potrivit
regulamentului de ordine interioară, al carui proiect îl elaborează ;
b) repartizează sarcinile pe compartimente şi echipe şi urmăreşte rezolvarea la
termen a acestora ;
c) răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în muncă de către
personal ;
d) angajează serviciul public prin semnătură, inclusiv în calitate de ordonator
secundar de credite, în limita competenţelor aprobate şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare ;
e) încheie, modifică şi desface în condiţiile legii, contractele individuale de muncă
ale personalului din subordine şi respectiv contractele de colaborare ;
f) face demersuri pentru recuperarea pagubelor aduse unitaţii ;
g) salarizează, premiază, promovează sau sancţionează personalul, în condiţiile
legii ;
h) participă la stabilirea necesarului de materiale, urmăreşte achiziţionarea acestora
în condiţiile legii şi intervine ori de cate ori este nevoie în derularea contractelor ;
i) urmăreşte buna utilizare şi întrţinere a bazei materiale din dotare şi asigură
inventarierea anuală a bunurilor aflate în patrimoniu ;
j) coordonează şi gestionează operaţiunea de salvare subterană;
k) stabileşte planul de intervenţie la nivelul judeţului Hunedoara ;
l) asigură organizarea unei echipe judeţene salvaspeo prin încheierea de contracte
de colaborare sau contracte de voluntariat cu persoane care au pregătire de salvatori din mediul
subteran speologic ;
m) asigură echiparea şi perfecţionarea echipei judeţene salvaspeo ;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din dispoziţiile legale în materie, din
regulamente şi hotărâri ale Consiliului Judeţean Hunedoara, din dispoziţiile preşedintelui acestuia.
(2) În exercitarea atribuţiilor, şeful serviciului emite decizii.

Cap.IV. Funcţionarea Serviciului
Art.12 (1) Compartimentul financiar – contabil, achiziţii publice şi
administrativ îndeplineşte potrivit legii, următoarele atribuţii:
a) Pentru activitatea financiar - contabilă
- asigură elaborarea proiectului bugetului propriu al serviciului şi al bugetelor
rectificate şi le prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean, colaborând în acest scop cu Direcţia
programe, prognoze, buget, finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara;

- asigură întocmirea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, contului fondului
de rulment, precum şi raportul annual asupra bunurilor;
- gestionează în condiţii de legalitate resursele financiare ale bugetului
serviciului ;
- organizează contabilitatea, în conformitate cu reglementările legale, asigură
efectuarea înregistrărilor contabile corect şi la timp, pe baza documentelor justificative întocmite în
conformitate cu normele legale, circulaţia şi păstrarea în condiţii de siguranţă a actelor contabile,
urmăreşte circulaţia documentelor cu Trezoreria, întocmeşte bilanţul contabil şi balanţa lunară a
chelzuielilor ;
- organizează şi asigură exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare ;
- conduc evidenţa contabilă, asigură şi raspund de întocmirea documentelor de
casă şi circulaţia numeralului, organizează inventarierea anuală şi fac propuneri de casări sau
reparaţii curente şi capitale ;
- alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea
serviciului .
b) Pentru activitatea de achiziţii publice şi administrativ
- asigură îndeplinirea procedurilor pentru încheierea contractelor de achiziţie
publică, conform prevederilor legale şi executarea acestora ;
- asigură procurarea, păstrarea şi distribuirea bunurilor şi întocmesc documentele
aferente în condiţiile legii, fac propuneri pentru cheltuielile de aprovizionare, administrativ gospodăreşti, transport etc., precum şi propuneri pentru întocmirea nomenclatorului dosarelor,
păstrează şi arhivează documentele activităţii serviciului;
- proiectează şi dezvoltă aplicaţii informatice proprii, prelucrează şi asimilează
aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi programe;
- asigură elaborarea documentaţiilor de achiziţionare de tehnică de calcul, în
conformitate cu reglementăriile privind organizarea licitaţiilor şi ofertelor;
- se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de
calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică ;
- alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea
serviciului .
(2) Compartimentul resurse umane îndeplineşte potrivit legii, următoarele
atribuţii :
- asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ceea ce priveşte angajarea,
stabilirea salariului, promovarea şi sancţionarea personalului ;
- propune necesarul fondului de salarii anual pentru personal ;
- asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la majorarea,
indexarea salariilor de bază ale personalului ;
- întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor postului şi a fişelor de evaluare a
performanţelor profesionale ale personalului contractual din cadrul serviciului ;

- emite adeverinţe la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţii privind drepturile
salariale sau alte adeverinţe de competenţa compartimentului ;

- efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului, încadrare,
transfer, detaşare, pensionare, încetarea contractului de muncă ;
- întocmeşte, păstrează şi ţine la zi documentele de personal ;
- alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea
serviciului .
Art.13 (1) Formaţiile Hunedoara, Petroşani, Lupeni şi Uricani au
următoarele atribuţii :
- deplasarea de urgenţă la locul solicitatat, salvarea accidentatului sau a
bolnavului, aocrdarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi
preluat de personalul medical de specialitate ;
- patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de
periculozitate ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă ;
- supraveghează, întreţin şi reabilitează traseele turistice montane din judeţ,
aflate în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean
Hunedoara;
- asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane din zona
arondata formatiei;
- asigură permanenţă la punctele şi refugiile Salvamont;
- întreţine şi repară punctele de salvare şi refugiile existente; construieşte noi
puncte şi refugii în zonele cu risc mare de accidente;
- în situaţii speciale şi în cazul producerii unor calamităţi naturale, colaborează cu
celelalte servicii publice comunitare pentru apărarea si/sau salvarea vieţii oamenilor sau a
bunurilor materiale, după caz;
-orice alte sarcini la care s-au obligat prin clauzele contractului în baza caruia au
fost angajaţi ;
- alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea
serviciului .
(2) Persoanele cu atribu ii salvaspeo au următoarele îndatoriri :
- întocmesc planul de prevenire a accidentelor şi de intervenţie în cazul
producerii unor accidente în mediul suberan speologic;
- deplasarea de urgenţă la locul solicitat, aocrdarea primului ajutor medical,
evacuarea accidentatului, a bolnavului, a peesoanei decedate ori a persoanei dispărute şi găsite,
după caz, şi transportul acestora pentrua fi preluate de echipele specializate de suprafaţă ale
Serviciului Public Salvamont, de Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare sau de
ambulanţă;

- patrularea preventivă în zonele carstice cu aflux de turişti şi cu grad de
periculozitate ridicat;
- orice alte sarcini, pe baza legislaţiei în vigoare şi care fac obiectul pregatirii
persoanelor cu atribu ii salvaspeo.
- alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea
serviciului.
(3) Persoanele cu atribu ii salvaspeo vor fi selectate cu consultarea Corpului
Român Salvaspeo – CORSA, în funcţie de problematică, caracteristicile şi numărul de turişti.
(4) Organizarea activită ii se realizează prin încheierea de contracte de
colaborare sau voluntariat cu personae care au pregatire de salvatori în mediul subteran
speologic.
Art.14 Un rol important în cadrul serviciului se va acorda capacităţii şi promptitudinii
la acţiuni şi intervenţii prin asigurarea unui sistem propriu de mobilizare, a permanenţei
funcţionării optime a acestuia şi cuplării lui la sistemul general de alarmare în acţiuni de urgenţă.
Art.15 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi acţiunilor, personalul angajat
pe durată nedeterminată, va suplini în cazul compartimemtelor sau a echipelor organizate şi a
celor special constituite şi alte posturi necesare, cum sunt cele de conducător auto, casier,
gestionar, secretariat etc. beneficiind doar de drepturile băneşti legal stabilite, fără cumul de
funcţii.
(2) Pe perioada acţiunilor de prevenire a accidentelor turistice, serviciului de
permanenţă în zonele cu afluenţă mare de turişti, patrulare preventivă, salvare, pregătire,
perfecţionare, salvatorii montani și salvaspeo fără contract de muncă cu Serviciul Public Judeţean
Salvamont, inclusiv consultanţii şi aspiranţii, beneficiază de scoatere din producţie, în conformitate
cu dispoziţiile legale în materie, asigurându-se în acest scop toate facilităţile necesare.
(3) De asemenea, în cadrul acţiunilor specifice, participanţii legal incluşi,
beneficiază în locul diurnei de o alocaţie individuală de hrană la nivelul celei stabilite pentru
sportivii de performanţă, cu care sunt echivalaţi în normele în vigoare salvatorii montani, precum
şi a unei indemnizaţii de periculozitate care se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean
conform Hotărârii Guvernului României nr.77/2003.
Art.16 (1) Perfecţionarea pregătirii salvatorilor montani și a persoanelor cu atribu ii
salvaspeo are ca scop intervenţia rapidă, în condiţii cât mai sigure şi eficiente, la acţiunile de
prevenire şi salvare, precum şi evitarea punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii accidentaţilor sau a
salvatorilor.
(2) La nivel naţional, perfecţionarea pregătirii profesionale se face prin intermediul
Scolii Naţionale SALVAMONT, etapa de iarnă şi vară, precum şi a Raliului Naţional SALVAMONT
si de către alte autorităţi sa organisme competente.
(3) La Raliul Naţional SALVAMONT participă salvatorii montani cu cele mai bune
rezultate sportive, propuşi de şefii de echipe şi aprobaţi de şeful de serviciu.
(4) Perfecţionarea la nivel judeţean se face prin cuprinderea tuturor salvatorilor
montani din Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara anual, într-un ciclu de pregătire de
vară şi un ciclu de pregătire de iarnă, precum şi prin pregătire individuală.

Cap.V. Dispoziţii finale
Art.17 Gestiunea Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara este audiatată
de compartimentul de resort al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.18 Salariaţii Serviciului Public Judeţean Salvamont au calitatea de angajaţi în
sistemul bugetar, în regim contractual şi se supun reglementărilor legale în vigoare. Salarizarea
personalului şi colaboratorilor se face potrivit actelor normative în vigoare.
Art.19 (1) Numirea în funcţie a şefului de serviciu se face de către Consiliul
Judeţean Hunedoara, în condiţiile legii.
(2) Angajarea personalului se face potrivit prevederilor legale în vigoare, prin
decizie a şefului de serviciu, în baza contractului individual de muncă.
Art.20 Personalul serviciului are obligaţia de a respecta prevederile prezentului
regulament, a regulamentul de ordine interioară, precum şi celelalte prevederi legale care
reglementează activitatea de salvare montană. Nerespectarea prevederilor acestora atrage după
sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia muncii şi a celor specifice activităţii Salvamont.
Art.21 Relaţiile dintre Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara şi serviciile
şi compartimentele aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara sunt
relaţii de colaborare, fiind considerate relaţii de specialitate şi consultanţă.
Art.22 In termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului, se va elabora şi aproba
regulamentul intern al instituţiei.
Art.23 Prezentul regulament se completează cu legislaţia în vigoare în materie, ori
de câte ori se impune aceasta.
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Anexa nr. 1 la
Hotărârea nr.54/2009
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CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
SERVICIUL PUBLIC
JUDEŢEAN SALVAMONT

ŞEF SERVICIU

COMPARTIMENT
FINANCIARCONTABIL,
ACHIZIŢII PUBLICE
SI
ADMINISTRATIV
2

COMPARTIMENT
RESURSE
UMANE
1

FORMAŢIA
HUNEDOARA
10

Personal de conducere
Personal de execuţie în
regim contractual

1
21

TOTAL

22

1

FORMAŢIA
PETROSANI

FORMAŢIA
LUPENI

2

4

FORMAŢIA
URICANI
2

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDE EAN

HOTĂRAREA NR.55/2009
privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Hunedoara de către domnul Didilescu Silviu-George precum
și validarea înlocuitorului acestuia

CONSILIUL JUDE EAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al Direcției Administrație Publică Locală, precum și raportul comisiei de specialitate a
consiliului județean;
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.113/2008 privind
validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara;
inând cont de Ordinul Prefectului Județului Hunedoara nr.137/2009, înregistrat la
Consiliul Județean Hunedoara cu nr.2197/2009;
In conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea
Poliției Române și ale art.5 și 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.787/2002;
In temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂ TE:
Art.1 Se constată pierderea calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Hunedoara de către domnul Didilescu Silviu-George, întrucât nu mai îndeplinește
funcția care a determinat desemnarea sa în acest organism.
Art.2 Validează pe domnul subprefect Gligor Dorin-Oliviu în calitate de membru în
autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara.
Art.3 Prevederile art.1 și ale art.3. II din Hotărârea nr.113/2008 a Consiliului Județean
Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație
publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara.

PRE EDINTE,
Mircea Ioan Moloț
Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.56/2009
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor primite de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru anul 2009,
pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar
şi băncilor de date urbane – SISDIEBDU 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 nr. 23665/IA/10.04.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Locuinţei, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 2398/15.04.2009;
În conformitate cu prevederile art.7 din Normele metodologice privind
finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de
date urbane – SISDIEBDU, aprobate prin Hotărârea Guvernului României
nr.521/1997, modificată şi completată prin Hotărârile Guvernului României
nr.818/2006 și nr. 893/2008;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. f şi ale art.97 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
pentru anul 2009, pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului
imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU, cuprinse în lista din anexa
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul
Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.3. 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

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

`
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL HUNEDOARA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.56/2009

L I S T A
cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU, pe anul 2009, cu finanţare
de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art.67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată
- lei Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

0

1

2

3

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

14.948.849,71

Din care în trimestrul:
I

II

III

IV

6

7

8

9

10

12.803.091,60

330.000

41.360

55.000

147.250

86.390

1.726.842,60

1.246.606,40

150.000

-

30.000

75.000

45.000

- // -

1.422.183,90

941.947,70

100.000

-

20.000

50.000

30.000

- // -

Total, din care:

A. Lucrări în
continuare

1. Consiliul Local al
Municipiului Petroşani
a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor
şi a reţelelor edilitare

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

Valoarea
2009

- lucrări geodezice

ha

539,43

-

-

-

-

-

-

-

-

- lucrări topografice

ha

930

546,15

507.919,50

330.768

35.715

-

7.140

17.860

10.715

Finalizat în
anul 2000
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

- leiConsiliul local
Denumirea lucrării
0
- lucrări de cartare
imobiliară

- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

1

2

3

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

ha

930

873,86

812.689,80

ha

930

109,22

b) Banca de date urbane
- încărcarea, organizarea
şi prelucrarea datelor
grafice şi textuale privind
imobilele
şi
reţelele
edilitare
- întreţinerea şi
actualizarea băncii de
date urbane
- instruire-formare
utilizatori

Din care în trimestrul:

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

Valoare
2009

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

528.238,60

57.145

-

11.430

28.570

17.145

101.574,60

82.941,10

7.140

-

1.430

3.570

2.140

- // -

304.658,70

304.658,70

50.000

-

10.000

25.000

15.000

- // -

ha

930

272,97

253.862,10

253.862,10

-

-

-

-

-

- // -

ha

930

54,62

50.796,60

50.796,60

-

-

-

-

-

- // -

pers

3

-

-

-

-

-

-

-

-

- // -

2

- lei Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

0

1

2

3

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

2.462.187,50

Din care în trimestrul:

Valoarea
2009

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

2.001.136,70

25.410

25.410

-

-

-

2.232.387,50

1.771.336,70

25.410

25.410

-

-

-

2. Consiliul Local al
Municipiului Deva

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare
- lucrări geodezice
- lucrări topografice

- lucrări de cartare
imobiliară
- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare
b) Banca de date urbane
- încărcarea, organizarea
şi
prelucrarea
datelor
grafice şi textuale privind
imobilele
şi
reţelele
edilitare

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL
- // Finalizat în
anul 1999
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

ha

1.100

-

-

-

-

-

-

-

-

ha

1.250

26,26

32.825

25.659,40

385

385

-

-

-

ha

1.250

1654,60

2.068.250

1.623.565,20

25.025

25.025

-

-

-

ha

1.250

105,05

131.312,50

122.112,10

-

-

-

-

-

229.800

229.800

-

-

-

-

-

- // -

131.312,50

-

-

-

-

-

- // -

ha

1.250

105,05

131.312,50

3

- // - // -

- lei Valoarea
2009

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

98.487,50

-

-

-

-

-

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

-

-

-

-

-

-

-

Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

0

1

2

3

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

- întreţinerea şi
actualizarea băncii de date
urbane

ha

1.250

78,79

98.487,50

pers

3

-

-

- instruire-formare
utilizatori

4

Din care în trimestrul:

- lei Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

0

1

2

3

Din care în trimestrul:

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

1.398.075,45

1.243.075,50

90.000

5.610

17.000

38.000

29.390

1.320.714,20

1.165.714,25

60.000

5.610

11.000

23.000

20.390

Valoarea
totală

Valoare
2009

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

3. Consiliul Local al
Municipiului Orăştie

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare
- lucrări geodezice

ha

1.092,12

-

-

-

-

-

-

-

-

ha

995

852,86

848.595,70

753.591,90

35.180

3.290

6.450

13.485

11.955

ha

714

602

429.828

369.831,85

24.820

2.320

4.550

9.515

8.435

ha

281

150,50

42.290,50

42.290,50

-

-

-

-

-

ha

995

77,75

77.361,25

77.361,25

30.0000

-

6.000

15.000

9.000

- lucrări topografice

- lucrări de cartare
imobiliară
- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare
b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

5

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL
- // Finalizat în
anul 2002
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL
- // - // -

- // -

- lei Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

0

1

2

3

Din care în trimestrul:

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

4.925.542

4.637.708

14.250

-

-

14.250

-

3.529.718

3.241.884

14.250

-

-

14.250

-

Valoarea
totală

Valoarea
2009

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

4. Consiliul Local al
Municipiului Hunedoara

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL
- // Finalizat în
anul 2006
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

- lucrări geodezice

ha

1.754

-

-

-

-

-

-

-

-

- lucrări de cartare
imobiliară

ha

2.300

783,08

1.801.084

1.584.771

7.270

-

-

7.270

-

- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare

ha

2.300

751,58

1.728.634

1.657.113

6.980

-

-

6.980

-

- // -

ha

2.300

606,88

1.395.824

1.395.824

-

-

-

-

-

- //-

b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

6

- lei Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

0

1

2

3

4

Valoarea
rămasă de
executat
5

547.630,68

Din care în trimestrul:

Valoarea
2009

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

342.963

10.340

10.340

-

-

-

503.511,44

298.843,76

10.340

10.340

-

-

-

5. Consiliul Local al
Oraşului Simeria

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare
- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare
imobiliară
- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare
b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

ha

512,24

-

-

-

-

-

-

-

-

ha

512,24

580,97

297.596,08

173.703

6.360

6.360

-

-

-

ha

512,24

363,70

186.301,69

106.022

3.980

3.980

-

-

-

ha

512,24

38,29

19.613,67

19.118,76

-

-

-

-

-

ha

512,24

86,13

44.119,24

44.119,24

-

-

-

-

-

7

Termen
de
finalizare
11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL
- // Finalizat în
anul 2003
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL
- // - // - // -

- lei Din care în trimestrul:

Termen
de
finalizare

Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

Valoarea
rămasă de
executat

Valoarea
2009

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.781.452,40

1.636.581

10.000

-

2.000

5.000

3.000

1.567.684,30

1.422.812,90

10.000

-

2.000

5.000

3.000

- // -

6. Consiliul Local al
Oraşului Călan

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare

11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

ha

910

156,60

142.506

47.592,90

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări de cartare
imobiliară

ha

910

978,83

890.735,30

850.655

6.250

-

1.250

3.125

1.875

- // -

- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare

ha

910

587,30

534.443

524.565

3.750

-

750

1.875

1.125

- // -

ha

910

234,91

213.768,10

213.768,10

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări geodezice

b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

8

- lei Din care în trimestrul:

Termen
de
finalizare

Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

Valoarea
rămasă de
executat

Valoarea
2009

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

956.159,90

815.367

10.000

-

2.000

5.000

3.000

796.800,90

656.008

10.000

-

2.000

5.000

3.000

- // -

7. Consiliul Local al
Oraşului Haţeg

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare

11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

ha

590

144,03

84.977,70

13.859

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări de cartare
imobiliară

ha

590

900,36

531.212,40

471.897

7.460

-

1.490

3.730

2.240

- // -

- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare

ha

590

306,12

180.610,80

170.252

2.540

-

510

1.270

760

- // -

ha

590

270,10

159.359

159.359

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări geodezice

b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

9

- lei Din care în trimestrul:

Termen
de
finalizare

Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

Valoarea
rămasă de
executat

Valoarea
2009

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

494.776,80

383.168

10.000

-

2.000

5.000

3.000

419.148,80

307.540

10.000

-

2.000

5.000

3.000

- // -

8. Consiliul Local al
Comunei Densuş

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare

11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

ha

280

144,03

40.328,40

10.088

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări de cartare
imobiliară

ha

280

900,36

252.100,80

197.951

6.660

-

1.330

3.330

2.000

- // -

- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare

ha

280

452,57

126.719,60

99.501

3.340

-

670

1.670

1.000

- // -

ha

280

270,10

75.628

75.628

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări geodezice

b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

10

- lei Din care în trimestrul:

Termen
de
finalizare

Consiliul local
Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Preţul
U.M.

Valoarea
totală

Valoarea
rămasă de
executat

Valoarea
2009

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

656.182,38

496.486

10.000

-

2.000

5.000

3.000

498.174,89

338.478,51

10.000

-

2.000

5.000

3.000

- // -

9. Consiliul Local al
Comunei Lăpugiu de
Jos

a) Lucrări tehnice de
identificare, măsurare şi
inventariere a imobilelor şi
a reţelelor edilitare

11
În funcţie
de
asigurarea
fondurilor
de la
bugetul de
stat prin
MDRL

ha

364,40

180,07

65.617,51

10.247,51

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări de cartare
imobiliară

ha

364,40

605,77

220.742,59

167.501

5.100

-

1.020

2.550

1.530

- // -

- lucrări de inventariere a
reţelelor edilitare
b) Banca de date urbane
(defalcarea pe subcapitole
se va realiza prin act
adiţional la Contractul
iniţial, la data alocării de
fonduri)

ha

364,40

581,27

211.814,79

160.730

4.900

-

980

2.450

1.470

- // -

ha

364,40

433,61

158.007,49

158.007,49

-

-

-

-

-

- // -

- lucrări geodezice

11

12

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.57/2009
privind completarea Listei proiectelor prioritare propuse în vederea
finanţării în cadrul Programului ”Electrificarea 2007-2009”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.16/2009.
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând propunerea pentru completarea Listei proiectelor prioritare
propuse pentru finanţare în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009”, la
nivelul judeţului Hunedoara, înaintată de către Colectivul de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrată cu nr. 2397/2009;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.328/2007 pentru
aprobarea Programului ”Electrificarea 2007-2009” privind alimentarea cu
energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de
management al programului, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.15 alin.3 din Regulamentul privind
implementarea Programului ”Electrificarea 2007-2009”, aprobat prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/2008;
În 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 completarea Listei proiectelor prioritare propuse în
vederea finanţării în cadrul Programului ”Electrificarea 2007-2009”, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.16/2009, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
la Hotărârea nr.57/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
Proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara

Nr.
crt.

1

Denumire obiectiv
/ titlul proiectului
“ Extindere reţele de
distribuţie pentru
alimentarea cu
energie electrică în
satele Ilia, Bacea şi
Valea Lungă,
Comuna Ilia, Judeţul
Hunedoara”

Beneficiar

Număr
locuitori
deserviţi de
proiect

Număr
gospodării
beneficiare

%
contribuţie
buget local
şi alte
surse

Valoarea
investiţiei
Lei

Faza
documentaţiei
de proiectare

Consiliul
Local al
Comunei Ilia

53

24

2

2.537.700

Studiu de
Fezabilitate

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara
Mircea Ioan Moloţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.58/2009
privind însuşirea propunerii de încadrare ca drumuri publice de interes
comunal a unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara ;
Văzând Hotărârea nr. 9/2009 a Consiliului Local al Comunei Vălişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art.12 și art.13 din Ordonanţa Guvernului
României nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91 alin. 5 lit. a pct. 12 şi ale art. 97 alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Însuşeşte propunerea de încadrare ca drumuri publice de interes
comunal a unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va înainta Guvernului României, pentru ca prin
hotărâre de Guvern să se aprobe încadrarea ca drumuri publice de interes
comunal a unori sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara.
Art. 3. 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

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Anexa
la Hotărârea nr.58 /2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Încadrarea unor sectoare de drum ca drumuri publice de interes comunal

DC166B

Lungime : 0,600 km Reclasat din strada Dealul Orminzii, sat Valişoara (VălişoaraOrmindea, L=0,600 km)
Origine : km 0+000
Vălişoara (DJ706A)
Destinaţie : km 0+600
Ormindea

DC166C

Lungime : 2,200 km Reclasat din strada Dealul Luncoiului, sat Valişoara
(Vălişoara-Luncoiu de Sus, L=2,200 km)
Origine : km 0+000
Vălişoara (DN76, km 20+950)
Destinaţie : km 2+200
Luncoiu de Sus

DC166D

Lungime : 3,000 km Reclasat din strada Pietriş, sat Valişoara (Vălişoara-Dudeşti,
L=3,000 km)
Origine : km 0+000
Vălişoara (DC165 km 0+050)
Destinaţie : km 3+000
Dudeşti

DC166E

Lungime : 1,500 km Reclasat din strada Poieni, sat Valişoara (Vălişoara-Dealu
Mare, L=1,500 km)
Origine : km 0+000
Vălişoara (DN76 km 15+350)
Destinaţie : km 1+500
Dealu Mare

DC166F

Lungime : 2,100 km Reclasat din strada Stini, sat Dealu Mare (Dealu Mare-Podele,
L=2,100 km)
Origine : km 0+000
Dealu Mare (DC165 km 4+000)
Destinaţie : km 2+100
Podele

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.59/2009
privind modificarea Hotărârii nr.43/2009 a Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa cu nr.22990/2009, înaintată de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei;
În conformitate cu prevederile art.2 alin 2 și art.3 din Hotărârea Guvernului
României nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor,
precum şi ale Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului
nr.577/1997, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Locuințelor nr.612/2007;
În 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 judeţean privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
alimentarea cu apă a satelor pe anul 2009 - subprogramul alimentarea cu apă a
satelor, aprobat prin Hotărârea nr.43/2009 a Consiliului Județean Hunedoara,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică și Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi 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

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
ANEXA
la Hotărârea nr.59/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 2009
pentru finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor
aprobat prin H.G.R. nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate şi alimentarea cu apă a satelor cu modificările și completările ulterioare

Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor

Nr.crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumirea municipiului,
orașului sau comunei

Program inițial

Băcia
Baia de Criș
Buceș
Călan
Cerbăl
Ilia
Lelese
Lunca Cernii de Jos
Mărtinești
Peștișu Mic
Rîu de Mori
Teliucu Inferior
Vața de Jos
Vețel
TOTAL

350.000,00
125.000,00
500.000,00
50.000,00
170.470,00
448.480,00
678.000,00
41.989,00
620.000,00
150.000,00
1.215.001,00
303.360,00
297.700,00
50.000,00
5.000.000,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.60/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, km
38+000 – 41+700” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1.- “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură”;
Văzând adresa Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest cu nr. 2101/2009;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, km 38+000 –
41+700”, judeţul Hunedoara, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 2 - “ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă co-finanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de
181.231,00 lei.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului,
inclusiv TVA-ul aferent, vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 8.880.313,00 lei pentru acoperirea contribuţiei din
fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către
Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă suma de 1.721.693,36 lei reprezentând contravaloarea TVA-ului
pentru cheltuieli eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR si de co-finanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu
al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anii 2009-2012, după semnarea contractului de
finanţare.
Art. 4
Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 197/2007 se
abrogă.
Art. 5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 60/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, km 38+000 – 41+700”
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi accesibilitatea în (şi din) zona
centrală a judeţului Hunedoara şi implicit în întreaga regiune Vest, de a contribui la
creşterea mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi serviciilor în zonă, in vederea stimulării
dezvoltării economice durabile.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
1. Îmbunătăţirea legăturilor rutiere în centrul judeţului Hunedoara şi prin extensie în
întreaga Regiune Vest prin modernizarea drumului judeţean DJ 664 : Pas Vulcan –
Vulcan (pe tronsonul cuprins între km 38+ 000 – 41+700).
a. Infrastructura rutieră a drumului judeţean DJ 664 se va dezvolta prin
îmbunătăţirea elementelor geometrice, atât în plan cât şi în profil longitudinal,
pentru aducerea drumului la parametrii minimi ceruţi de categoria şi clasa
tehnică.
b. Terenul va fi stabilizat şi reabilitat prin construirea de ziduri de sprijin, podeţe
şi rigole pentru dirijarea apelor pluviale, parapeţi de protecţie, etc.
2. Asigurarea unei alternative de conectare la reţeaua drumurilor naţionale (DN 66 A judeţul Hunedoara) şi la reţeaua TEN (E 79) a unui areal cu o dezvoltare structurală
deficitară (Valea Jiului din judeţul Hunedoara), cu implicaţii asupra dezvoltării Regiunii
Vest, atrăgând-o astfel în circuitul turistic şi economic.
3. Diminuarea disparităţilor existente în interiorul judeţului Hunedoara şi implicit a celor
intraregionale (dintre judeţele Hunedoara, Arad si Timiş) prin accesibilizarea unui areal
cu însemnat potenţial economic, turistic - Valea Jiului (până la finalizarea proiectului).
4. Creşterea gradului de atractivitate a judeţului Hunedoara si a regiunii Vest prin
modernizarea infrastructurii (drumuri judeţene).
5. Îmbunătăţirea si conservarea calităţii factorilor de mediu în zonă.
Activităţi specifice:
1. Formarea echipei de implementare a proiectului;
2. Elaborarea proiectului tehnic de execuţie şi a documentaţiei de achiziţie publică a
lucrărilor de reabilitare a drumului;
3. Parcurgerea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor şi încheierea contractului de
execuţie lucrari;
4. Implementarea lucrărilor proiectului;
5. Pregătirea cadrului instituţional pentru exploatarea durabilă a proiectului;
6. Audit final;
7. Monitorizarea post implementare;
Rezultate scontate:
 Tronson reabilitat intre km 38+ 000 – 41+700;
 Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumul modernizat ;
 Scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;









Scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
Sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
Eliminarea pericolului de izolare a localităţilor beneficiare ;
Reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
Îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
Creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului pe drumul judeţean DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan între km 38+ 000 – 41+700.
Impact pe termen lung:



















Diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunii, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
Diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
Accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
Economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
Diminuarea fenomenului de poluare;
Dezvoltarea turismului ;
Facilitarea accesului şi atragerea numărului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
Îmbunătăţirea calităţii aerului;
Abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
Cooperarea interregională;
Creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
Creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
Dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 60/2007
a Consiliului Judeţean Hunedoara

BUGETUL PROIECTULUI
Modernizare DJ 664: PAS Vulcan - Vulcan km 38 + 000 - 41 + 700
Nr.
crt

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor

Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli
eligibile

TOTAL
cheltuieli

TVA**

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1
Cheltuieli pt obtinerea si
amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea pt protectia mediului

596.532,00

596.532,00

113.341,08

42.300,00

42.300,00

8,037,00

638.832,00

638.832,00

121.378,08

53.091,00

53.091,00

10.087,29

7.650,00

7.650,00

1.453,50

249.597,00

249.597,00

47.423,43

310.338,00

310.338,00

58.964,22

7.311.848,00

7.311.848,00

1.389.251,12

7.311.848,00

7.311.848,00

1.389.251,12

Organizare de santier

234.501,00

234.501,00

44.555,19

5.1.1 Lucrari de constructii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii
de santier

226.324,00

226.324,00

43.001,56

8.177,00

8.177,00

1.553,63

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
2

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Drumuri de acces
TOTAL CAPITOL 2

3
3.1
3.2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
Studii de teren (geologice,
topografice, hidrologice)
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de
constructie

3.3

Proiectare si inginerie

3.4

Consultanţa şi expertiză

3.5

Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4.1

Constructii si instalatii

4.2

Utilaje şi echipamente

4.3

Mijloace de transport

4.4

Dotari
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5
5.1
5.1.1
5.1.2

5.2

Comisioane, taxe, cote legale,
costuri de finantare

106.301,00

106.301,00

20.197,19

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

383.224,00

383.224,00

72.812,56

724.026,00

724.026,00

137.564,94

21.500,00

21.500,00

4.085,00

55.000,00

55.000,00

10.450,00

76.500,00
9.061.544,00

76.500,00
9.061.544,00

14.535,00
1.721.693,36

0,00

0,00

0,00

9.061.544,00

9.061.544,00

1.721.693,36

6.1

Alte imobilizări necorporale
(programe informatice)
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate

6.2

Cheltuieli de audit

5.4

6

I

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL cheltuieli

II

Alte cheltuieli neeligibile

III

TOTAL GENERAL (I+II)

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE
LEI

I
a.
b.
c.
II
a.
b.
III
IV

Valoarea totală a proiectului, din care :
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, din care :
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
TVA*
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

10.783.237,36
9.061.544,00
1.721.693,36
181.231,00
181.231,00
1.721.693,36
8.880.313,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.61/2009
pentru aprobarea unor documentații tehnico-economice din competența de
aprobare a Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţiile tehnico-economice din competența
de aprobare a Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-6 * , care
fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la 24 aprilie 2009

*

Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Jude ean Hunedoara.

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.62/2009
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul
2009, cu suma de 3.048 mii lei, pentru construcţii baze salvamont şi
refugii montane
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;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.426/2009,
pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice
locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea
proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 -Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2009, cu suma de +3.048,00 mii lei, pentru construcţii
de baze salvamont şi refugii montane, conform anexelor nr.1 - 2/2, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 24 aprilie 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.63/2009
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.20/2009 privind reorganizarea Teatrului Municipal Deva

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, precum și raportul
de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.366/2009 a Teatrului Deva și plângerea prealabilă împotriva
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.20/2009, înregistrată la Consiliul Județean
Hunedoara sub nr.1733/2009;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Termenul prevăzut la art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.20/2009 privind reorganizarea Teatrului Municipal Deva se prorogă până la
data de 1 iunie 2009.
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.20/2009
privind reorganizarea Teatrului Municipal Deva, rămân neschimbate.
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

Deva, 30 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.64/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația
A.E.D.E.R Hunedoara în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect
cultural-educativ

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 Asociației AEDER Hunedoara, înregistrată la Consiliul Judeţean
Hunedoara sub nr. 2592/2009;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 și 5 și alin.6 lit.a din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 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 asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Asociației AEDER
Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului cultural-educativ “Schimb de
experiență la Parlamentul European”.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara,
destinată realizării proiectului menţionat la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 30 aprilie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
La Hotărârea nr.64/2009 a
Consiliului Județean Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDEȚUL HUNEDOARA
ASOCIAȚIA A.E.D.E.R
HUNEDOARA
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Asociația A.E.D.E.R, cu sediul în orașul Hunedoara, str. Alexandru Vlahuță,
nr.1
bis,
judeţul
Hunedoara,
având
cont
bancar
nr.
RO37BPOS22106442915RON01 deschis la Bancpost Agenția Hunedoara
și cod fiscal 18157262 reprezentată prin doamna Ioana Jurca – președinte.
.
Părțile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la
promovarea școlii românești, a valorilor culturale și istorice ale județului
Hunedoara, la conștientizarea prin educație a valorilor comune culturii
europene, la realizarea de proiecte comunitare bilaterale și multilaterale
insistându-se pe promovarea multilingvismului în sistemele educaționale
europene.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a proiectului cultural-educativ
”Schimb de experiență la Parlamentul
European”.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 5.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul
propriu al județului, în condiţiile legii și care reprezintă transportul și cazarea
la Bruxelles a celor 6 membrii AEDER.
2) Asociația A.E.D.R Hunedoara are obligaţia
de a asigura
organizarea și realizarea în bune condiții a acțiunii prevăzută la art.2 din
prezentul.
.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bândea
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Diana Stancovici

ASOCIAȚIA A.E.D.E.R
HUNEDOARA
PREȘEDINTE,
Ioana Jurca

RESPONSABIL FINANCIAR,
Claudiu Voinia

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.65/2009
privind aprobarea Statutului Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală,
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizionala în administratia publică şi ale Ordonanţei
Guvernului României nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Statutul Judeţului Hunedoara, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Statutul judeţului Hunedoara se va publica pe site-ul
propriu al consiliului judeţean şi în Monitorul Oficial al judeţului
Hunedoara.
Art.3 Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.28/2005 privind aprobarea Statutului Judeţului
Hunedoara, se abrogă.
PREŞEDINTE
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 29.05.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.66/2009
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 şi
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009,
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 Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.10147/2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Hunedoara;
Conform prevederilor art.19 alin.1 şi 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +34,80 mii lei a bugetului
activităţii finanţate integral din venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, pe anul 2009, conform anexelor nr.1
şi 1/1 la prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul
2009, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara, în sumă de 1.863,83 mii lei şi sinteza finanţării programelor,
conform anexelor nr.2 - 2/1, nr.3 – 3/3 şi nr.4 – 4/3 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Anexele nr.1 – 4/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 - 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

Deva, la 29.05.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.67/2009
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului
Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la
acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice
aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2008

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor
de specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) şi alin.(4) şi ale
art.58 alin(4), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2008, la venituri în sumă de
210.578.298 lei, iar la cheltuieli în sumă de 201.246.891 lei, cu un
excedent de 9.331.407 lei, conform anexelor nr.1 – 2/14 la prezenta
hotărâre.
Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor
interne, pe anul 2008, al Consiliului Judeţean Hunedoara, în sumă de
6.873.282 lei, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor
externe nerambursabile, pe anul 2008, al Consiliului Judeţean
Hunedoara, la venituri în sumă de 165.932 lei, iar la cheltuieli în
sumă de 135.237 lei, cu un excedent de 30.695 lei, conform anexelor
nr.4 şi 5 la prezenta hotărâre.
Art.4 – Se aprobă contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate în afara bugetului local – fond de rulment - pe anul 2008,
la venituri în sumă de 9.412.081 lei, iar la cheltuieli în sumă de
16.475.774 lei, cu un deficit de -7.063.693 lei conform anexelor nr.6
şi 7 la prezenta hotărâre.
Art.5 – Se aprobă situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la
acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi conturile de
execuţie şi situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale
instituţiilor publice aflate în finanţarea Consiliului Judeţean
Hunedoara, conform anexelor nr. 8 – 23/9 la prezenta hotărâre.
Art.6 – Anexele 1 – 23/9 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.68/2009
privind trecerea unor construcţii din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi
din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Simeria
şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Simeria
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
Administraţie Publică Locală şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Analizând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Simeria nr.16/2009 privind solicitarea de trecere a
unor clădiri din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul public al Oraşului Simeria;
În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, 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 domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului
Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Simeria şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului
Simeria, a unor construcţii situate în Oraşul Simeria, localitatea Simeria Veche nr. 33A, Judeţul Hunedoara,
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2.– Predarea-preluarea construcţiilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de
predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3.– Începând cu data prezentei, anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr. 39/2008, se modifică corespunzător.
Art. 4.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de:
- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi agenţi economici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara,
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi
- Centrul de Pedagogie Curativă Simeria,
şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
la Hotărârea nr.68/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care trec din domeniului public al Judetului Hunedoara
în domeniul public al Orașului Simeria

Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Numar de
inventar

Denumirea bunului

1

1.6.8.

1521

Cladire BARACA nr. 1
(corp locuinţe)

2

1.6.8.

1522

Cladire BARACA nr. 2 (corp
locuinţe)

3

1.6.8.

1523

Cladire BARACA nr. 3 (corp
locuinţe)

4

1.6.8.

1524

Cladire BARACA nr. 4 (corp
locuinţe)

5

1.6.4.

1112

Beci

6

1.8.13.

1131

Fosa septica

7

1.6.4.

36

8

1.6.3.

2921

Imprejmuire incinta

9

1.6.2.

1525

Cladire BARACA nr. 5
(corp locuinţe)

10

1.6.2.

1526

Cladire BARACA nr. 6
(corp locuinţe)

11

1.6.2.

1527

Cladire BARACA nr. 7
(corp locuinţe)

Clădire cantină şi patiserie

Elemente de identificare
Simeria Veche, nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 454 mp
Simeria Veche, nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 443 mp
Simeria Veche, nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 304 mp
Simeria Veche, nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 304 mp
Simeria Veche, nr. 33 A, constructie subterana din beton armat, cu
suprafata construita de 100 mp
Simeria Veche, nr. 33 A, constructie subterana din beton armat, cu
suprafata construita de 52 mp
Simeria Veche, construcţie parter, din cărămidă, acoperită cu plăci de
azbociment; suprafaţa construită -509 mp
Simeria Veche, imprejmuire din gard, cu stilpi din beton armat
si plasa de sirma, lungimea imprejmuirii de 594 ml
Simeria Veche,nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemncu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 454 mp
Simeria Veche,nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 443 mp
Simeria Veche,nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata

Anul
dobindirii sau al
darii in folosinta

Valoarea
de inventar
[ lei ]

1991 / 1995

224,30

1991 / 1995

224,30

1991 / 1995

227,00

1991 / 1995

176,20

1991 / 1995

18,50

1991 / 1995

226,00

1991 / 1995

258,90

1991 / 1995

1698,7

1991 / 1995

122,10

1991 / 1995

198,20

1991 / 1995

161,60

12

1.6.2.

1528

Cladire BARACA nr. 8
(corp locuinţe)

construita - 304 mp
Simeria Veche,nr.33A, constructie parter ,din panouri de lemn cu
termoizolatie, demontabile, invelitoare din azbociment; Suprafata
construita - 304 mp

1991 / 1995

154,70

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.69/2009
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara a unor
mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI, în vederea scoaterii din
funcţiune, casării şi valorificării acestora
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Analizînd Deciziile nr. 12/2009 şi nr. 16/2009 ale Consiliului de Administraţie al SC APASERV VALEA
JIULUI SA Petroşani, precum şi documentaţiile cuprinzând memoriile tehnic-justificative pentru scoaterea din
funcţiune, casarea şi valorificarea unor mijloace fixe, întocmite de conducerea SC APA SERV VALEA JIULUI SA
Petroşani şi înaintate cu adresele înregistrate sub nr. 1559/2009 şi respectiv nr. 2636/2009 la registratura generală
a Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct.21-23 din Anexa nr.1 la
Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994;
Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, 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.– Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului
Hunedoara, a mijloacelor fixe aflate în administrarea operatorului regional de apă SC APA SERV VALEA JIULUI
SA PETROŞANI, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta.
Art. 2.– Aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe având datele de
identificare prevăzute în anexa la prezenta.
Art. 3.– Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin dispoziţie, comisia
pentru casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, comisie din care vor face parte reprezentanţi ai
operatorului regional de apă SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROŞANI, precum şi ai Consiliului Judeţean
Hunedoara .
Art. 4.– Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, se fac venit la bugetul propriu
al Judeţului Hunedoara.
Art. 5.– Dupa finalizarea procedurilor de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a mijloacelor fixe
prevăzute în prezenta hotărîre, lista bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara aflate în
administrarea SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROŞANI, prevăzute în evidenţele Consiliului Judeţean
Hunedoara şi în anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare al localităţilor din Valea Jiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 41/2009, se
modifică în mod corespunzător.
Art. 6.– Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7.– Prezenta va fi comunicată celor interesa i prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii
Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.69/2009
a Consiliului Județean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI,
care trec din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara,
în vederea scoaterii lor din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

Nr
crt.

Denumirea

0
1.

6.

1
Staţie clorinare – filtre
Valea Morii
Captare Stoinicioara
Petroşani
Rezervor 150 mc Valea de
Peşti (pentru motel)
Staţie pompe Valea de Peşti
(pentru motel)
Extindere reţele apă
Conductă oţel 920 m
Reţea apă (15 m)

2
11835

3
MO

4
1.1.5

5
1900

Durata
normală
de
utilizare
(ani)
6
30

10795

10757

1.83.

1996

50

277.523,28

10572

10386

1.8.11

1974

50

17.007,41

11171

10366

1.8.12

1972

40

59.508,42

11.030

10376

1.8.6.

1973

30

163,85

11.488

M20783

1.8.6.

1969

30

14,92

7.

Reţele apă (2.462 m)

11.580

M20786

1.8.6.

1976

30

2.480,54

8.

Reţea apă (1.168 m)

11.581

M20789

1.8.6.

1975

30

1.177,55

9

Conductă pt.alimentare
cu apă, DN 100, L-307 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L- 660 m

10.704

10.008

1.8.6.

1947

30

3.643,90

11.232

10.022

1.8.6.

1951

30

924,81

2.
3.
4.
5.

10

Nr. inventar
in evidenta
CJH
SC
APA SERV

Cod
clasificare

Anul
punerii
în
funcţiune

Valoarea
de
inventar
(lei)

Observaţii privind
starea tehnică

Locul
unde se
află

7
32,89

8
Stare avansată de degradare,
lipsă beneficiar pentru apă
Sursa de apă Stoinicioara
a secat;
Stare avansată de degradare, lipsă
beneficiar pentru apă
Stare avansată de degradare, lipsă
beneficiar pentru apă
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa.II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa.II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuite
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa.II-a)

9
Vulcan
Petroşani
Uricani,
Uricani,
Oraş
Uricani
Oraş
Uricani
Oraş
Uricani
Oraş
Uricani
Municipiu
Lupeni
Municipiul
Lupeni

11
0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Conductă pt.alimentare
cu apă L-1972.90 m
1
Conductă pt.alimentare
cu apă L- 650 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-182 m
Conductă pt.alimentare
cu apă, L–160 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-420 m
Conducte pt.alimentare
cu apă, Bl.D1-D2, L-862,10 m
Reţele de distribuţie
L-146 m
Reţea apă I.V , et.II, L-50 m
Alimentare cu apă
Et.II L-482 m
Reţele de distribuţie
Lupeni L-3.883 m
Alimentare cu apă et.II
L-480 m
Alimentare cu apă, 208 apt.
L-320 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-243 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-200 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-137 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-110m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-263 m
Conductă pt.alimentare
cu apă L-80 m
Hidranţi

11.050

10.084

1.8.6.

1958

30

6.280,65

2
10.709

3
10.095

4
1.8.6.

5
1959

6
30

7
931,57

11.264

10.160

1.8.6.

1964

30

525,69

10.692

10.161

1.8.6.

1964

30

203,55

10.696

10.181

1.8.6.

1967

30

1.485,00

10.697

10.182

1.8.6.

1967

30

274,87

11.415

10.199

1.8.6.

1968

30

10.519,46

10.700

10.210

1.8.6.

1969

30

338,16

10.701

10.226

1.8.6.

1970

30

534,19

10.703

10.371

1.8.6.

1972

30

1.238,77

10.669

10.402

1.8.6.

1975

30

12.606,49

12.217

10.482

1.8.6.

1979

30

11.794,44

11.796

M20125

1.8.6.

1964

30

77,72

11.797

M20128

1.8.6.

1961

30

64,01

11.798

M20130

1.8.6.

1956

30

43,84

11.799

M20135

1.8.6.

1930

30

35,34

11.800

M20136

1.8.6.

1930

30

84,06

11.801

M20140

1.8.6.

1964

30

25,28

11.834

M20147

1.8.13

1964

40

97,71

Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
8
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele et.II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilit.reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuite
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuite
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuite
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură, înlocuită
(Reabilitare reţele etapa II-a)
Grad avansat de uzură
(Înlocuit,reabilitare rețele etapa I)

Municipiul
Lupeni
9
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni
Municipiul
Lupeni

30

Hidranţi

11.803

M20148

1.8.13

1964

40

97,71

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
31

Hidranţi

11.804

M20149

1.8.13

1964

40

97,71

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
0
32

1
Hidranţi

2
11.805

3
M20150

4
1.8.13

5
1964

6
40

7
97,71

8
Grad avansat de uzură

9
Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
33

Hidranţi

11.806

M20151

1.8.13

1964

40

97,71

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
34

Hidranţi incendiu
subteran

11.807

M20152

1.8.13

1963

40

5,35

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
35

Hidranţi incendiu
subteran

11.808

M20153

1.8.13

1961

40

3,60

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
36

Hidranţi incendiu
Subteran

11.809

M20154

1.8.13

1961

40

3,60

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
37

Hidranţi incendiu

11.810

M20156

1.8.13

1956

40

0,93

Grad avansat de uzură

Municipiul

subteran

Lupeni
(Înlocuit ,reabilitare rețele etapaI)

38

Hidranţi incendiu
subteran

11.811

M20157

1.8.13

1961

40

1,21

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
39

Hidranţi incendiu
subteran

11.812

M20158

1.8.13

1961

40

1,21

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
40

Hidranţi incendiu
subteran

11.813

M20159

1.8.13

1961

40

1,21

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
41

Hidranţi incendiu
subteran

11.814

M20160

1.8.13

1961

40

1,21

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
42

Hidranţi

11.815

M20162

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
43

Hidranţi

11.816

M20163

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
44

Hidranţi

11.817

M20164

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
45

Hidranţi

11.818

M20165

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
46

Hidranţi

11.819

M20166

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
47

Hidranţi

11.820

M20167

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
48

Hidranţi

11.821

M20168

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
49

Hidranţi

11.822

M20169

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
50

Hidranţi

11.823

M20170

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit ,reabilitare rețele etapa I)
51

Hidranţi

11.824

M20171

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapaI)
0
52

1
Hidranţi

2
11.825

3
M20172

4
1.8.13

5
1961

6
40

7
6,33

8
Grad avansat de uzură

9
Municipiul
Lupeni

(Înlocuit reabilitare rețele etapa I)
53

Hidranţi

11.826

M20173

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit,reabilitare rețele etapa I)
54

Hidranţi

11.827

M20174

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
55

Hidranţi

11.828

M20175

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
56.

Hidranţi

11.829

M20176

1.8.13

1961

40

6,33

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)
57.

Hidranţi incendiu subteran

11.830

M20233

1.8.13

1962

40

18,17

Grad avansat de uzură

Municipiul
Lupeni

(Înlocuit, reabilitare rețele etapa I)

TOTAL

X

X

X

X

410.160,65

X

X

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.70/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”
Orăştie în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni cultural-educative

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 cu nr.1647/2009 a Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 şi 5 şi alin.6 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Colegiului Naţional
“Aurel Vlaicu” Orăştie, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii cultural-educative
” 90 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie” .
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2009, destinată realizării în bune condiţii a acţiunii menţionate la art.1 din
prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDEŢUL HUNEDOARA
COLEGIUL NAŢIONAL “AUREL VLAICU”
ORĂŞTIE
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, cu sediul în municipiul Orăştie, str.
Gheorghe Lazăr, nr.8, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.
RO69TREZ3705004XXX000032 deschis la Trezoreria Orăştie şi cod fiscal
5453916, reprezentat prin doamna Angela Dumitru – director.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la promovarea
şcolii româneşti, a valorilor educative, culturale şi istorice ale judeţului
Hunedoara, la valorificarea potenţialului creativ al elevilor.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acţiunii cultural-educative ” 90 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional
“Aurel Vlaicu” Orăştie, în perioada 01- 05 iunie 2009.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 20.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2009, în condiţiile legii, şi
care reprezintă cheltuielile cu realizarea de materiale promoţionale destinate
prezentării Colegiului Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie, a unui film de
prezentare a colegiului, precum şi pentru editarea numărului omagial al
revistei Măiastra.
.
2. Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie:

a) are obligaţia de a asigura spaţiile necesare pentru realizarea
acţiunii, de a organiza activităţile prevăzute, de a asigura îndeplinirea
obiectivelor propuse şi de a coordona implementarea acţiunii,
b) are obligaţia să întocmească exact şi corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU
ORĂŞTIE

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR,
Angela Dumitru

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălăşan

CONTABIL ŞEF,
Carmen Bogdan

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea

VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bîrsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.71/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu
Asociaţia Părinţilor „Dr. Aurel Vlad” Orăştie în vederea finanţării şi realizării în
comun a unei acţiuni cultural-educative

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 cu nr. 1/2009 a Asociaţiei Părinţilor „Dr. Aurel Vlad” Orăştie;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 şi 5 şi alin.6 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Asociaţia Părinţilor „Dr.
Aurel Vlad” Orăştie, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii cultural-educative
” Festivalul de muzică sacră de la Roma” .
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2009, destinată realizării în bune condiţii a acţiunii menţionate la art.1 din
prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa la
Hotărârea nr.71/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDEŢUL HUNEDOARA
ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DR. AUREL VLAD
ORĂŞTIE
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Asociaţia Părinţilor „Dr. Aurel Vlad”, cu sediul în municipiul Orăştie, str.
Luminii,
nr.10,
judeţul
Hunedoara,
având
cont
bancar
nr.
RO26RNCB0164097581790001 deschis la BCR sucursala Orăştie şi cod
fiscal 22885000, reprezentată prin domnul Adrian Ciora – preşedinte.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la
promovarea artei muzicale şi a valorilor culturale româneşti peste hotare,
dezvoltarea unui model de urmat pentru copii şi tineri, la afirmarea creaţiei
artistice româneşti (clasice, contemporane şi folclorice) în Europa.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acţiunii cultural-educative ” Festivalul de muzică sacră” de la Roma (Italia),
în perioada 30.06 - 05.07. 2009.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 10.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul

propriu al judeţului, în condiţiile legii, şi care reprezintă acoperirea parţială a
cheltuielilor de cazare a Corului de copii „Vlăstarele Orăştiei “ la Roma.
2. Asociaţia Părinţilor „Dr. Aurel Vlad”:
a) are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea
acţiunii, îndeplinirea obiectivelor propuse şi de a coordona implementarea
acestora.
b) are obligaţia să întocmească exact şi corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR „DR. AUREL VALD”
ORĂŞTIE

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălăşan
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bîrsoan

PREŞEDINTE,
Adrian Ciora

RESPONSABIL FINANCIAR,
Adriana Kiss

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.72/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Automobil Clubul
Român - Agenţia Judeţeană Hunedoara, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unei acţiuni de interes public

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 cu nr. 26/2009 a Automobil Clubului Român - Agenţia
Judeţeană Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 32/2009
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.5 lit.a pct.6 şi ale 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 Automobil
Clubul Român- Agenţia Judeţeană Hunedoara, în vederea finanţării şi realizării în
comun a acţiunii „Raliul frumuseţii”, Ediţia a-XIII-a, ce se va desfăşura în perioada
29-31 mai 2009.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2009, destinată realizării în bune condiţii a acţiunii
menţionate la art.1 din prezenta.
Art.3. Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta.
Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să
semneze Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele
şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, A. T. O. P. , din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.72/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara
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 Mircea Ioan
Moloţ - preşedinte
şi
2. Automobil Clubul Român- Agenţia Judeţeană Hunedoara cu
sediul în localitatea Deva, str.George Coşbuc, nr. 21
judeţul/sectorul Hunedoara,
telefon: 0254212822, cod fiscal
1590139, cont RO59BPOS70202915046ROL01, deschis la Banc
Post Bucureşti, reprezentată prin taier Ioan în calitate de director.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să sprijine realizarea
unei acţiuni de interes public care vizează promovarea celei mai
importante manifestări automobilistice destinate conducătoarelor
auto.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Automobil Clubul
Român- Agenţia Judeţeană Hunedoara, în vederea finanţării şi
realizării în comun a „Raliului Frumuseţii”, Ediţia XIII-a.
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 contribui
la realizarea acţiunii cu suma de 15.000 lei, sumă ce va fi alocată
de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, în
condiţiile legii.

2. Automobil Clubul Român - Agenţia Judeţeană Hunedoara:
a) are obligaţia de a organiza şi desfăşura în bune condiţii
„Raliul Frumuseţii”, Ediţia XIII-a,
b) are obligaţia să menţioneze
denumirea
instituţiei
finanţatoare, respectiv numele Consiliului Judeţean Hunedoara
în contractele cu mass media şi în acţiunile pe care le
întreprinde,
c) are obligaţia să întocmească exact şi corect toate
documentele justificative în vederea decontării sumei ce va fi
alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind
considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica
îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în
prezentul, care vor continua să rămână în vigoare.
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord
se vor rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,
, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia
unui exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN
AGENŢIA JUDEŢEANĂ
HUNDOARA

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR
Ioan D. Ştaier
RESPONSABIL FINANCIAR

Daniela Sălăşan

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bândea
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bîrsoan

Gheorghiade Eugenia

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.73/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu
Clubul Sportiv Jiul Petroşani în vederea finanţării şi realizării în comun a unei
acţiuni de interes public

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 cu nr. 179/2009 a Clubului Sportiv Jiul Petroşani;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 6 şi alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Sportiv Jiul
Petroşani, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii ” 90 de ani cu Jiul Petroşani”, în
perioada august- septembrie 2009.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2009, destinată realizării în bune condiţii a acţiunii menţionate la art.1 din
prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDE UL HUNEDOARA
CLUBUL SPORTIV JIUL
PETRO ANI
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Clubul Sportiv Jiul Petroşani, cu sediul în oraşul Petroşani, str. Lunca,
nr.100,
judeţul
Hunedoara,
având
cont
bancar
nr.
RO32DAFB102000107448RO01 deschis la Bank Leumi sucursala Deva şi
cod de înregistrare fiscală 16090441, reprezentat prin domnul Marian Spiru
–vicepreşedinte.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la promovarea
educaţiei prin sport, a mişcării fotbalistice, a stimulării activităţilor
competiţionale desfăşurate la un ridicat nivel profesional.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acţiunii ”90 de ani cu Jiul Petroşani”, în perioada august-septembrie 2009.
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 contribui la realizarea
acţiunii cu suma de 20.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al
judeţului pe anul 2009, în condiţiile legii, şi care reprezintă achitarea
parţială a cheltuielilor de cazare şi transport a persoanelor invitate, tipărirea
de pliante publicitare şi lansarea revistei omagiale.

2.Clubul Sportiv Jiul Petroşani:
a) are obligaţia de a organiza şi desfăşura în bune condiţii acţiunea ”90 de
ani cu Jiul Petroşani”, pentru atingerea obiectivelor propuse,
b) are obligaţia să întocmească exact şi corect toate documentele justificative
în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea

VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

CLUBUL SPORTIV JIUL
PETRO ANI
VICEPRE EDINTE,
Marian Spiru

RESPONSABIL FINANCIAR,
Marioara Căpâlnean

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.74/2009
pentru aprobarea Listei cuprinzând lucrările privind elaborarea şi
actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale
de urbanism, finanţate în anul 2009, din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.25.145/IA/16.04.2009 şi nr.31.630/IA/19.05.2009 ale
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – Cabinet Secretar de Stat;
În conformitate cu prevederile art.5, art.7 şi art.11 din Normele
metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată;
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. Aprobă Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea şi
actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de
urbanism, finanţate în anul 2009, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, conform Anexei la prezenta.
Art.2. Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea şi actualizarea
planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism,
întocmită conform Anexei la prezenta se va comunica Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
Compartimentul Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
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
Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.75/2009
pentru modificarea Hotărârii nr.163/2008
privind asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliul Local al Oraşului
Simeria şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria, în vederea
susţinerii Proiectului „Centrul Europe Direct” al Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Serviciului Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Tinând cont de adresele nr.28/2009 şi nr.53/2009 ale Asociaţiei pentru
Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b, alin.6 lit.a şi 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Acordul de asociere prevăzut la art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.163/2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara
cu Consiliul Local al Oraşului Simeria şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării
Durabile Simeria, în vederea susţinerii Proiectului „Centrul Europe Direct” al
Judeţului Hunedoara, se modifică astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.2 Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.163/2008, invocată la art.1 din prezenta, rămân neschimbate.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 29 mai 2009

Anexa
la Hotărârea nr. 75/2009
Consiliului Judeţean Hunedoara
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. RO12TREZ36624670259XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ – preşedinte;
2. Consiliul Local al Oraşului Simeria - Judeţul Hunedoara, cu sediul în Simeria, str. Avram
Iancu, nr. 23, Judeţul Hunedoara, având codul fiscal: 4375135, cont de virament
nr. RO65TREZ37324510220XXXXX, deschis la Trezoreria Simeria, reprezentat prin domnul
Păun - Jura Petru Radu – primar;
3. Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria - Judeţul Hunedoara, cu sediul
în Simeria, str. Traian, nr. 80, cod poştal 335900, telefon / fax: 0354/401 207, Judeţul
Hunedoara,
având
codul
fiscal:
14705362,
cont
de
virament
nr.
RO38RNCB0166018522020001, deschis la BCR – agenţia Simeria, reprezentat prin
domnul Iulius BEDEA – preşedinte;
convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Scopul asocierii este susţinerea Proiectului „Centrul Europe Direct al Judeţului
Hunedoara”, coordonat de către Directoratul General comunicare din cadrul Comisiei
Europene, în cadrul apelului de propuneri COMM/B/BC /AM/D12199.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării şi susţinerii proiectului
menţionat la art. 1 din prezentul acord, urmărindu-se dezvoltarea şi perfecţionarea
capacităţilor administraţiei publice locale şi a serviciilor publice descentralizate în direcţia
planificării şi gestionării fondurilor publice locale, planificării, accesării şi gestionării
fondurilor comunitare.
Art.3 Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este valabil
până la finalizarea proiectului.
Art.4 Obligaţiile părţilor
(1) (a) Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului cu
suma de 8.700 Euro, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean
Hunedoara pe anul 2009 în condiţiile legii şi va fi virată în contul bancar al Asociaţiei pentru
Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria, cu nr. RO38RNCB0166018522020001, deschis la
BCR Simeria, conform bugetului din anexa la prezentul acord.

(b) Consiliul Judeţean Hunedoara va fi reprezentat în Comitetul de Coordonare a
proiectului şi va sprijini organizarea evenimentelor, conferinţelor, dezbaterilor, campaniilor
de conştientizare, sesiunilor de informare, ajustarea listei invitaţilor, a lectorilor care vor
susţine lucrări în cadrul conferinţelor şi a temelor conferinţelor.
(c) Consiliul judeţean va facilita relaţiile de comunicare cu diverşi actori din Judeţul
Hunedoara care au interes în proiect (autorităţi locale şi judeţene, agenţi economici mari şi
IMM, instituţii de cercetare -dezvoltare, organizaţii neguvernamentale, instituţii publice
descentralizate, instituţii de învăţământ şi instituţii sociale, sindicate etc.). Totodată, Consiliul
Judeţean Hunedoara va pune la dispoziţia proiectului sala de şedinţe, în vederea organizării
diferitelor evenimente / conferinţe.
(2) (a) Consiliul Local al Oraşului Simeria are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului
cu suma de 13.500 Euro, din care 9.000 Euro reprezintă cofinanţare din contribuţie proprie,
constând în cheltuieli de personal şi costuri administrative iar 4.500 Euro reprezintă
finanţare din bugetul local al Oraşului Simeria constând în cheltuieli organizare evenimente
pe teme europene, sumă ce va fi virată integral înainte de finalizarea perioadei de
implementare a proiectului (cel târziu până în data de 30.05.2009) în contul bancar al
Asociaţiei pentru Integrarea Dezvoltării Durabile cu nr. RO38RNCB0166018522020001,
deschis la BCR Simeria.
(b) Consiliul Local al Oraşului Simeria va fi reprezentat în Comitetul de Coordonare a
proiectului.
(c) Consiliul Local al Oraşului Simeria va pune la dispoziţie spaţiul de funcţionare a
Centrului de Informare Europe Direct al Judeţului Hunedoara.
(3) Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria va asigura managementul
proiectului şi va coordona Comitetul de Coordonare al acestuia precum şi:
a) se asigură că centrul oferă informaţii imparţiale cu privire la Uniunea Europeană şi nu este
nici considerat şi nici folosit drept mijloc de difuzare a unor informaţii care nu au legătură cu
misiunea sa; scopul centrului este de a informa şi de a comunica în mod neutru, corect din
punct de vedere al faptelor şi transpartinic;
b) se asigură că centrul este administrat de un personal ale cărui competenţe şi calificări
includ aptitudini de comunicare, gestionare a proiectelor şi cunoştinţe solide în domeniul
afacerilor europene;
c) selectează personalul centrului ;
d) se asigură că există suficient personal calificat pentru realizarea funcţiilor centrului;
e) utilizează marca, denumirea, logo-ul EUROPE DIRECT şi alte forme de identificare
furnizate centrului de către Comisie şi le promovează cât mai mult posibil;
f) permite Comisiei Europene să evalueze serviciile furnizate de centru.
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.

Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va fi înlăturată din
prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica
îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să
rămână în vigoare.
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale
amiabilă, sau de către instanţele competente, în situaţia când litigiul nu poate fi stins pe cale
amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,
, în 3 exemplare originale, cele trei
părţi atestând că se află în posesia unui exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI SIMERIA

PREŞEDINTE,

PRIMAR,

Mircea Ioan Moloţ

PĂUN - JURA PETRU RADU

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Daniela Sălăşan

_______________________

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Gabriela Bîndea

_______________________

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI
INTEGRARE EUROPEANĂ
Antonela Stan

JURIDIC-CONTECIOS,

JURIDIC-CONTECIOS,

Mariana Daniela Bîrsoan

__________________

ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRAREA
DEZVOLTĂRII DURABILE SIMERIA
PREŞEDINTE,
Iulius BEDEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.76/2009
privind însuşirea propunerii de încadrare ca drumuri publice de interes comunal a
unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara ;
Văzând Hotărârea nr. 7/2009 a Consiliului Local al Comunei Buceş;
În conformitate cu dispoziţiile art.13 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului
României nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91 alin. 5 lit. a pct. 12 şi ale art. 97 alin. 1 din
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Însuşeşte propunerea de încadrare ca drumuri publice de interes
comunal a unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara, prevăzute în
anexa, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va înainta Guvernului României, pentru ca prin
hotărâre de Guvern să se aprobe încadrarea ca drumuri publice de interes
comunal a unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara.
Art. 3. 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

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

la Hotărârea nr.76/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
PRIVIND SECTOARELE DE DRUM PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCADRAREA CA DRUMURI COMUNALE
COMUNA BUCEŞ
Nr.
crt.
0
1

2

3

4

Codul de
clasificare
1
1.3.7.1.

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

2

3
DN 74 (pct. COTONCU ) –
Delureni ,,Drumul Aurului,, şi
prelungirea traseului până în
locul numit ,,Dealul Ungurului,,
lungime de 23 km, lăţime 6 m.
Din DJ 705 D Stanija- spre
catunul Cainel – Tauti ( grupul
de case 26, 27, 25), în lungime
de 1,8 km cu ramificaţie ( DC 14 C1 de la casa nr. 37 spre
casa nr. 47 , lungime 0,700 km,
lăţime 5 m.
Din DJ 705 D – spre catunul
Magura- Valea Saritorii - de la
casa 116- 115-113- Varful
Magurii , lungime 1,5 km ,
latime 6 m
Din DN 742 A- spre cătunul
Porcurea, casa nr. 144… etc.,
lungime 3,00 km, lăţime 5 m.

DC 14 B Buceş - Vulcan

1.3.7.1

DC 14 C - Stănija

1.3.7.1

DC 14 D – Stănija

1.3.7.1

DC 14 E – Dupăpiatră

Categoria de
încadrare
4

Anul dării în
folosinţă
5

Situaţia juridică
actuală
6

00 +23,00 km
H

1925

HGR nr.1352/2001

00+2,00 km
H

1978

HGR nr.1352/2001

00+1,5 km
H

1960

HGR nr.1352/2001

00+3,00 Km
H

1980

HGR nr.1352/2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.77/2009
pentru aprobarea unor documentaţii tehnico – economice privind unele
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţiile tehnico-economice privind unele
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexelor
nr.1-3 1 , care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la 29 mai 2009

1

Anexele pot fi consultate la sediul CJH

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.78/2009
privind completarea Listei proiectelor prioritare propuse în vederea
finanţării în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.16/2009, cu completările
ulterioare.
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând Lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificare 2007-2009”, la nivelul judeţului Hunedoara,
înregistrată cu nr.3253/2009;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru
aprobarea Programului ”Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu
energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de
management al programului, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 15 alin.3 din Regulamentul privind
implementarea Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobat prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/2008;
În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă completarea Listei proiectelor prioritare propuse în
vederea finanţării în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.16/2009, cu completările
ulterioare la nivelul judeţului Hunedoara, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
la Hotărârea nr.78/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
Proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara,
în luna mai 2009

Nr.
crt.

1

2

3

Denumire obiectiv / titlul
proiectului

Beneficiar

Număr
locuitori
deserviţi
de
proiect

” Extindere reţele
electrice Oraş Haţeg”

Consiliul
Local
al Oraşului
Haţeg

270

67

2

4.012.250

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Ribiţa

26

11

2

1.431.427,72

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei Pui

203

95

2

1.751.579,81

Studiu de
Fezabilitate

”Realizarea electrificării
zonelor neelectrificate
din localitatea Ribiţa şi
Ribicioara, Comuna
Ribiţa, judeţul
Hunedoara prin
Programul electrificare
2007-2009”
” Extindere reţea de
alimentare cu energie
electrică în localităţile
Pui, Uric şi Hobiţa,
Comuna Pui, Judeţul
Hunedoara”

Număr
gospodării
beneficiare

%
contribuţie
buget local
şi alte
surse

Valoarea
investiţiei
Lei

Faza
documentaţi
ei de
proiectare

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara
Mircea Ioan Moloţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
COLECTIVUL DE SPECIALITATE
Nr.3253 /20.05.2009

LISTA
Proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara,
în luna mai2009
Colectivul de specialitate numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Hunedoara nr. 4/2009;
În temeiul prevederilor art.15(2) teza finală din Regulamentului privind
implementarea Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobat prin Ordinul Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative nr.563/2008;
Urmare a evaluării proiectelor eligibile din Judeţul Hunedoara, au fost întocmite
Fişele de evaluare în baza cărora s-a întocmit Lista proiectelor prioritare propuse pentru
finanţare în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara;
Faţă de cele expuse propunem următoarea Listă de proiecte prioritare:
Nr.
crt.

1

2

3

Denumire obiectiv / titlul
proiectului

” Extindere reţele
electrice Oraş Haţeg”
”Realizarea
electrificării zonelor
neelectrificate din
localitatea Ribiţa şi
Ribicioara, Comuna
Ribiţa, judeţul
Hunedoara prin
Programul electrificare
2007-2009”
” Extindere reţea de
alimentare cu energie
electrică în localităţile
Pui, Uric şi Hobiţa,
Comuna Pui Judeţul
Hunedoara”

Beneficiar

Număr
locuitori
deserviţi
de proiect

Număr
gospodării
beneficiare

%
contribuţie
buget local
şi alte surse

Valoarea
investiţiei
Lei

Faza
documentaţiei de
proiectare

Consiliul
Local
al
Oraşului
Haţeg

270

67

2

4.012.250

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Ribiţa

26

11

2

1.431.427,72

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Pui

203

95

2

1.751.579,81

Studiu de
Fezabilitate

Colectivul de specialitate:
Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

....................................

Margău Octavian

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/200, pentru proiectul “ Extindere reţele electrice Oraş Haţeg”.

Proiect

Criterii de impact
Creşterea calităţii vieţii

”Extindere reţele
electrice Oraş Haţeg”

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului
Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii
Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

....................................

Margău Octavian

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

1-40

40

1-30

30

1-20

20

1-10

5

1-100

95

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/200, pentru proiectul “Realizarea electrificării zonelor neelectrificate
din localitatea Ribiţa şi Ribicioara, Comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara prin
Programul electrificare 2007-2009”.

Proiect

Criterii de impact

”Realizarea
electrificării zonelor
neelectrificate din
localitatea Ribiţa şi
Ribicioara, Comuna
Ribiţa, judeţul
Hunedoara prin
Programul electrificare
2007-2009”

Creşterea calităţii vieţii
Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului
Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii
Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

....................................

Margău Octavian

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

1-40

40

1-30

30

1-20

19

1-10

5

1-100

94

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/200, pentru proiectul “ Extindere reţea de alimentare cu energie
electrică în localităţile Pui, Uric şi Hobiţa, Comuna Pui, Judeţul Hunedoara”.

Proiect

Criterii de impact
Creşterea calităţii vieţii

“Extindere reţea
de alimentare cu
energie electrică în
localităţile Pui, Uric şi
Hobiţa, Comuna Pui,
Judeţul Hunedoara”

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului
Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii
Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

....................................

Margău Octavian

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

1-40

40

1-30

30

1-20

18

1-10

5

1-100

93

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.79/2009
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al
Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând prevederile Hotărârii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al
Judeţului Hunedoara nr.1/14.05.2009 privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor al judeţului Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.125/2007;
In baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi
Internelor nr.132/2007;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.8 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
al Judeţului Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.125/2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Secretariatului tehnic permanent al
Comitetului pentru situaţii de urgenţă al judeţului Hunedoara, precum şi celor
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice,
A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.80/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.280583/2009 a Ministerului Finanţelor Publice –
Cabinet Secretar de Stat;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 5.191,18 mii lei din
disponibilităţile fondului de rulment pentru finanţarea unor cheltuieli de
investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform
anexelor nr. 1-2/19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi Direcţia Tehnică şi se va comunica celor
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii
Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.81/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
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;
Văzând adresa nr.249/2009 a Şcolii Speciale Păclişa;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 300,00 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul
2009, pentru finanţarea unei cheltuieli neprevăzute apărute în cursul
exerciţiului bugetar la Şcoala Specială Păclişa, conform anexelor nr.1 –
1/2a, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 29.05.2009

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.82/2009
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009, al Şcolii Speciale Păclişa
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.249/2009 a Şcolii Speciale Păclişa;
În conformitate cu prevederile art.19 şi ale art.26 alin.4 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +300,00 mii lei a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Şcolii Speciale Păclişa,
numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor
de bază, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu data prezentei, anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.33/2009, se înlocuieşte cu anexa nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 29 mai 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.85/2009
privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul constatator
nr.4253/2009, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
Văzând Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr.919/22.05.2009 şi Ordinul
nr.920/25.05.2009 a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, precum şi adresa
nr.3666/15.06.2009 a Agenţiei Naţionale de Integritate;
Ţinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune încetarea de
drept înainte de expirarea duratei normale a unor mandate de consilieri judeţeni din cadrul
Consiliului Judeţean Hunedoara;
In baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.37/2009 privind
unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.b şi alin.3, precum şi ale art.12 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a
calităţii de consilier judeţean a domnului Grigoraş Cristian Gheorghiţă, ales pe listele Partidului
Democrat - Liberal – Filiala Judeţului Hunedoara şi se declară vacant locul de consilier judeţean
ocupat de acesta.
Art.2 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a
calităţii de consilier judeţean a domnului Vasilescu Sorin Adrian, ales pe listele Partidului Social
Democrat – Filiala Judeţului Hunedoara şi se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de
acesta.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios-administrativ din
cadrul Tribunalului Hunedoara.
Art.4 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.86/2009
privind acordarea Diplomei de “EXCELENŢĂ” doamnei
Marieta Răileanu-Ilcu
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând 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 avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.7/2002 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a “TITLULUI
DE EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de “AMBASADOR” al
judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi plachetelor omagiale, cu completările
ulterioare.
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 32/2009
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” doamnei Marieta Răileanu-Ilcu
– sportivă de înaltă performanţă, maestră a sportului, precum şi un premiu în cuantum
de 1000 lei.
Art.2 Suma prevăzută la art.1 din prezenta se alocă din bugetul propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2009.
Art.3 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către
Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale şi Direcţia programe, prognoze,
buget, finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul
Hunedoara, precum şi doamnei Marieta Răileanu-Ilcu, prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.87/2009
privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului
judeţean de Urgenţă Deva - modernizarea şi echiparea cu aparatură de
specialitate” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 –„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate;
Analizând Scrisoarea nr. 3867/04.06.2009, de solicitare privind revizuirea cererii de
finanţare înaintată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională;
În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului
României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b, ale alin.(3) lit.f, ale alin.5 lit.a, pct.12,
precum şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Ambulatoriul
integrat din cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă Deva - modernizarea şi
echiparea cu aparatură de specialitate”, din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 -„ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, conform anexei nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Se aprobă cofinanţarea proiectului invocat la art. 1 din prezentul proiect de
hotărâre, reprezentând 2 % din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 87.795,29 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, în sumă de 356.256,12 lei conform bugetului, prevăzut
în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului
vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 4.301. 969 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul
Judeţean Hunedoara pâna la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă suma de 892.848,05 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proeictului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans
de către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat,
conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2009-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art4.
Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie
„Ambulatoriul integrat din cadrul
Spitalului judeţean de Urgenţă Deva
modernizare şi dotare cu aparatură de specialitate”, conform anexei nr.3 la prezenta
hotărâre.
Art.5. Cu data prezentei, Hotărârea nr. 47/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara se
abrogă.
Art. 6. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.87/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Devamodernizarea si echiparea cu aparatura de specialitate”
Obiectivul general:
Obiectivele Generale conform Strategiei Naţionale de Sănătate Publică (Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 923/16 iulie 2004) sunt:
• Stoparea trendurilor negative şi crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei;
• Adoptarea principiilor şi politicilor existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul
Uniunii Europene;
• Continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în vederea ameliorării
performanţelor acestuia, ca premisă esenţială pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
din judetul Hunedoara prin ameliorararea calitatii actului medical si facilitarea
accesibilităţii populatiei la servicii medicale conform politicilor Uniunii Europene specifice
acestui domeniu.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea
calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională
echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la
serviciile de sănătate.
• Reducerea poverii bolilor netransmisibile;
• Creşterea capacităţii sistemului de control al bolilor transmisibile;
• Îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei;
• Asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din
România la toate etapele ciclului vieţii;
• Îmbunătăţirea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu, precum şi
depistarea precoce a bolilor;
• Îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate.

Obiectivul specific
consta in modernizarea spatiului destinat functionarii ambulatoriului integrat (suprafata
totala utila desfasurata de aproximativ 1727 mp, cladirea ambulatoriului de specialitate
functionand in regim de P( 889 mp)+1E(838 mp) din cadrul Spitalului de Urgenta Deva si
dotarea acestuia cu aparatura de specialitate in vederea asigurarii accesului populatiei la
servicii medicale diverse si complexe.

Rezultate scontate:
-

cresterea eficientei si calitatii actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Deva in general si la nivelul cabinetelor din ambulatoriu in special;

-

cresterea satisfactiei pacientilor;

-

cresterea satisfactiei personalului medical;

-

imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului;
Impact pe termen scurt:
¾ eficientizarea actului medical prin modernizarea spatiilor supuse incidentei
proiectului si dotarea cu aparatura si echipamente de specialitate;
¾ creşterea accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a
asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate;
¾ creşterea calităţii actului medical şi a gradului de confort pentru pacienţi prin
utilizarea prioritara a spatiilor pentru organizarea activităţii- activitatea integrată se
poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar (în conformitate cu modul de
organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de
secţii);

Impact pe termen lung:
•

•
•

dobandirea experientei in atragerea si gestionarea fondurilor
nerambursabile materializata prin cresterea gradului de absorbtie a
fondurilor europene/fondurilor structurale de către autoritatea publică
locală si de catre Spitalul Judetean de Urgenta Deva;
consolidarea cooperarii si a parteneriatelor la nivel institutional in judetul
Hunedoara
asistenţa financiară nerambursabilă va permite oferirea catre populatie
a unor servicii medicale de calitate conform normelor si standardelor
impuse se legislatia nationala si europeana.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 87/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

BUGETUL PROIECTULUI
„Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Devamodernizarea si echiparea cu aparatura de specialitate”
4. FINANŢAREA PROIECTULUI
4.1.BUGETUL PROIECTULUI

Nr.
crt
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor
2
CAPITOL 1
Cheltuieli pt obtinerea si
amenajarea terenului
Achizitia terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pt protectia mediului
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
Studii de teren
Cheltuieli pt avize, acorduri,
autorizatii
Proiectare si inginerie
Consultanţa
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru investiţii
Constructii si instalatii
Masini,utilaje si instalatii pentru
ocrotirea sanatatii
Mobilier specific dotarii infrastructurii
serviciilor de sanatate
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Alte cheltuieli
Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii
Cheltuieli conexe organizarii de
santier
Cote legale
TOTAL CAPITOL 4

Cheltuieli
neeligibile
3

Cheltuieli
eligibile
4

TOTAL

TVA

5=3+4

6

84,00
126,00
210,00

84,00
126,00
210,00

15,96
23,94
39,90

124,97

124,97

23,74

878,15
878,15
154.860,24 154.860,24

166,85
29.423,45

155.863,36 155.863,36

29.614,04

350.828,80 2.426.370,10 2.777.198,90

527.667,79

228.424,10 228.424,10

43.400,58

1.110.229,50 1.110.229,50
350.828,80 3.765.023,70 4.115.852,50

210.943,61
782.011,98

5.427,32
5.427,32

20.889,60
20.889,60

20.889,60
20.889,60

3.969,02
3.969,02

41.392,82
62.282,42

46.820,14
67.709,74

3.969,02

5
5.1

6
6.1
6.2
I
II
III

CAPITOLUL 5
Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate si informare
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL cheltuieli
Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

315.615,68 315.615,68
315.615,68 315.615,68

59.966,98
59.966,98

10.000,00 10.000,00
80.769,13 80.769,13
90.769,13 90.769,13
356.256,12 4.389.764,29 4.746.020,41
0
0
0
356.256,12 4.389.764,29 4.746.020,41

1.900,00
15.346,13
17.246,13
892.848,05
0
892.848,05

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA

892.848,05

II

Contribuţia proprie în proiect, din
care :
Contribuţia solicitantului la cheltuieli
eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli
neeligibile
TVA*

444.051,41

a.
b.
III
IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

5.638.868,46
356.256,12
4.389.764,29

87.795,29
356.256,12
892.848,05
4.301.969,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.88/2009
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii
”Modernizare DJ 708E:Deva-Cârjiţi-Almaşu Mic, km 8+484-14+874 şi
km 16+074-16+374”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 4 la Hotărârea
Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiţii ”Modernizare DJ 708E:Deva-Cârjiţi-Almaşu Mic, km 8+484-14+874
şi km 16+074-16+374”, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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
Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA LA
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA NR.88/2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA 89/2009

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliul
Local al Oraşului Simeria în vederea finanţării şi realizării in comun a unui
proiect de infrastructură

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 nr.6515/2009 a Consiliului Local al Oraşului Simeria;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b, ale alin.(3) lit.f, ale alin. (5 ) lit. a pct. 12, ale
alin. (6) lit. a şi c, precum şi ale art.126 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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara
cu Oraşul Simeria prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, în vederea finanţării şi realizării
in comun a unui proiect de infrastructură, potrivit acordului de asociere cuprins în anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.
Art.3. Se aprobă documentaţia tehnico–economică privind obiectivul de investiţii
”Reabilitarea şi modernizarea străzii Biscaria, Oraş Simeria, Judeţul Hunedoara”, potrivit
anexei nr.2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.5. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, A. T. O. P. , din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.89 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

ACORD DE ASOCIERE

Prezentul Acord de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 35
din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 22 din Ordonanţa Guvernului României nr.
43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, ale art. 91 alin 5 pct. 12, alin.
6 lit.c şi ale art.104 alin. 6 lit. f din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Între:
I. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în
municipiul Deva, Str.1 Decembrie 1918 Nr. 28, Judeţul Hunedoara, având
codul fiscal 4374474, reprezentat prin Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte
şi
II. Oraşul Simeria prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, cu sediul în
Oraşul Simeria, Str. Avram Iancu Nr. 23, judeţul Hunedoara, având codul
fiscal 4375135, reprezentat prin Domnul Păun-Jura Petru Radu – Primar,
părţile convin următoarele:
Cap.1. Scopul asocierii
Art.1.1

Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din Oraşul Simeria, prin reabilitarea şi
modernizarea străzii Biscaria.

Cap.2. Obiectul acordului
Art. 2.1

Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea finanţării şi

realizării în comun a obiectivului de investiţii: „Reabilitarea şi modernizarea
străzii Biscaria, Oraş Simeria, Judeţul Hunedoara”.
Cap. 3. Durata acordului
Art.3.1

Prezentul acord se încheie pe

perioada realizării obiectivului de

investiţii prevăzut la art. 2.1 din prezentul, fiind valabil până la recepţia finală
a acestuia şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
Cap. 4. Obligaţiile părţilor
Art. 4.1 Consiliului Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii:
a) să includă investiţia în Planul de investiţii al Consiliului Judeţean
Hunedoara;
b) să asigure suma de 400.000 lei necesară realizării proiectului
comun: „Reabilitarea şi modernizarea străzii Biscaria, Oraş Simeria,
Judeţul Hunedoara”;
c) să organizeze procedurile de achiziţii publice în vederea realizării
obiectivului de investiţii;
d) să monitorizeze lucrările de execuţie ale obiectivului de investiţii,
până la recepţia la terminarea lucrărilor;
e) să predea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Simeria
obiectivul recepţionat.
Art. 4.2 Consiliul Local al Oraşului Simeria are următoarele obligaţii:
a) să asigure suma de 400.000 lei necesară realizării proiectului
comun: „Reabilitarea şi modernizarea străzii Biscaria, Oraş Simeria,
Judeţul Hunedoara”, sumă care include şi contravaloarea lucrărilor
de proiectare, dirigenţie de şantier şi obţinerea avizelor şi acordurilor
necesare;

b) să obţină Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile necesare şi
Autorizaţia de construire pentru obiectivul comun de investiţii;
c) să asigure dirigenţia lucrării;
d) să preia în administrare obiectivul recepţionat.

Cap. 5. Dispoziţii finale
Art. 5.1. Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin
prezentul acord.
Art. 5.2 Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor
implicate, prin act adiţional.
Art. 5.3 Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează
pe cale amiabilă, sau în caz de neinţelegere, la instanţele judecătoreşti
competente.
Prezentul Acord de asociere se încheie, azi_______/2009, în 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Judeţul Hunedoara
prin
Consiliul Judeţean Hunedoara
Reprezentat de
Preşedinte,
Mircea Ioan Moloţ

Oraşul Simeria
prin
Consiliul Local al Oraşului Simeria
Reprezentat prin
Primar,
Păun-Jura Petru Radu

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.90/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.3693/2009 a Spitalului Municipal “Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara şi nr.4076/2009 a Spitalului de Urgen ă Petroşani;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru finanţarea unor cheltuieli
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, în sumă de 1.295,00 mii
lei, conform anexelor nr.1 - 3 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru acordarea de ajutoare unor unităţi
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în stare de
extremă dificultate, în sumă de 1.002,00 mii lei, conform anexei nr.4 la
prezenta hotărâre.
Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.91/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 1.314,25 mii lei din
disponibilităţile fondului de rulment pentru finanţarea unor cheltuieli de
investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform
anexelor nr. 1-2/8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi Direcţia Tehnică şi se va comunica celor
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii
Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.92/2009
privind aprobarea acordării unor finanţări nerambursabile persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale
fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara, pentru anul 2009

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând raportul de oportunitate nr. 4085/2009, întocmit de Comisia de
evaluare şi selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor,
fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi
organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a
unităţilor de cult şi a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale,
pentru care se pot acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice;
In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.
32/2009 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul
2009;
In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.1,4,5,6, şi lit b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea finanţării nerambursabile persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale
fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara, în cuantumurile
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Sumele prevăzute la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu
al Judeţului Hunedoara din Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie în baza
contractelor încheiate între finanţator şi beneficiar, în condiţiile respectării
dispoziţiilor legale în materie.
Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe,
prognoze, buget, finanţe şi 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

Deva, 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.92 /2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
cuprinzând persoanele fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile sau
organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţile de cult din judeţul
Hunedoara care beneficiază de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara, pentru anul 2009.

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Denumirea solicitantului
Parohia Ortodoxă Deva VI Opera
Parohia Ortodoxă Brad III
Parohia Ortodoxă Brad Mesteacăn
Parohia Romano Catolică Călan
Parohia Ortodoxă Geoagiu Suseni
Parohia Ortodoxă Voia
Parohia Ortodoxă Sălişte
Parohia Ortodoxă Hondol
Parohia Ortodoxă Almaşu Sec
Parohia Ortodoxă Lăpuşnic
Parohia Ortodoxă Lunca Cernii de Jos
Parohia Greco Catolică Mărtineşti
Parohia Ortodoxă Mărtineşti
Parohia Ortodoxă Şoimuş
Parohia Ortodoxă Bejan
Parohia Ortodoxă Reea
Parohia Ortodoxă Toteşti
Parohia Ortodoxă Basarabasa
Parohia Ortodoxă Dealu Mare
Parohia Ortodoxă Vorţa
Asociaţia HUMMIT
Organizaţia Naţională Cercetaşii României
Asociaţia Tinerilor din Judeţul Hunedoara
Asociația Corneliu Grup Deva
Asociaţia Act4Europe

Suma acordată
-lei500000
100000
50000
30000
30000
20000
20000
10000
10000
10000
20000
25000
50000
20000
10000
30000
15000
20000
40000
30000
3000
4500
4500
3000
3000

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Asociația Linișor
Asociația non-profit Iancu de Hunedoara
Asociația Pro-Activ Hunedoara
ATU
Asociaţia Cultural- Umanitară şi Ştiinţifică Provincia
Corvina
ClubulSportiv Minerul Lupeni
Clubul Jiul Petroşani
Fotbal Club CIP Deva
Clubul de Şah Deva
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara
Club Sportiv Universitar Ştiinţa Petroşani
Asociaţia Clubul Sportiv al Persoanelor Handicapate
Neuromotor Cutezătorii Hunedoara
Asociaţia Judeţană de Gimnastică Hunedoara
Sport Club Olimpic 2003 Simeria
Asociaţia Judeţeană de Handbal Hunedoara
Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi
Club Sportiv Municipal Cetate Deva
Asociaţia Corală Sargeţia
Asociaţia Maria a Femeilor din Brad
Asociaţia Umanitară Non Profit Setras
Asociaţia Liviu Oros
Filiala Judeţeană a Asociaţiei Diabeticilor din României
Asociaţia culturală Z.A.M.
ATU
Asociaţia Transilvania Adventure Club Sportiv
Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara
Clubul Sportiv Comexim R Lupeni
Total

3000
3000
3000
3000
10000
30000
50000
100000
5000
30000
50000
15000
49000
50000
50000
21000
100000
5000
5000
10000
5000
5000
5000
5000
40000
20000
10000
1 740 000

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.93/2009
pentru modificarea Hotărârii nr.42/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara
privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2009
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 şi completările ulterioare;
In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2009, aprobat
prin Hotărârea nr.42/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică şi 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
Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.94/2009
privind completarea Listei proiectelor prioritare propuse în vederea finanţării
în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.16/2009, cu completările ulterioare.
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând propunerea pentru completarea Listei proiectelor prioritare
propuse pentru finanţare în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009”, la
nivelul judeţului Hunedoara, înaintată de Colectivul de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrată cu nr.4050/2009;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru
aprobarea Programului ”Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu
energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de
management al programului, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 15 alin.3 din Regulamentul privind
implementarea Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobat prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/2008;
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 completarea Listei proiectelor prioritare propuse în
vederea finanţării în cadrul Programului ”Electrificare 2007-2009”, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.16/2009, cu completările
ulterioare la nivelul judeţului Hunedoara, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
la Hotărârea nr.94/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

LISTA
Proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului ”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara,
în luna iunie 2009
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Denumire obiectiv / titlul
proiectului

”Realizarea electrificării
zonelor neelectrificate din
localităţile Costeşti
Grădiştea de Munte
(Valea Rea), Comuna
Orăştioara de Sus, Judeţul
Hunedoara prin Programul
Electrificare 2007-2009”
”Extindere alimentare cu
energie electrică în
localităţile:Veţel, Mintia,
Leşnic, Muncelu Mic-zona
Copilet”
”Extinderea alimentării cu
energie electrică în
Comuna SântămăriaOrlea, Judeţul Hunedoara”
”Realizarea electrificării
zonelor neelectrificate din
satul Copaci, Comuna
Toteşti, Judeţul
Hunedoara prin Programul
Electrificare 2007-2009”
” Realizarea unei reţele
electrice de distribuţie
pentru racordarea la
aceasta a gospodăriilor
neelectrificate ale
cetăţenilor de etnie romă
din satu Baru, Comuna
Baru, judeţul Hunedoara”
”Alimentare cu energie
electrică-ansamblu de
locuinţe Aleea Tineretului,
Zona Carol Davilla”,
Municipiul Hunedoara

Beneficiar

Număr
locuitori
deserviţi
de
proiect

Număr
gospodării
beneficiare

%
contribuţie
buget local
şi alte
surse

Valoarea
investiţiei
Lei

Faza
documentaţi
ei de
proiectare

Consiliul
Local
al Comunei
Orăştioara
de Sus

85

5

2

3.454.878

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Veţel

387

129

2

2.944.881

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
SântămăriaOrlea

117

50

2

697.078

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Toteşti

33

13

2

403.100,86

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Baru

47

7

2

225.181

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Municipiului
Hunedoara

74

56

4,58

856.690

Studiu de
Fezabilitate

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara
Mircea Ioan Moloţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
COLECTIVUL DE SPECIALITATE
Nr.4050 /17.06.2009

LISTA
Proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului ”Electrificare
2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara,în luna iunie2009
Colectivul de specialitate numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr.
4/2009;
În temeiul prevederilor art.15(2) teza finală din Regulamentului privind implementarea Programului
”Electrificare 2007-2009”, aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/2008;
Urmare a evaluării proiectelor eligibile din Judeţul Hunedoara, au fost întocmite Fişele de evaluare în
baza cărora s-a întocmit Lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului
”Electrificare 2007-2009” la nivelul judeţului Hunedoara;
Faţă de cele expuse propunem următoarea Listă de proiecte prioritare:

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Denumire obiectiv / titlul
proiectului
”Realizarea electrificării
zonelor neelectrificate din
localităţile Costeşti
Grădiştea de Munte (Valea
Rea), Comuna Orăştioara de
Sus, Judeţul Hunedoara prin
Programul Electrificare 20072009”
”Extindere alimentare cu
energie electrică în
localităţile:Veţel, Mintia,
Leşnic, Muncelu Mic-zona
Copilet”
”Extinderea alimentării cu
energie electrică în Comuna
Sântămăria-Orlea, Judeţul
Hunedoara”
”Realizarea electrificării
zonelor neelectrificate din
satul Copaci, Comuna Toteşti,
Judeţul Hunedoara prin
Programul Electrificare 20072009”
” Realizarea unei reţele
electrice de distribuţie pentru
racordarea la aceasta a
gospodăriilor neelectrificate
ale cetăţenilor de etnie romă
din satu Baru, Comuna Baru,
judeţul Hunedoara”
”Alimentare cu energie
electrică-ansamblu de locuinţe
Aleea Tineretului, Zona Carol
Davilla”, Municipiul Hunedoara

Beneficiar

Număr
locuitori
deserviţi
de proiect

Număr
gospodării
beneficiare

%
contribuţie
buget local
şi alte surse

Valoarea
investiţiei
Lei

Faza
documentaţiei de
proiectare

Consiliul
Local
al Comunei
Orăştioara
de Sus

85

5

2

3.454.878

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Veţel

387

129

2

2.944.881

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Sântămăria
-Orlea

117

50

2

697.078

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Toteşti

33

13

2

403.100,86

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Comunei
Baru

47

7

2

225.181

Studiu de
Fezabilitate

Consiliul
Local al
Municipiului
Hunedoara

74

56

4,58

856.690

Studiu de
Fezabilitate

Colectivul de specialitate:
Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

Margău Octavian

....................................

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/2007, pentru proiectul “Realizarea electrificării zonelor neelectrificate
din localităţile Costeşti-Grădiştea de Munte (Valea Rea), Comuna Orăştioara
de Sus, Judeţul Hunedoara prin Programul Electrificare 2007-2009”.

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

Creşterea calităţii vieţii

1-40

40

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului

1-30

30

Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii

1-20

20

Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

1-10

10

1-100

100

Proiect

Criterii de impact

”Realizarea
electrificării zonelor
neelectrificate din
localităţile CosteştiGrădiştea de Munte
(Valea Rea), Comuna
Orăştioara de Sus,
Judeţul Hunedoara prin
Programul Electrificare
2007-2009”

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

....................................

Margău Octavian

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/2007, pentru proiectul ” Realizarea unei reţele electrice de
distribuţie pentru racordarea la aceasta a gospodăriilor neelectrificate
ale cetăţenilor de etnie romă din satu Baru, Comuna Baru, judeţul
Hunedoara”.

Proiect

Criterii de impact

” Realizarea unei reţele
electrice de distribuţie
pentru racordarea la
aceasta a gospodăriilor
neelectrificate ale
cetăţenilor de etnie
romă din satu Baru,
Comuna Baru, judeţul
Hunedoara”

Creşterea calităţii vieţii
Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului
Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii
Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

1-40

40

1-30

30

1-20

20

1-10

2

1-100

92

Secretar :

Margău Octavian

....................................

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/2007, pentru proiectul ”Realizarea electrificării zonelor neelectrificate
din satul Copaci, Comuna Toteşti, Judeţul Hunedoara prin Programul
Electrificare 2007-2009”.

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

Creşterea calităţii vieţii

1-40

40

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului

1-30

30

Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii

1-20

20

Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

1-10

3

1-100

93

Proiect

Criterii de impact

”Realizarea
electrificării zonelor
neelectrificate din satul
Copaci, Comuna
Toteşti, Judeţul
Hunedoara prin
Programul Electrificare
2007-2009”

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

Margău Octavian

....................................

FIŞA DE EVALUARE

Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/2007, pentru proiectul ”Extindere alimentare cu energie electrică în
localităţile:Veţel, Mintia, Leşnic, Muncelu Mic - zona Copilet”.

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

Creşterea calităţii vieţii

1-40

40

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului

1-30

30

Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii

1-20

20

Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

1-10

8

1-100

98

Proiect

Criterii de impact

”Extindere
alimentare cu energie
electrică în
localităţile:Veţel, Mintia,
Leşnic, Muncelu Miczona Copilet”

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

Margău Octavian

....................................

FIŞA DE EVALUARE

Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/2007, pentru proiectul ” Extinderea alimentării cu energie electrică în
Comuna Sântămăria-Orlea, Judeţul Hunedoara”.

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

Creşterea calităţii vieţii

1-40

40

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului

1-30

30

Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii

1-20

20

Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

1-10

5

1-100

95

Proiect

Criterii de impact

” Extinderea
alimentării cu energie
electrică în Comuna
Sântămăria-Orlea,
Judeţul Hunedoara”

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

Margău Octavian

....................................

FIŞA DE EVALUARE
Privind gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor
Programului ”Electrificare 2007-2009” prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr.328/2007, pentru proiectul “Alimentare cu energie electrică-ansamblu de
locuinţe Aleea Tineretului, Zona Carol Davilla”, Municipiul Hunedoara.

Proiect

Criterii de impact
Creşterea calităţii vieţii

” Alimentare cu energie
electrică - ansamblu de
locuinţe Aleea
Tineretului, Zona Carol
Davilla”, Municipiul
Hunedoara

Eliminarea decalajelor majore
de dezvoltare la nivelul
judeţului
Creare potenţial dezvoltare prin
atragerea de investiţii
Protecţia mediului prin
utilizarea de resurse
regenerabile

Total punctaj

Colectivul de specialitate:

Preşedinte : Pricăjan Cornel
Membri :
Corui Cristian
Dănilă Sorin
Bocănici Carmen
Doană Victor

...................................
.......................................
....................................
....................................
.......................................

Secretar :

....................................

Margău Octavian

Interval de
punctaj

Punctaj
acordat

1-40

40

1-30

30

1-20

20

1-10

1

1-100

91

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.95/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
Analizând 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 avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
În conformitate cu dispoziţiile 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta.
Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.3/2009 se abrogă.
Art.3 Prezenta intră în vigoare la data adoptării acesteia.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul
salarizare şi resurse umane 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

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.95/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Constituţia României,
republicată, coroborate cu dispoziţiile art.87 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea
administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţilor consiliilor comunale
şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. In
temeiul prevederilor 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,
Consiliul Judeţean Hunedoara aprobă organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare,
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează şi asigură funcţionarea unui aparat
de specialitate subordonat preşedintelui acestuia.
Art.2 Preşedintele răspunde de buna funcţionare a aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor
compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în
condiţiile legii.
Art.3 (1) In funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, Consiliul Judeţean
Hunedoara îşi organizează aparatul de specialitate în compartimente de
specialitate, respectiv direcţii, servicii, birouri şi compartimente, ce pot fi
constituite în funcţie de volumul, importanţa şi complexitatea atribuţiilor
repartizate.
(2) Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice ale
consiliului judeţean care asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei
publice judeţene stabilite prin legi şi alte acte normative, inclusiv prin hotărârile
adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi dispoziţiile normative emise de

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara. Acestea au o componenţă
proprie, stabilită prin lege sau prin prezentul regulament.
(3) Structurile organizatorice din aparatul de specialitate nu au o
capacitate decizională ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin note de
fundamentare, rapoarte de specialitate, studii, referate etc. sub aspect legal,
formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul
Judeţean Hunedoara.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara colaborează cu aparatul de specialitate al
primarilor, al serviciilor publice descentralizate, al serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale de specialitate, organizate la nivelul judeţului.
(5) Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara coordonează activitatea consiliilor comunale şi
orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, sprijină şi
controlează activitatea instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub
autoritatea sa, în vederea rezolvării operative a atribuţiilor şi sarcinilor ce le
revin, conform competenţelor legale sau stabilite prin regulamentele de
organizare şi funcţionare proprii.
Art. 4 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara cuprinde
două categorii de personal, după cum urmează:
- funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată;
- personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă,
care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile
Codului Muncii şi ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara li se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile
prezentului regulament.
Art.5 Preşedintele consiliului judeţean angajează, sancţionează şi
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul de specialitate
al consiliului judeţean.
Art.6 Funcţionarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitatea în
funcţie, conform legii.
Art.7 (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul judeţului asigură
conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate de compartimentele
de specialitate, care le sunt subordonate, astfel cum rezultă din Regulamentul
de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama aparatului de
specialitate şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui
consiliului judeţean.

(3) În caz de absenţă a preşedintelui, atribuţiile sale vor fi exercitate,
în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin
dispoziţie.
(4) Preşedintele poate delega dreptul de a aproba folosirea şi
repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor săi de drept.
Art.8 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara este
coordonat de un administrator public care îndeplineşte următoarele atribuţii :
(1) coordonarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean;
(2) coordonarea serviciilor publice de interes judeţean prestate prin
intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
(3) calitatea de ordonator principal de credite;
(4) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul judeţean;
(5) orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului,
încredinţate de către preşedinte şi/sau consiliul judeţean prin act administrativ şi
care nu contravin legii;
Art.9 Secretarul judeţului primeşte şi distribuie întreaga corespondenţă,
după consultarea preşedintelui consiliului judeţean, după care aceasta se va
înregistra în registrul de evidenţă generală sau în registre speciale şi se va
repartiza compartimentelor de specialitate.
Art.10 Circuitul documentelor între compartimentele de specialitate se va
realiza printr-un registru intern de corespondenţă ţinut la nivel de direcţii şi
compartimente independente.
Art.11 Actele care emană de la consiliul judeţean şi care sunt adresate
ministerelor, organelor centrale, consiliilor judeţene şi locale, instituţiei
prefectului, precum şi altor instituţii şi agenţi economici vor fi semnate de
preşedinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în condiţiile legii sau
administratorul public şi contrasemnate de secretarul judeţului sau înlocuitorul
acestuia, desemnat în condiţiile legii.
Art.12 Termenul de soluţionare a actelor adresate consiliului judeţean va fi
de maximum 30 de zile pentru situaţiile în care legea nu prevede alte termene.
Art.13 Periodic sau ori de câte ori este necesar, se va informa opinia
publică prin mijloace mass-media sau prin publicarea unor informări pe site-ul
instituţiei, asupra acivităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Hunedoara.
Art.14 In scopul organizarii aplicării legii si a celorlalte acte normative,
aparatul de specialitate al consiliului judetean îndeplineşte următoarele atribuţii
generale:
a) realizează activiţăţi de punere în executare a legilor şi a celorlalte
acte normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara
şi a dispozitiilor normative emise de presedintele acestuia;
b) elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii, analize şi
statistici precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor
necesare realizării competenţei autorităţii publice şi acordă, la cererea
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, consultanţă tehnică, juridică,
economică şi de altă natură;

c) exercită activităţi de îndrumare şi control conform prevederilor
legale în vigoare şi în condiţiile prezentului regulament;
d) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă
sistemele de management financiar ale consiliului judeţean şi instituţiilor
subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
e) asigură accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informaţiile
de interes public, în condiţiile legii.
Art.15 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara, conform organigramei aprobate prin hotărâre, este
alcătuită din trei direcţii, arhitect şef, un birou independent, două servicii
independente, trei compartimente independente, cabinetul preşedintelui şi
consilierul preşedintelui, după cum urmează:
1. Direcţia administraţie publică locală
2. Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe
3. Direcţia tehnică
4. Birou autoritate judeţeană de transport
5. Arhitect şef
6. Serviciul relaţii externe, comunicare, mass-media
7. Serviciul corp control
8. Compartimentul salarizare şi resurse umane
9. Compartimentul audit public intern
10. Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale
11. Consilier preşedinte
12. Cabinet preşedinte
Art.16 (1) Coordonarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor se
realizează de către directorii executivi, arhitectul şef şi şefii de servicii
independente.
(2) Directorii executivi, arhitectul şef şi şefii serviciilor independente
organizează şi controlează activitatea funcţionarilor publici şi a personalului
contractual aflaţi în subordinea lor, conform organigramei.
(3) Directorii executivi, arhitectul şef şi şefii serviciilor independente
colaborează între ei, precum şi cu conducătorii instituţiilor, serviciilor publice de
interes judeţean de sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu
autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii serviciilor
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în scopul de a asigura
îndeplinirea competenţelor Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiţii de
legalitate, oportunitate şi eficienţă.
Art.17 Directorii executivi, arhitectul şef şi şefii serviciilor independente
îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
- primesc corespondenţa repartizată de către conducerea consiliului
judeţean şi o distribuie serviciilor, birourilor, compartimentelor de specialitate

sau persoanelor din cadrul direcţiei sau serviciului, pe baza registrului intern,
ţinut la nivelul acestora ;
- urmăresc respectarea termenelor legale în soluţionarea corespondenţei;
- informează lunar, trimestrial şi ori de câte ori este necesar, conducerea
consiliului judeţean, asupra activităţii desfăşurate în cadrul direcţiei sau
serviciului, precum şi despre problemele din activitatea consiliilor locale,
instituţiilor şi agenţilor economici de interes judeţean;
- participă la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate
ale acestuia la care se analizează probleme ce intră în competenţa lor de
soluţionare;
- asigură rezolvarea problemelor curente;
- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine, a
legislaţiei în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea contribuţiei
fiecărui angajat la rezolvarea, cu competenţă, a tuturor sarcinilor încredinţate,
conform fişei postului, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;
- acordă punctajul cuprins în fişa de evaluare a performanţelor
profesionale individuale;
- asigură şi răspund de rezolvarea, în termen, cu respectarea legislaţiei în
vigoare a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor cetăţenilor, care le sunt repartizate
de către conducerea instituţiei;
- realizează colaborarea şi conlucrarea cu toate compartimentele de
specialitate pentru soluţionarea unor probleme complexe, inclusiv participă la
întocmirea materialelor ce se prezintă, spre analiză, comisiilor de specialitate
sau plenului consiliului judeţean;
- urmăresc abonamentele la publicaţiile de specialitate şi realizarea
colecţiilor de acte normative, asigură organizarea arhivei din cadrul
compartimentelor, precum şi aplicarea dispoziţiilor legale de către personalul
din subordine;
- participă la şedinţele săptămânale sau orice alte întâlniri convocate de
către conducerea instituţiei;
- îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea consiliului judeţean.
Art.18 Directorii executivi, Arhitectul şef, şefii serviciilor independente,
şefii serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiilor, răspund de întreaga activitate pe
care o coordonează, astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor
competenţelor Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiţii de legalitate,
oportunitate şi eficienţă.
Art.19 Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate
este stabilit prin Regulament intern.
Art.20 Concediile de odihnă pentru personalul din aparatul de specialitate
se aprobă de preşedinte sau de înlocuitorul său de drept.
Art.21 (1) Pentru vicepreşedinţi, secretarul judeţului, administratorul
public, directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente şi
coordonatorii compartimentelor independente, deplasările se aprobă de către
preşedinte, iar pentru restul personalului, de către conducătorii şi coordonatorii
acestuia.

(2) Ieşirile din judeţ în interesul serviciului, se vor face numai cu
aprobarea preşedintelui consiliului judeţean.
(3) Evidenţa ordinelor de deplasare se ţine la Serviciul administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică
Locală.
Art.22 Personalul consiliului judeţean răspunde, după caz, material,
civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce
le revin.
Art.23 Instruirea profesională a personalului din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean, se face de către persoana care le
coordonează activitatea şi prin instituţii de profil acreditate, din ţară şi din
străinătate, în limita mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs .
Art.24 Detalierea concretă a atribuţiilor fiecărei structuri
organizatorice este redată în capitolele II – XII ale prezentului regulament,
pentru Compartimentul Cabinet Preşedinte atribuţiile se stabilesc prin dispoziţie
a preşedintelui .
Art.25 Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, se realizează prin
fişa postului.
Art.26 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara participă la implementarea reglementărilor sistemului de
management al calităţii la nivelul instituţiei, conform cu SR EN ISO 9001,
asumându-şi responsabilităţile ce decurg din acesta .
Art.27 (1) Funcţionarii publici au obligaţia să depună declaraţia de
avere şi declaraţia de interese la persoana desemnată prin dispoziţia
preşedintelui consiliului judeţean, potrivit prevederilor art.9 alin.2 lit.f din Legea
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare .
(2) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi
irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi
cuprinde bunuri proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum
şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit art.3 alin.(1) din Legea
nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, a
unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici,
precum şi prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.14/2005 privind
modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de
interese, aprobată prin Legea nr.158/2005, care se aplică în mod
corespunzător.
(4) Declaraţia de interese se face, în scris, pe propria răspundere şi
cuprinde funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii nr.161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.14/2005.

(5) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile
de la data numirii în funcţie sau începerii activităţii.
(6) Funcţionarii publici au obligaţia să depună sau să actualizeze,
după caz, declaraţia de avere şi declaraţia de interese anual, cel mai târziu la
data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior.
(7) Funcţionarii publici au obligaţia, ca în termen de 15 zile, de la
data încetării activităţii să depună o nouă declaraţie de avere şi de interese .
CAPITOLUL II
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia administraţie publică locală este subordonată secretarului judeţului,
este condusă de un director executiv şi are următoarea structură organizatorică:
2.1. Serviciul administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP;
2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale;
2.3. Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi
agenţi economici;
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al judeţului Hunedoara.
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:
2.1. Serviciul administraţie publică locală relaţii publice, ATOP
a) întocmeşte proiectul graficului şedinţelor consiliului judeţean şi ale
comisiilor de specialitate ale acestuia;
b) propune, după consultarea direcţiilor de specialitate, probleme de
interes pentru dezbaterile consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate;
c) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la
şedinţe, pune la dispoziţie, pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii,
asigurând o permanentă legătură între aparatul de specialitate şi consilierii
judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi
comisiile de specialitate, asigură întocmirea a proceselor verbale de şedinţe;
d) asigură înregistrarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a
declaraţiilor de interese ale consilierilor judeţeni;
e) întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente din aparat, proiecte
de hotărâri ce urmează să fie adoptate de către consiliul judeţean şi proiecte de
dispoziţii ce vor fi emise de preşedintele consiliului judeţean ;
f) execută lucrări necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor consiliului
judeţean, ale comisiilor de specialitate, ale unor comisii de lucru, precum şi
altor şedinţe dispuse de conducerea consiliului judeţean ;
g) răspunde ca în termen de 24 de ore de la adoptarea actelor cu
caracter normativ, acestea să fie redactate în forma finală în care au fost

aprobate şi să le prezinte pentru contrasemnare şi semnare la persoanele
abilitate în acest sens;
h) înregistrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul
judeţean, a dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean, le aduce la
cunoştinţa publică şi a celor interesaţi şi urmăreşte executarea sarcinilor ce
decurg din acestea ; asigură realizarea în format electronic a bazei de date
cuprinzând evidenţa hotărârilor şi dispoziţiilor;
i) predă Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara hotărârile şi
dispoziţiile pentru verificarea legalităţii de către prefect;
j) pune la dispoziţia Compartimentului informatizare toate documentele
(hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean,
rapoarte anuale, minute ale şedinţelor consiliului judeţean, procese-verbale,
declaraţii de avere, declaraţii de interese, declaraţii de apartenenţă politică etc.)
care potrivit prevederilor legale trebuie afişate pe site-ul propriu al instituţiei;
k) înregistrează, repartizează şi expediază corespondenţa, urmăreşte
rezolvarea în termen a corespondenţei de către toate compartimentele
aparatului, răspunde de difuzarea actelor normative la compartimentele şi
instituţiile/autorităţile/agenţii economici interesaţi;
l) repartizează
pe
direcţii/servicii/compartimente
independente
monitoarele oficiale, reviste de specialitate etc.;
m) sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le oferă
consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le revin;
n) soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care
intră în competenţa de soluţionare a consiliului judeţean şi/sau a serviciului;
o) rezolvă operativ doleanţele cetăţenilor care solicită relaţii, informaţii
diverse sau îi îndrumă să se adreseze instituţiilor competente;
p) urmăreşte, potrivit legii, împreună cu compartimentele interesate,
întocmirea şi respectarea nomenclatorului dosarelor;
q) asigură confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor
utilizate în cadrul instituţiei;
r) asigură anual arhivarea hotărârilor, dispoziţiilor, proceselor verbale
de şedinţă, registrelor şi a altor documente întocmite de către compartimentele
de lucru ale aparatului de specialitate, conform nomenclatorului dosarelor;
s) păstrează arhiva consiliului judeţean şi ia măsuri de selecţionare şi
conservare a acesteia, asigură predarea materialelor arhivistice la Direcţia
Judeţeană a Arhivelor Naţionale Hunedoara, în condiţile legii;
t) asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor
păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Hunedoara;
u) întocmeşte
împreună
cu
direcţiile/serviciile/compartimentele
independente din cadrul aparatului de specialitate nomenclatorul documentelor
de arhivă ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, cu avizul Direcţiei
judeţene a arhiverlor naţionale;
v) asigură folosirea documentelor şi eliberarea de certificate, copii,
extrase de pe documentele de arhivă, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile
legale;

w) asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare la
compartimentele de resort şi la instituţiile şi autorităţile competente a petiţiilor
adresate de cetăţeni consiliului judeţean şi expediază celor interesaţi
răspunsurile; urmăreşte soluţionarea în termen legal a acestora, colaborând în
acest sens cu celelalte compartimente; întocmeşte anual un raport privind
modul de soluţionare a petiţiilor;
x) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte,
vicepreşedinţi şi secretarul judeţului, înregistrează şi urmăreşte rezolvarea
problemelor sesizate şi întocmeşte informări cu privire la desfăşurarea activităţii
de relaţii cu publicul ;
y) asigură buna organizare şi funcţionare a punctului de informaredocumentare pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate
din oficiu, întocmind un buletin informativ anual cu privire la informaţiile publice
din oficiu;
z) înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare a personalului
din aparatul de specialitate şi ale consilierilor judeţeni ;
aa) primeşte şi înregistrează cererile persoanelor care solicită în scris
informaţii de interes public; redactează răspunsul către solicitant împreună cu
informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării,
în condiţiile legii; întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de
interes public;
bb) ţine evidenţa răspunsurilor la cererile adresate în scris de către
persoanele care solicită informaţii de interes public;
cc) asigură relaţia consiliului judeţean cu societatea civilă privind
propunerile sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele
de acte normative de interes public, conform prevederilor Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică şi pune la dispoziţia
cetăţenilor materiale informative legate de problemele cel mai des întâlnite în
relaţia dintre cetăţean şi administraţia publică judeţeană;
dd) întocmeşte un raport anual privind transparenţa decizională în
administraţia publică la nivelul consiliului judeţean;
ee) asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de
interes public produse şi/sau gestionate de consiliul judeţean conform
prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public;
ff) asigură programul de lucru cu publicul şi păstrează evidenţa
graficelor privind funcţionarii publici din cadrul direcţiilor şi compartimentelor
independente ale consiliului judeţean care asigură programul de lucru cu
publicul, evidenţe întocmite de către Compartimentul salarizare şi resurse
umane, potrivit Hotărârii Guvernului României nr.1723/2004 privind aprobarea
programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu
publicul, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.1487/2005;
gg) asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
hh) aduce la cunoştiinţa publică, în termen, actele care emană de la
Consiliul Judeţean Hunedoara;

ii) întocmeşte foaia de prezenţă lunară pentru angajaţii Direcţiei
administraţie publică locală, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic;
jj) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
kk) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
2.1.1.Secretariatul executiv al autorităţii teritoriale de ordine publică
a) întocmeşte tematica ordinii de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare
precum şi procesele verbale ale şedinţelor, urmărind ducerea la îndeplinire a
măsurilor stabilite de către autoritate;
b) întocmeşte raportul anual şi informările trimestriale asupra eficienţei
serviciului poliţienesc, le prezintă preşedintelui autorităţii în vederea analizării
lor în cadrul şedinţelor consiliului judeţean;
c) elaborează, împreună cu comisiile de lucru ale ATOP planul
strategic anual cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice,
obiectivele şi indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc şi le
prezintă în plenul şedinţei autorităţii, propunând preşedintelului analizarea şi
aprobarea lor în şedinţa consiliului judeţean;
d) organizează consultări cu membrii comunităţii locale, organizaţiile
neguvernamentale, reprezentanţii minorităţilor naţionale, reprezentanţiii
studenţilor şi elevilor, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari cu privire la
priorităţile siguranţei persoanei, ordinii publice şi respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului;
e) centralizează sesizările şi petiţiile cetăţenilor referitoare la
încălcarea drepturilor şi libertăţile fundamentale ale omului şi face propuneri
preşedintelui autorităţii pentru soluţionarea lor legală, prezentând totodată
informări periodice în şedinţele autorităţii privind principalele concluzii şi măsuri
luate;
f) participă împreună cu membrii Autorităţii teritoriale de ordine publică
la şedinţele ordinare şi extraordinare ale autorităţii, precum şi la şedinţele
comisiilor de lucru, prezentând periodic informări privind lucrările şi
documentele elaborate pentru coordonarea activităţilor de asigurare a
siguranţei ceţeanului şi întărirea ordinii publice;
g) elaborează, împreună cu membrii comisiilor de lucru programe şi
strategii de acţiune în care este angajată autoritatea în relaţiile cu terţii,
propunându-le spre aprobare plenului autorităţii şi, după caz, pe baza
dispoziţiilor preşedintelui, le dă publicităţii;
h) asigură legătura cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, instituţiile de pază specializate, instituţiile investite cu atribuţii de
sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportament inadecvat

pentru rezolvarea problemelor specifice, propunând măsuri pentru sporirea
eficienţei acestor structuri.
2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale
a) asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului Judeţean
Hunedoara în faţa instanţelor judecătoreşti, notarilor publici, executorilor
judecătoreşti sau a altor organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii
publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat;
b) redactează acţiuni în instanţă, propune exercitarea căilor de atac şi
orice alte măsuri pentru soluţionarea cauzelor în care Consiliul Judeţean
Hunedoara este parte, efectuând toate lucrările impuse de cercetarea
judecătorească până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor
judecătoreşti, precum şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;
c) asigură evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti în curs de judecată şi asigură studierea dosarelor la
arhivele instanţelor judecătoreşti şi consultarea condicilor de hotărâri şi a
registrului informativ;
d) analizează, în termenul legal, plângerile prealabile adminstrative,
formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ împotriva actelor
administrative adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara sau emise de
preşedintele acestuia, privind revocarea sau modificarea acestora şi formulează
propuneri de soluţionare a acestora;
e) contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute şi
aprobate în şedinţele comisiilor de specialitate, şi în plenul consiliului judeţean
şi participă la aceste şedinţe, dacă este cazul;
f) colaborează cu compartimentele de specialitate ale consiliului
judeţean pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului şi ţine
evidenţa acestora;
g) participă la întocmirea documentaţiei care stă la baza emiterii
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi la
redactarea proiectelor de dispoziţii;
h) avizează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedeoara
şi alte acte emise în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice
locale;
i) verifică şi avizează actele prezentate de compartimentul resurse
umane în vederea înscrierii lor în carnetele de muncă;
j) sprijină întocmirea proiectelor de acte decizioanle sau circulare,
note, recomandări etc. pentru aducerea la îndeplinire a unor sarcini reieşite din
actele normative sau pentru realizarea obiectivelor stabilite de conducerea
instituţiei;
k) ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi
urmăreşte executarea acestora;
l) avizează contractele economice în care este parte Consiliul
Judeţean Hunedoara, actele adiţionale la contractele susnumite şi celelalte acte

de gestiune, care implică răspunderea juridică a instituţiei, contrasemnând
pentru legalitate actele administrative de gestiune;
m) întocmeşte indexul legislativ pentru Monitorul Oficial al Judeţului;
n) asigură aplicarea directă a prevederilor actelor normative de interes
naţional strâns legate de atribuţiile consiliului judeţean, asigurând secretariatul
unor comisii care au atribuţii în acest sens;
o) sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le oferă
consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le revin;
p) acordă la cerere, sprijin şi asistenţă de specialitate consiliilor locale
din judeţ, precum şi serviciilor publice ale acestora;
q) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor
legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictelor de interese şi
incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea
persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor;
r) avizează documentaţiile tehnice în vederea emiterii titlurilor de
proprietate asupra terenurilor;
s) soluţionează petiţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care
intră în competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara şi/sau a Serviciului juridiccontencios;
t) participă, cu aprobarea conducerii şi la solicitarea primăriilor, la
organizarea şi desfăşurarea unor licitaţii pentru închirierea, vânzarea sau
concesionarea unor bunuri şi mijloace fixe;
u) participă în comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice
de conducere şi/sau de execuţie vacante;
v) ia măsuri pentru evidenţierea, păstrarea şi îndosarierea materialelor
primite şi transmise;
w) organizează biblioteca juridică a Consiliului Judeţean Hunedoara;
x) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
y) participă la instruirile legate de elaborarea documentaţiei Sistemului
de Mangement al calităţii, al implementării, funcţionării şi îmbunătăţirii acestuia;
z) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
2.3. Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi agenţi
economici
I. - domeniul public
a) asigură administrarea patrimoniului public al judeţului (mai puţin a
bunurilor care alcătuiesc reţeaua de drumuri judeţene), potrivit reglementărilor
legale în materie;

b) întocmeşte evidenţa tehnico-operativă extracontabilă a patrimoniului
public al judeţului Hunedoara şi o actualizează ori de câte ori este cazul;
c) elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea,
închirierea, darea în administrare şi darea în folosinţă gratuită de bunuri
aparţinând patrimoniul public al judeţului;
d) elaborează documentaţiile necesare pentru trecerea bunurilor din
domeniul public judeţean în domeniul privat al judeţului sau din domeniul privat
al judeţului în cel public, după caz, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
e) elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea sau
preluarea din/în domeniul public al judeţului, în/din domeniul public al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, potrivit procedurilor stabilite de
lege;
f) propune darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor imobile
din patrimoniul public judeţean, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică;
g) organizează inventarierea anuală a patrimoniului public al judeţului,
aflat în administrarea consiliului judeţean, instituţiilor publice sau societăţilor
comerciale de interes judeţean, ori concesionate, închiriate sau date în folosinţă
gratuită, după caz;
h) constată împreună cu compartimentele de specialitate ale consiliului
judeţean, starea fizică a imobilelor din domeniul public al judeţului şi propune
măsuri pentru repararea, consolidarea, modernizarea, extinderea, sau după
caz, scoaterea din funcţiune, trecerea în domeniul privat şi demolarea acestora;
i) monitorizează executarea contractelor de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul public al judeţului, şi
verifică modul în care beneficiarii acestora respectă obligaţiile prevăzute în
contracte, pe perioada de derulare a acestora;
j) constituie baza de date aferentă domeniului public al judeţului;
k) asigură asistenţă tehnică, coordonează şi îndrumă activitatea
consiliilor locale din judeţ, cu privire la modul de administrare şi gestionare a
bunurilor din inventarul domeniul public local, modificarea şi completarea,
precum şi trecerea din/în domeniul public local;
l) participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii la
obiectivele aparţinînd domeniului public al judeţului;
m) centralizează modificările şi completările inventarelor bunurilor
aparţinînd domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ,
însuşite de consiliile locale, şi le transmite Guvernului României, pentru ca, prin
hotărîre, să fie atestate aceste modificări şi completări ( întocmeşte proiecte de
hotărâri de Guvern aferente);
n) asigură furnizarea către serviciul contabilitate a documentaţiilor, a
datelor tehnice, economice şi altor informaţii necesare pentru înregistrarea
corectă în contabilitate a modificărilor situaţiei bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului.

II. - domeniul privat
a) asigură administrarea bunurilor din patrimoniul privat al judeţului,
altele decât cele aflate în gestiunea directă a consiliului judeţean (prin serviciul
administrativ), în conformitate cu reglementările legale în materie;
b) elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea,
închirierea, darea în administrare şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor din
patrimoniul privat al judeţului;
c) întocmeşte documentaţii pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi
valorificarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al judeţului;
d) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean,
documentaţiile pentru vânzarea sau înstrăinarea bunurilor din domeniul privat al
judeţului;
III. - agenţi economici
a) elaborează
documentaţiile
necesare
pentru
înfiinţarea,
reorganizarea şi funcţionarea agenţilor economici de interes judeţean, precum
şi participarea cu bunuri şi capital la constituirea de societăţi comerciale, în
vederea realizării de lucrări şi servicii de interes public, sens în care
colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate;
b) întocmeşte documentaţiile necesare privind delegarea gestiunii
serviciilor publice de gospodărie comunală de interes judeţean, către operatori
licenţiaţi;
c) participă, împreună cu serviciul juridic-contencios la întocmirea
documentaţiilor aferente contractelor de mandat ale conducătorilor agenţilor
economici de interes judeţean;
d) monitorizează
executarea
contractelor
de
mandat
ale
conducătorilor agenţilor economici de interes judeţean, verifică exactitatea
raportărilor tehnico-operative periodice privind stadiul realizării obiectivelor şi
criteriilor de performanţă;
e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Guvernului,
hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean
sau dispuse de conducerea instituţiei;
f) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al Judeţului
Hunedoara
a) pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului
Hunedoara, ca publicaţie oficială care are ca obiect de activitate producţia
editoriala, tipografica şi de difuzare a actelor şi documentelor emise sau
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului

judeţean, prefect şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara;
b) asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, de cele ale
municipiilor sau oraşelor care nu au monitoare proprii, precum şi de cele ale
comunelor, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului,
acte ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara, precum şi, dacă este
cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care au
aplicabilitate în judeţul Hunedoara, alte documente şi informaţii de interes
public, cu excepţia celor a căror publicitate se face, potrivit legii, prin alte
mijloace;
d) asigură publicarea declaraţiilor de politica judeteana şi alte
asemenea declaraţii;
e) asigură, la solicitarea secretarului judeţului, publicarea în Monitorul
Oficial al judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ adoptate sau
emise de autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi comune,
ale căror prevederi sunt obligatorii şi pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea
administrativ-teritorială respectivă;
f) întocmeşte situaţiile nominale ale consilierilor judeţeni, consilierilor
locali, primarilor, viceprimarilor după alegerea consiliului judeţean şi a consiliilor
locale;
g) ţine legătura cu celelalte compartimene similare din consiliile
judeţene din ţară asigurând primirea şi expedierea, pe bază de reciprocitate, a
Monitoarelor Oficiale ale judeţelor;
h) îndosariază toate actele specifice activităţii compartimentului şi face
predarea acestora în arhiva instituţiei, potrivit legii;
i) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
j) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.
CAPITOLUL III
DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANŢE
Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe este subordonată
vicepreşedintelui de resort, este condusă de un director executiv şi are
următoarea structură organizatorică:
3.1. Serviciul buget, contabilitate;

3.2. Serviciul dezvoltare regionala si integrare europeană;
3.3. Serviciul implementare proiecte cu finanţare internaţională;
3.4. Compartiment informatizare.
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:
3.1. Serviciul buget, contabilitate
a) asigură elaborarea proiectului bugetului propriu al judeţului şi a
bugetelor rectificate şi le prezintă spre aprobare consiliului judeţean, colaborând
în acest scop cu Serviciul de dezvoltare regională, integrare europeană şi
monitorizare lucrări cu fonduri din UE şi cu Direcţia tehnică, precum şi celelalte
compartimente din aparatul de specialitate;
b) asigură întocmirea contului de încheiere a exerciţiului bugetar,
contului fondului de rulment, contului de execuţie al fondurilor nerambursabile,
precum şi raportul anual asupra bunurilor;
c) gestionează în condiţii de legalitate resursele financiare ale bugetului
propriu al judeţului, precum şi alte fonduri constituite legal, cum sunt: fondul
special pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor, fondul pentru
construcţia de locuinţe, fondul pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale
şi alte fonduri;
d) organizează şi conduce contabilitatea, în conformitate cu
reglementările legale, asigură efectuarea înregistrărilor contabile corect şi la
timp, pe baza documentelor justificative întocmite în conformitate cu normele
legale, asigură efectuarea înregistrărilor contabile corect şi la timp, pe baza
documentelor justificative întocmite în conformitate cu normele legale, circulaţia
şi păstrarea în condiţii de siguranţă a actelor contabile;
e) organizează şi asigură exercitarea controlului financiar preventiv în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
f) asigură, împreună cu serviciile şi compartimentele aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, organizarea şi desfăşurarea inventarierii
anuale a patrimoniului, precum şi a inventarierilor cauzate de predarea-primirea
gestiunilor şi din alte motive;
g) acordă primăriilor locale sprijin cu privire la proiecţia bugetelor locale
şi execuţia de casă a acestora, la cererea lor;
h) colaborează cu Direcţia tehnică în vederea repartizării a 20% din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin hotărâre a
consiliului judeţean, pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală ;
i) verifică şi centralizează dările de seamă contabile trimestriale şi
anuale ale instituţiilor aflate în finanţarea consiliului judeţean;
j) întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale privind
execuţia de casă a bugetului propriu al judeţului la termenele şi în condiţiile
stabilite de lege;

k) elaborează în colaborare cu serviciile şi compartimentele de
specialitate ale consiliului judeţean documentaţii pentru contractarea de
împrumuturi pe termen lung şi mediu, în conformitate cu prevederile legale;
l) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
m) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.
3.2. Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană
a) se documentează asupra informaţiilor care stau la baza întocmirii
cererilor de finanţare pentru toate axele programelor operaţionale şi sectoriale,
întocmeşte raport cu actualizarea acestor informaţii şi le înaintează şefului
ierarhic superior;
b) elaborează şi redacteaza cereri de finanţare pentru programele
operaţionale şi sectoriale;
c) constituie dosarele cereriilor de finanţare pentru programele
operaţionale şi sectoriale, colaborând cu compartimentele de specialitate ale
consiliului judetean, partenerii proiectelor, partenerii contractuali responsabili cu
întocmirea documentelor specifice, în conformitate cu prevederile ghidurilor
solicitatului ;
d) verifica şi răspunde de conformitatea administrativă şi de eligibilitatea
documentaţiilor ce stau la baza întocmirii dosarelor pentru cereri de finanţare,
conform ghidurilor de finanţare ale programelor operaţionale şi sectoriale şi
înaintează raporte şefului ierarhic superior;
e) monitorizează Apelurile pentru propuneri de proiecte, publicate de
mass media la nivel naţional şi regional şi pe paginile de internet;
f) se informează asupra ghidurilor de finanţare pentru Apelurile
propunerilor de proiecte, în funcţie de domeniul de intervenţie vizat;
g) acordă asistenţă de specialitate autoritatilor locale în întocmirea
cererilor de finanţare în conformitate cu ghidul solicitantului, legislatia aplicablilă
domeniului de intervenţie, documente programatice, documente cadru de
implementare;
h) urmăreşte implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională la nivel local;
i) face cunoscute în teritoriu documentele specifice programelor
operaţionale şi sectoriale, documente programatice, documente cadru de
implementare programelor operaţionale şi sectoriale ;
j) participa şi răspunde de
elaborarea şi implementarea
documentaţiilor strategice ale judeţului şi întocmeşte informări privind stadiul de
realizare al acestora, la solicitarea şefului ierarhic superior;
k) centralizează, întocmeşte, actualizează, pune la dispozitie şefilor
ierarhici superiori, portofoliului de proiecte al judeţului Hunedoara, în conformitate
cu obiectivele programelor operaţionale şi sectoriale;
l) organizează şi participă la evenimente, lansări de programe şi

proiecte naţionale şi regionale precum şi activităţi ale proiectelor cu finanţare
internă şi externă implementate la nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara şi
înaintează informare asupra evenimentului şefilor ierarhici superiori ;
m) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
n) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
consiliului judeţean ;
o) îndeplineşte alte sarcini ce decurg din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, sau din alte acte normative referitoare la
dezvoltare regionala şi integrare europeana;
p) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului
Judeţean pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului
q) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
r) îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii Consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale .
3.3. Serviciul implementare proiecte cu finanţare internaţională
a) urmăreşte respectarea contractului semnat între beneficiar şi
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi
implementarea proiectului conform metodologiei, planului de implementare şi
bugetului preconizat, care constituie anexe la contract;
b) implementează proiectele cu finanţare externă nerambursabilă,
constituind unitatea de implementare a acestora;
c) aplică procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în
vigoare în vederea atribuirii contractelor de livrări de bunuri, execuţie de lucrări,
prestări de servicii aferente proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, cu
respectarea bugetelor proiectelor;
d) întocmeşte contractele de achiziţie publică aferente proiectelor cu
finanţare internaţională, urmăreşte derularea acestora şi respectarea clauzelor
contractuale de către părţi;
e) efectuează operaţiunile de plăţi în conformitate cu prevederile legale
în vigoare ;
f) realizează vizite la locul de implementare a proiectului şi întocmeşte
rapoartele aferente;
g) urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor;
h) realizează situaţii şi rapoarte referitoare la activitatea de
monitorizare a contractelor privind stadiul acestora, dificultăţile apărute în
implementare, impactul proiectelor implementate;
i) colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul
de implementare a Programului Operaţional Regional: Autoritatea de certificare
şi plată (Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de audit (Curtea de Conturi a

României), conform procedurilor de implementare impuse şi a regulilor ce se
aplică pentru efectuarea plăţilor şi pentru monitorizarea progreselor înregistrate
de proiecte;
j) colaborează cu organismele intermediare în vederea realizării de
verificări ale proiectelor la faţa locului şi acordării de sprijin beneficiarilor în
probleme administrative;
k) transmite cererea de plată corespunzătoare progresului înregistrat;
l) păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării
proiectului pentru verificări ulterioare finalului implementării;
m) îndeplineşte toate responsabilităţile financiare, verificarea facturilor
pentru serviciile executate stipulate în contractele de lucrări şi servicii şi
păstrarea evidenţei financiare a contractelor pentru lucrări şi servicii;
n) întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea
programelor cu finanţare UE sau a altor programe, anual sau de câte ori se
solicită;
o) participarea la întocmirea rapoartelor şi verificarea legalităţii
acestora în vederea adoptării hotărârilor consiliului judeţean privind
implementarea proiectelor;
p) colaborează cu serviciile de specialitate din aparatul de specialitate
al consiliului judeţean în ceea ce priveşte monitorizarea proiectelor de
dezvoltare ce se implementează la nivel judeţean;
q) îndeplineşte alte sarcini ce decurg din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată sau din alte acte normative referitoare la
implementarea proiectelor cu finanţare internaţională;
r) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean
pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului;
s) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
t) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
u) îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale.
3.4. Compartiment informatizare
a) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte
compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al consiliului
judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind informatizarea unor
activităţi;
b) proiectează si dezvoltă aplicaţii informatice proprii, prelucrează şi
asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi
programe electronice;

c) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează,
actualizează aplicaţiile proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură
asistenţa tehnică personalului utilizator;
d) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este
instalată tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii informatice;
e) stabileşte necesarul de tehnică de calcul pentru serviciile şi
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi
cuprins în lista de investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului;
f) asigură elaborarea documentaţiilor de achiziţionare de tehnică de
calcul, în conformitate cu reglementările privind organizarea licitaţiilor şi
ofertelor;
g) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea
tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice
activităţii de informatică;
h) asigură afişarea pe site-ul propriu al consiliului judeţean a
documentelor (hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţiile preşedintelui
consiliului judeţean, rapoarte anuale, minute ale şedinţelor consiliului judeţean,
procese-verbale, declaraţii de avere, declaraţii de interese, declaraţii de
apartenenţă politică etc.) care potrivit prevederilor legale trebuie aduse la
cunoştinţă publică prin intermediul acestuia;
i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu alte
unităţi şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi asigură sprijinul de
specialitate consiliilor locale, la cererea acestora;
j) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
k) îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IV
DIRECŢIA TEHNICĂ
Direcţia este condusă de un director executiv şi are urmatoarea
structură organizatorica :
4.1. Serviciul tehnic şi achiziţii publice ;
4.2. Unitatea pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică ;
4.3. Serviciul prestări servicii şi administrativ
4.1. Serviciul tehnic şi achiziţii publice
A. Serviciul tehnic
a) Asigura administrarea drumurilor publice de interes judeţean;

b) elaborează şi urmareşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel
naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere judeţene, ca parte integrantă a
schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor
programului de amenajare a teritoriului;
c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a intregii reţele
de drumuri judeţene deschise circulaţiei publice;
d) asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea,
reabilitarea, modernizarea, repararea, intreţinerea, exploatarea si
administrarea drumurilor de interes judeţean;
e) asiguraă in condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor
extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, intreţinerea,
exploatarea si administrarea drumurilor
judeţene şi comunale din
administrarea consiliului judeţean şi a consiliilor locale;
f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru
dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice judeţene şi comunale;
g) elaborează, in condiţiile legii, programe anuale şi de perspectivă privind
construcţia, modernizarea, repararea, intreţinerea, exploatarea şi
administrarea drumurilor de interes judeţean, iar impreună cu consiliile
locale, programele finanţate din fonduri cu destinaţie specială pentru
drumurile publice comunale;
h) asigură respectarea normelor şi reglementărilor, în concordanţă cu
prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea,
construcţia, modernizarea, repararea, intreţinerea, administrarea şi
exploatarea drumurilor şi a normelor privind siguranţa traficului pe drumurile
judeţene deschise circulaţiei publice;
i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate imbunătăţirii
siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene deschise circulaţiei publice;
j) întocmeşte studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare
tehnicaăa drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de
prioritate pentru lucrările de drumuri;
k) asigură aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate conform legii, în
proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri;
l) completează la zi cartea tehnică a drumurilor, podurilor, plantaţiilor şi a
semnalizării rutiere;
m) constată şi sanctionează contravenţiile la normele privind exploatarea
drumurilor judeţene;
n) colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale la
organizarea şi efectuarea recensămantului circulaţiei pe drumurile publice
judeţene şi comunale;
o) emite autorizaţii speciale de transport pentru autovehiculele ale căror tonaje
şi gabarite depăsesc limitele admise de legislaţia în vigoare pentru drumurile
judeţene;
p) efectuează controale împreuna cu poliţia rutier pentru verificarea respectării
limitelor de tonaj şi gabarit admise pe drumurile judeţene;

q) în cazul în care drumurile judeţene şi comunale sunt afectate de calamităti
naturale sau în alte cazuri de forţa majoră, asigură în cel mai scurt timp
restabilirea operativă a circulaţiei ;
r) propune încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor judeţene ;
s) la solicitarea consiliilor locale, asigură asistenţa de specialitate în domeniul
activităţilor de administrare şi exploatare a drumurilor publice de interes
local;
t) verifică menţinerea stării de viabilitate corespunzătoare a drumurilor judeţene
şi sesizează imediat eventualele degradări sau evenimente intervenite la
starea drumului;
u) întocmeşte propuneri de lucrări pentru programul anual privind întreţinerea şi
repararea drumurilor judeţene;
v) verifică executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cuprinse în programul
anual aprobat, respectarea de către constructor a proiectelor tehnice, a
caietelor de sarcini şi a contractelor de lucrări;
w) verifică situaţiile de lucrări prezentate de constructor şi le confirmă, după caz;
x) întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru lucrările de reparaţii a
drumurilor judeţene;
y) urmărireşte respectarea de către constructor a programului de lucrări
aprobat cu încadrarea în bugetul alocat;
z) verifică modul de exploatare a drumurilor judeţene;
aa) întocmeşte procesele verbale de calamitate atunci când situaţia o impune;
bb) întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru lucrările de reparaţii a
drumurilor judeţene;
cc) acordă asistenţă tehnică de specialitate la solicitarea consiliilor locale;
dd) realizează activităţi de dirigenţie pentru lucrările ce se execută pe
drumurile comunale şi se finanţează prin Consiliul Judeţean Hunedoara;
ee) realizează activităţi de dirigenţie pentru obiectivele de investiţii cuprinse în
programul anual de lucrări, concretizate prin parcurgerea următoarelor
etape:
• verificarea existenţei autorizaţiilor de construire, precum şi îndeplinirea
condiţiilor legale cu privire la aceasta;
• verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale
proiectului;
• predarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment către executant,
libere de orice sarcină;
• participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea
generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
• predarea către constructor a terenului rezervat pentru organizarea de
şantier;
• studierea proiectelor, a caietelor de sarcini, tehnologiile şi procedurile
prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

• verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea
acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de
către verificatorii atestaţi;
• verificarea existenţei în proiecte a prevederilor privind fazele
determinante, precum şi programul de control al calităţii;
• verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea
prevederilor legale privind documentaţia tehnică;
• verificarea existenţei şi respectarea “Planului calităţii” şi a procedurilor
de proces pentru lucrările respective;
• urmărirea realizării construcţiilor în conformitate cu prevederile
contractelor, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în
vigoare;
• interzicerea utilizării de către constructori a lucrătorilor neautorizaţi
pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;
• efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi întocmirea documentelor
ca urmare a verificărilor (procese verbale în faze determinante, procese verbale
de lucrări ce devin ascunse, etc.);
• participarea la verificarea în faze determinante;
• interzicerea utilizării de către constructori de tehnologii noi
neagrementate tehnic;
• asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot
parcursul execuţiei acestora, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare
din punct de vedere calitativ;
• sistarea execuţiei, sau solicitarea demoării sau refacerea lucrărilor
executate necorespunzător de către constructor, în baza soluţiilor elaborate de
proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
• transmiterea proiectantului sesizărilor proprii sau ale participanţilor la
realizarea construcţiei, privind neconformităţile constatate pe parcursul
execuţiei;
• verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite
prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de
modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile
iniţiale;
• urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de
proiectant sau de organele abilitate;
• preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea
cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările
legale;
• urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenul
deţinătorului acestuia;
• participarea la recepţia lucrărilor, asigurarea secretariatului recepţiei,
întocmirea actelor de recepţie; urmărărirea rezolvării problemelor constatate de

comisia de recepţie şi întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a
măsurilor impuse de comisia de recepţie.
a) urmăreşte realizarea şi decontarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii la
care ordonator principal de credite este consiliul judeţean ;
b) recalculează şi verifică anual devizele generale pentru obiectivele de
investiţii la care ordonator principal de credite este consiliul judeţean ;
c) urmăreşte şi propune, în colaborare cu Direcţia Programe, Prognoze,
Buget, Finanţe, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes judeţean a
obiectivelor publice, în baza unor documentaţii tehnico- economice avizate şi
aprobate conform legii ;
d) urmăreşte întocmirea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru
obiective de investiţii de interes judeţean, obţinerea avizelor şi acordurilor în
vederea înscrierii în listele de investiţii ;
e) colaborează cu Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe în
vederea întocmirii şi derulării programului de dotări cu maşini şi utilaje şi achiziţii
de bunuri (materiale, materii prime, piese de schimb) în condiţiile prevăzute de
normele legale ;
f) elaborează şi redactează note de fundamentare şi proiecte de
hotărâri de Guvern ;
g) elaborează şi redactează note de fundamentare şi proiecte de
hotărâri de consiliu judeţean;
h) coordonează derularea în judeţ a Programului de alimentare cu apă
la sate conform H.G.R.nr.577/1997, republicată, modificată şi completată prin
H.G.R. nr.1256/2005 ;
i) elaborează şi urmăreşte realizarea Programului anual orientativ de
dezvoltare economică şi socială în judeţul Hunedoara;
j) participă la identificarea lucrărilor de electrificare a satelor şi la
urmărirea execuţiei lucrărilor;
k) participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor produse de
calamităţile naturale;
l) acordă asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor
administraţiei publice locale pentru elaborarea de documentaţii din competenţa
de aprobare a acestora ;
m) întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul lucrărilor de investiţii şi
reparaţii din judeţ ;
n) răspunde solicitărilor venite din partea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ;
o) soluţionează scrisori, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice şi
fizice;
p) participă în comisiile de recepţie ale lucrărilor de investiţii şi reparaţii
ale consiliului judeţean ;
q) participă la acţiuni intreprinse de Consiliul Judeţean Hunedoara,
legate de protecţia mediului, ecosisteme programme regionale ;
r) ţine legătura cu Agenţia Judeţeană pentru protecţia Mediului, garda
Naţională de Mediu şi alte instituţii în acest domeniu ;

s) contribuie la realizarea, urmărirea şi analizarea unor proiecte sau
programme de dezvoltare regională cu finanţare externă, legate de probleme
de mediu ;
t) monitorizează mass-media, legat de orice informare pe probleme de
mediu, noutăţi în acest domeniu, cu referire sub o formă sau alta, la Consiliul
Judeţean Hunedoara şi/sau judeţul Hunedoara
u) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară ;
v) participă la lucrările tehnice se specialitate (verifică planurile de
situaţie transmise de primnării) aferente recensământului populaţiei.
B. Achiziţii publice
a) Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza
necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile
aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri ;
b) elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui
concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau
compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării
procedurii de atribuire ;
c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt
acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare ;
d) propune componenţa comisiilor de evaluare, pentru fiecare contract
care urmează a fi atribuit ;
e) elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de
atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea
restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului
juridic ;
f) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi
organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte
informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii
contractelor de achiziţii publice ;
g) asigură aplicarea şi finalizarea procedurii de atribuire pe baza
proceselor verbale şi a horărârii de licitaţii, prin încheierea contractelor de
achiziţie publică ;
h) colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru
rezolvarea problemelor legate de atribuirea contractelor şi pentru urmărirea
contractelor încheiate(derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi) ;
i) urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, desfăşurarea
procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a
securităţii acestora ;
j) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu
caracter public ;

k) operează modificări sau completări în programul anual al achiziţiilor,
când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul
compartimentului financiar contabil ;
l) întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind
contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31martie a fiecărui
an pentru anul precedent ;
m) asigură la cerere şi în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, asistenţă tehnică administraţiilor publice locale privind
aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a
contractelor de achiziţii publice ;
n) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara pentru reglementarea activităţilor date în competenţa
serviciului ;
o) participă la iniţierea şi întocmirea dispoziţiilor preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara pentru reglementarea activităţilor date în
competenţa serviciului ;
p) avizează amplasarea şi executarea lucrărilor de construcţii şi
instalaţii în zona drumurilor judeţene, calculează taxele anuale de folosinţă
pentru obiectivele amplasate în zona de siguranţă a drumurilor judeţene din
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara ;
q) participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii în vederea
decontării acestora ;
r) urmăreşte aplicarea prevederilor programului ”Lapte – Corn pentru
elevii claselor I-VIII şi preşcolarii din grădiniţele de stat ;
s) pregăteşte licitaţia electronică pentru stabilirea furnizorilor de
produse lactate şi produse de panificaţie, urmăreşte permanent calitatea
produselor, respectarea graficelor de distribuţie, verificarea lunară a
concordanţei dintre datele înscrise în facturi şi avizele de confirmare din şcoli ;
t) urmăreşte efectuarea plăţilor facturilor către furnizori ;
u) efectuează controale periodice la producători şi la unităţile şcolare
beneficiare ;
v) colaborează cu compartimentele din cadrul autorităţii publice în
vederea sprijinirii activităţii de achiziţii publice ;
w) alte atribuţii în concordanţă cu activitatea de achiziţii publice ;
x) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
y) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate
conform actelor normative în vigoare ;
z) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara ;
aa) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau
încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

4.2. Unitatea locală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate
publică
a) Fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează
implementarea acestora ;
b) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, planurile de implementare a strategiilor privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei
publice locale, municipale sau judeţene, spre aprobare ;
c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul
de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii ;
d) pregătesc şi transmit rapoarte de activitate către birourile prefecturale,
Unitatea centrală de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care
gestionează instrumentele şi programele operaţionale cu impact în domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz ;
e) participă la realizarea Planului Regional de Dezvoltare ;
f) sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi colaborează cu
acestea pentru elaborarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare
proprii ;
g) analizează şi încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare
componentă a programului de dezvoltare a judeţului şi le supune aprobării
Consiliului judeţean ;
h) participă alături de alte judeţe ale regiunii de Vest la elaborarea de
strategii regionale prin organismele create în acest sens ;
i) propune priorităţi şi urgenţe legate de elaborarea şi implementarea
strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ;
j) colaborează cu celelalte servicii de specialitate ale consiliului judeţean
în supravegherea lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în derulare ;
k) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de
activitate ;
l) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate
conform actelor normative în vigoare ;
m) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara
n) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
o) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare,
precum şi în hotărârile consiliului judeţean.

4.3. Serviciul prestări servicii şi administrativ
a) asigură
îndeplinirea sarcinilor cu privire la
activitatea de
gospodărire a mijloacelor materiale ale consiliului judeţean şi funcţionarea
activităţii de deservire ;
b) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere a imobilelor, de
utilizare raţională şi evidenţa imobilelor, instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace
fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea consiliului judeţean ;
c) efectuează inventarieri periodice ;
d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor cu privire la scoaterea din
funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe ;
e) se preocupă pentru recuperarea materialelor refolosibile ca : hârtie,
lemn, fier, sticlă ;
f) asigură încheierea contractelor pentru utilităţi publice şi diverse
prestări de servicii şi ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei
electrice, combustibililor, apei, hârtiei, rechizitelor şi altor materiale de consum
pentru funcţionarea aparatului de specialitate ;
g) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte
încăperi şi spaţii aferente imobilelor, întreţinerea căilor de acces, precum şi
deszăpezirea acestora ;
h) face propuneri privind programul de investiţii şi reparaţii pentru imobile,
instalaţii aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrarea consiliului
judeţean, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi participă la efectuarea
recepţiilor ;
i) întocmeşte propuneri de aprovizionare cu materiale de întreţinere,
inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de specialitate ;
j) asigură depozitarea, conservarea şi distribuirea materialelor,
echipamentelor şi rechizitelor de birou ;
k) asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în
imobilele din administrarea consiliului judeţean ;
l) întocmeşte planul de evacuare şi asigură instruirea întregului personal
asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor ;
m) asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii şi se ocupă de
instruirea personalului pe linie de protecţia muncii ;
n) asigură multiplicarea materialelor provenite din activitatea aparatului
de specialitate ;
o) colaborează la elaborarea normelor de consum şi normativelor
financiare, de energie, combustibil, piese de schimb, manoperă şi încadrarea
consumurilor efective în acestea ;
p) asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de gospodărire a
mijloacelor materiale ale consiliului judeţean şi funcţionarea activităţii de
deservire şi prestări servicii auto ;
q) asigură deservirea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi
efectuează prestări servicii pentru alte instituţii, agenţi economici sau persoane

fizice, care constau în : gararea autovehiculelor din parcul propriu al consiliului
judeţean, al altor instituţi, agenţi economici sau persoane fizice, pe bază de
contract de prestări servicii, întreţinere şi reparaţii autovehicule din parcul auto
propriu al consiliului judeţean ;
r) calculează necesarul de combustibil şi lubrifianţi, piese de schimb
pentru autoturismele din parcul propriu al consiliului judeţean ;
s) eliberează, gestionează foile de parcurs şi calculează FAZ-urile ;
t) stabileşte consumurile de combustibili şi lubrifianţi pe fiecare
autoturism din parcul consiliului judeţean, în cazul depăşirii consumurilor face
propuneri în consecinţă ;
u) încheie contracte de garare cu beneficiarii, cu viza compartimentului
contencios, astfel încât spaţiile pentru garare să fie folosite la capacitate ;
v) propune stabilirea taxelor de garare, urmăreşte încasarea acestora ;
w) răspunde de întreţinerea, repararea şi menţinerea în stare tehnică
bună a parcului de autoturisme din dotarea consiliului judeţean ;
x) efectuează constatarea tehnică a defecţiunilor la autovehiculele din
parcul propriu şi al unităţilor finanţate din bugetul consiliului judeţean şi face
propuneri în consecinţă ;
y) urmăreşte ca înlocuirea pieselor de schimb, subansamblelor,
cauciucurilor, etc. în cazul autovehiculelor din parcul propriu şi al unităţilor
finanţate din bugetul propriu al judeţului să se facă numai în incinta garajului ;
z) urmăreşte ca gararea autovehiculelor din parcul propriu al consiliului
judeţean şi al instituţiilor finanţate din bugetul propriu al judeţului, să se facă
numai în incinta garajului, fiind interzisă gararea în afara unităţii ;
aa) întocmeşte şi urmăreşte zilnic documentele de evidenţă ale maşinilor,
utilajelor şi instalaţiilor precum şi documentele specifice activităţii de întreţinere
şi reparaţii ;
bb) urmăreşte ţinerea la zi a registrului de poartă privind ziua şi ora intrării
şi ieşirii din garaj a autovehiculelor din parcul propriu al consiliului judeţean,
precum şi al celorlalte unităţi ;
cc) întocmeşte documentaţia de scoatere din funcţiune a autovehiculelor
din parcul propriu, utilajelor, instalaţiilor, recuperând piesele şi subansamblele
recondiţionabile sau refolosibile, precum şi pentru scoaterea la licitaţie în
vederea vânzării.
CAPITOLUL V
ARHITECT ŞEF
Compartimentul arhitect şef este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are
următoarea structură organizatorică:
5.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare;
5.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;
5.3. Compartiment disciplină în urbanism;

Principalele
următoarele:

atribuţii

ale

compartimentelor

de

specialitate

sunt

5.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare
a) urmăreşte în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti implicate, realizarea documentaţiilor de amenajarea
teritoriului (planuri de amenajarea teritoriului zonale) şi de urbanism (planuri
urbanistice generale şi regulamente locale aferente) în toate fazele: elaborare,
avizare şi aprobare, care presupune:
− modul de asigurare a fondurilor necesare realizării documentaţiilor,
solicitând, conform legii, fonduri de la bugetul de stat;
− asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajarea
teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de urbanism ale
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
− asigură avizarea documentaţiilor în cadrul Comisiei tehnice de
amenajarea teritoriului şi de urbanism;
− păstrează în arhiva proprie un exemplar din documentaţiile de
amenajarea teritoriului şi de urbanism, după aprobarea lor de către consiliile
locale implicate, pe care le foloseşte în procedura de autorizare a executării
lucrărilor de construire;
b) participă la întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean
Hunedoara, în vederea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi
consultanţă;
c) analizează documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
(P.A.T., P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi execută lucrările pregătitoare şedinţelor de
avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care
presupune:
− întocmirea listei cu ordinea de zi;
− convocarea membrilor comisiei, proiectanţilor şi reprezentanţilor
primăriilor;
− întocmirea avizelor tehnice pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi de urbanism şi returnarea documentaţiilor incomplete, după caz;
d) participă la întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean
Hunedoara pentru aprobarea avizelor emise de Comisia tehnică de amenajare
a teritoriului şi de urbanism, din competenţa sa de aprobare;
e) pentru redactarea certificatelor de urbanism din competenţa de emitere
a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului
de urbanism, potrivit prevederilor legale;
− solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei
teritoriu este situat imobilul în cauză;

− solicită avizul prealabil de oportunitate al arhitectului şef aprobat de
către consiliul local, pentru elaborarea P.U.Z., după caz;
− determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv
prevederile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate,
referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
− analizează compatibilitatea scopului declarat, pentru care se solicită
emiterea certificatului de urbanism, cu reglementările din documentaţiile
urbanistice legal aprobate, respectiv cu prevederile din planurile de amenajarea
teritoriului legal aprobate;
− analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de
urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru
elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcţii;
− stabileşte lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare
autorizării precizând inclusiv obligaţia solicitantului de a contacta autoritatea
competentă pentru protecţia mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei;
− redactează, transmite spre semnare Certificatele de urbanism, pe care
apoi le înregistrează în Registrul de certificate de urbanism;
− asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a Certificatelor de
urbanism;
- stabileşte taxa pentru emiterea certificatului de urbanism;
− transmite solicitanţilor Certificatele de urbanism;
f) emiterea avizului structurii de specialitate pentru Certificatul de
urbanism din competenţa de emitere a primarilor unităţilor administrativteritoriale, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse;
− determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv
prevederile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate,
referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
− analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită
emiterea avizului structurii de specialitate cu reglementările din documentaţiile
urbanistice, respectiv cu prevederile din planurile de amenajarea teritoriului,
legal aprobate;
− formulează condiţiile şi recomandările privind regimul juridic, economic
şi tehnic al imobilului, precum şi elementele rezultate din documentaţiile de
urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil;
− stabileşte avizele şi/sau acordurile, strict necesare autorizării;
− redactează, transmite spre semnare Avizul structurii de specialitate, pe
care apoi îl înregistrează în Registrul de avize structură de specialitate;
− transmite solicitanţilor avizul structurii de specialitate.
g) pentru redactarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din
competenţa de emitere a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit
prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiilor depuse necesare emiterii autorizaţiei
de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile legale; în cazul în care

se constată că documentaţia prezentată este incompletă, aceasta se
returnează solicitantului cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor
necesare pentru completare;
calculează taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire şi taxa
timbrul arhitecturii, potrivit prevederilor legale;
− analizează şi constată dacă se întrunesc cumulativ toate exigenţele
impuse prin avizele şi/sau acordurile obţinute;
− examinează tehnic documentaţia depusă, potrivit prevederilor legale;
− redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire /
desfiinţare, după care le înregistrează în Registrul autorizaţiilor de construire;
− asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare şi a unui exemplar din documentaţie;
− asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a actelor emise în
situaţia în care emitentul este preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;
h) pentru emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizaţia de
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a primarilor unităţilor
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse;
− redactează avizul structurii de specialitate şi îl transmite spre semnare;
− transmite avizul structurii de specialitate solicitanţilor.
i) asigură transparenţa procesului de autorizare, conform prevederilor
legale;
j) stabileşte taxa datorată de beneficiarii autorizaţiilor de construire la
finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, conform legii;
k) în procesul autorizării lucrărilor de construcţii asigură respectarea
prevederilor din documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism
privind:
− protecţia aşezărilor umane pentru asigurarea unui mediu de viaţă
sănătos, îmbunătăţirea microclimatului urban;
− amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a
reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri
menajere, stradale şi industriale, fără a se prejudicia spaţiile de odihnă
tratament şi recreere;
− respectarea regimului de protecţie a staţiunilor turistice, a altor zone de
interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice;
l) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de
urbanism transmise spre consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;
m) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru autorităţile
administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;
n) participă la cursuri de perfecţionare profesională;
o) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare ale
acestora, din domeniul de competenţă;

p) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului, hotărâre
a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente tehnice, achiziţii
publice, etc;
q) asigură arhivarea actelor create;
r) întocmeşte avizul prealabil de oportunitate pentru elaborarea planurilor
urbanistice zonale, potrivit prevederilor legale, pe care-l înaintează Arhitectului
Şef;
s) transmite lunar către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vest –
Judeţul Hunedoara situaţia autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de
preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;
t) asigură Secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare
a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;
u) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din
domeniul de activitate;
v) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
w) comunică Inspectoratului Teritorisal în Construcţii Vest – Judeţul
Hunedoara valoarea finală a investiţiei, aşa cum a fost calculată pentru
regularizarea taxei de autorizare, la data recepţiei la terminarea lucrărilor;
x) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
5.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor
a) Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea
localităţilor propune realizarea studiilor şi documentaţiilor de amenajarea
teritoriului de interes judeţean, corelate cu necesităţile de dezvoltare
economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale;
b) examinează şi centralizează solicitările de la consiliile locale,
stabileşte priorităţile şi transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, anual, lista cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate
imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii de date urbane; urmăreşte execuţia
lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii
de date urbane, controlul şi avizarea acestora pe faze şi categorii de lucrări;
c) asigură Secretariatul comisiilor judeţene pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local şi
pentru protejarea unor monumente istorice, în situaţiile şi cu respectarea
condiţiilor prevăzute de lege;
d) asigură Secretariatul Comisiei judeţene de heraldică;
e) participă la lucrările tehnice de specialitate (verifică planurile de
situaţie transmise de primării) aferente recensământului populaţiei;
f) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii
transmise spre consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;

g) participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al compartimentului;
h) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea
acestora;
i) participă la cursuri de perfecţionare profesională;
j) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare
ale acestora, din domeniul de activitate;
k) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente
tehnice, achiziţii publice, etc;
l) asigură arhivarea actelor create;
m) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din
domeniul de activitate;
n) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
o) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
5.3. Compartimentul disciplină în urbanism
a) urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de
construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea
disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de
autorizare a construcţiilor, prin efectuarea, anual, în medie, a 40 de controale
în unităţile administrativ-teritoriale. În timpul controalelor:
− verifică pe teren modul cum se respectă în execuţie de către beneficiari,
documentaţiile autorizate de Consiliul Judeţean Hunedoara. În situaţia în care
se constată abateri de la normele legale, aplică măsuri contravenţionale;
− la primării, verifică modul de respectare a procedurii de autorizare
privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare potrivit competenţelor de autorizare precum şi modul de
organizare şi exercitare a controlului propriu privind disciplina în autorizarea
şi executarea lucrărilor de construcţii. În urma controalelor în teritoriu se vor
încheia Note de control care vor cuprinde constatări, măsuri propuse şi
recomandări privind respectarea disciplinei în urbanism, amenajarea
teritoriului şi în domeniul autorizării executării lucrărilor de construire.
b) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de
urbanism şi amenajarea teritoriului transmise spre consultare Consiliului
Judeţean Hunedoara;
c) participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al
compartimentului;

d) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea
acestora;
e) participă la cursuri de perfecţionare profesională;
f) organizează, periodic, ateliere de lucru cu tema ,,Amenajarea
teritoriului, urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii în
contextul legislaţiei actuale” la care invită să participe personalul tehnic de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarilor;
g) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare
ale acestora;
h) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente
tehnice, achiziţii publice, etc;
i) asigură arhivarea actelor create;
j) verifică şi înaintează Consiliului Judeţean Hunedoara documentaţiile
prezentate de societăţile comerciale cu capital de stat în vederea numirii prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara a Comisiilor proprii care participă
la stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniu la data înfiinţării,
conform Hotărârii Guvernului României nr.834/1991;
k) participă împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Hunedoara, executantul şi beneficiarul, la recepţionarea documentaţiilor
topografice întocmite conform Hotărârii Guvernului României nr.834/1991,
inclusiv prin deplasare în teren;
l) verifică şi avizează, potrivit H.G.R. nr. 834/1991, documentaţiile de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparţin societăţilor
comerciale cu capital de stat; înaintează conducerii Consiliului Judeţean
Hunedoara documentaţiile avizate în vederea aprobării emiterii certificatelor
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru societăţile
comerciale înfiinţate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi consiliile locale;
m) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
CAPITOLUL VI
BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuţii :
a) asigură organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlarea
prestării serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate
desfăşurat între localităţile judeţului;

b) evaluează fluxurile de transport de persoane, stabileşte traseele
principale şi secundare, a staţiile şi autogările aferente acestora, având în
vedere şi necesităţiile cetăţenilor judeţului în domeniul transportului public local,
concluziile acestor evaluări urmând a fi avute în vedere la întocmirea
programului de transport local ;
c) asigură întocmirea proiectelor de hotărâri care vizează Programul
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate,
a Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale şi a Caietul de sarcini al seviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate;
d) analizează şi propune consiliului judeţean actualizarea Programului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu
cerinţele de transport;
e) pune în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul-cadru de
acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public
local;
f) participă la şedinţele Comisiei paritare, asigurând secretariatul
tehnic al acesteia;
g) asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informaţiilor
solicitate despre activitatea desfăşurată;
h) asigură punerea în aplicare a normelor stabilite în notele de
constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării
controalelor planificate sau neplanificate;
i) pune la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C. a datelor şi
informaţiilor solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;
j) asigură convocarea pentru audieri a operatorilor de transport rutier
sau transportatorilor autorizaţi, dacă este cazul, în vederea stabilirii măsurilor
necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor
respective;
k) analizează, verifică şi propune spre aprobarea consiliului judeţean
tarifele de călătorie propuse de operatorii de transport rutier şi transportatorii
autorizaţi, modificarea şi ajustarea acestora în corelare cu reglementările în
vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;
l) analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru
acordarea de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale şi propune conducerii consiliului
judeţean emiterea acestora;
m) propune retragerea licenţelor de traseu care au fost acordate de
biroul autoritate judeţeană de transport, respectiv analizarea cauzelor care au
determinat renunţarea la traseu de către un operator de transport;
n) constată faptele şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor
care încalcă prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul public local, şi ale
altor acte normative care reglementează domeniul de transport public local;

o) verifică şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în legătură cu activitatea
de transport public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;
p) desfăşoară activităţi de verificare în teren a modului în care
operatorii de transport respectă prevederile actelor normative în vigoare şi
programul de transport judeţean, dispunând masurile legale pentru înlăturarea
eventualelor nereguli;
q) efectuează controale cu cântarul mobil din dotarea Consiliului
Judeţean Hunedoara cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
r) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
s) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.

CAPITOLUL VII
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, COMUNICARE, MASS-MEDIA
a) întocmeşte, asigură şi prezintă spre aprobare conducerii consiliului
judeţean programele întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate, precum şi
deplasările interne sau externe, în concordanţă cu înţelegerile avute;
b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile
oficiale străine, în colaborare cu alte compartimente;
c) asigură traducerea convorbirilor cu delegaţiile străine;
d) sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara cu alte unităţi administrativteritoriale din străinătate;
e) zilnic, prezintă conducerii consiliului judeţean extrase din presa locală şi
centrală care conţin referiri la activitatea consiliului judeţean şi/sau la judeţul
Hunedoara;
f) asigură, prin intermediul surselor de informare existente (radio, TV,
tipărituri, comunicate ale agenţiilor de presă, comunicate oficiale, etc.) o
permanentă cunoaştere a problematicii din domeniul socio-economic;
g) colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ
(inclusiv posturi locale de radio şi televiziune, tipărituri, etc.);
h) asigură cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri
susţinute de către conducerea consiliului judeţean sau de către purtătorul de
cuvânt;

i) susţine punerea în practică a programelor ARE, POLIS în baza
apartenenţei la organizaţii şi/sau a protocoalelor semnate între părţile angajate
(Eurodyssee, Centurio, Leonardo, etc.);
j) asigură secretariatul şi coordonarea activităţilor legate de Cooperarea
Regională Dunăre – Criş – Mureş – Tisa;
k) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Înfrăţire
dintre Judeţul Hunedoara şi Judeţul Vas (Ungaria), în limita competenţelor
acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
l) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Înfrăţire
dintre Judeţul Hunedoara şi Comunitatea Montană Casentino (Italia), în limita
competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
m) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Regiunea Alsacia (Italia) şi Judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş, constituite în Regiunea de Dezvoltare Vest-România, în
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
n) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Judeţul Hunedoara şi Provincia Olbia Tempio (Sardinia, Italia),
în limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
o) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Regiunea Veneto (Italia) şi Judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş, constituite în Regiunea de Dezvoltare Vest-România, în
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
p) asigură derularea programului de cooperare descentralizată dintre
Judeţul Hunedoara şi Regiunea Haute-Saone (Franţa), în limita competenţelor
acordate şi urmăreşte finalizarea acestuia;
q) asigură derularea altor programe finanţate de către UE sau alţi
finanţatori, în limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
r) urmăreşte şi ţine evidenţa plăţilor unor cotizaţii pentru structurile
neguvernamentale la care Consiliul Judeţean Hunedoara deţine calitatea de
membru sau este reprezentat, prin intermediul preşedintelui, vicepreşedinţilor şi
al unor funcţionari publici din cadrul aparatului propriu al acestuia;
s) propune, împreună cu Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe,
bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, cotizaţii activităţi de
promovare şi imagine;
t) urmăreşte redactarea rapoartelor privind efectuarea misiunilor oficiale
în străinătate de către conducerea consiliului judeţean, consilierii judeţeni şi alte
persoane din aparatul de specialitate şi prezentarea acestora la şedinţele
consiliului judeţean precum şi conducerii acestuia;
u) asigură şi susţine promovarea intereselor regionale, respectiv ale
judeţului Hunedoara în ţară şi în străinătate prin crearea unei imagini pozitive a
judeţului, asocierea cu instituţii şi agenţi economici;
v) asigură şi organizează activităţi de protocol (cocteiluri, recepţii, mese
festive) de primire a invitaţiilor/delegaţiilor din străinătate;

w) asigură împreună cu Serviciul Buget, Contabilitate administrarea
evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor consiliului
judeţean;
x) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
y) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
CAPITOLUL VIII
SERVICIUL CORP CONTROL
a) controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publica de interes judetean infiintate de consiliul judetean si aflate in subordinea
acestuia, dupa cum urmează:
- verifică modul de organizare şi desfaşurare a licitaţiilor publice de bunuri,
servicii şi lucrări;
- soluţioneaza reclamaţii şi scrisori primite de la persoanele fizice sau
juridice, repartizate de presedintele consiliului judetean;
- verifica si controleaza modul de selectare si contractare a proiectelor
finantate din fonduri nerambursabile, verifica implementarea proiectelor
finantate din fonduri nerambursabile;
- verifica modul cum se utilizeaza resursele financiare, materiale si
umane, pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
- verifica sistemul contabil, modul de organizare a evidentei contabile,
modul de organizare a evidentelor tehnico-operative, modul de gestionare a
bunurilor si aprovizionarea tehnico-materiala(documente justificative);
- efectueaza verificari, controale in baza petitiilor, reclamatiilor
comunicate, cu privire la desfasurarea activitatii in cadrul institutiei sau
serviciului public subordonat sau cu privire la activitatea desfasurata de
conducatorul institutiei sau serviciului public subordonat;
b) verifică modul de angajare, ordonanţare, lichidare şi plata a creditelor
aprobate în buget, în conformitate cu prevederile legale ;
c) controleaza realizarea activitatilor de investitii si reabilitare a
infrastructurii judetene;
d) efectuează punctual lucrări de verificare la unele activităţi, instituţii din
subordine sau din aparatul de specialitate pentru a informa preşedintele
consiliului judeţean asupra unor aspecte, situaţii etc.;
e) elaboreaza proiectul planului anual de control care urmeaza a fi
aprobat de presedintele consiliului judetean;
f) verifica implementarea Planului de Dezvoltare al judeţului Hunedoara
pe anii 2007-2013 conform Programului Operaţional Regional;
g) elaboreaza si implementeaza obiectivele specifice in domeniul calitatii;

h) în urma controlului efectuat intocmeste un raport de control al activitatii
institutiei sau serviciului public din subordinea consiliului judetean care a fost
verificat şi propune recomandări, măsuri de soluţionare;
i) urmareste măsurile luate de catre aceste instituţii sau servicii publice ca
urmare a controlului efectuat;
j) elaborează propuneri, soluţii necesare remedierii problemelor
constatate;
k) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
CAPITOLUL IX
COMPARTIMENT SALARIZARE, RESURSE UMANE
9.1 Organizare
a) stabileşte numărul de posturi de funcţionari publici şi personal
contractual necesar pe fiecare compartiment în vederea elaborării
organigramei;
b) elaborează organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
cu documentaţia necesară, în condiţiile legii;
c) elaborează documentaţiile necesare pentru înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea şi funcţionarea instituţiilor publice socio-culturale organizate sub
autoritatea consiliului judeţean, în colaborarea cu celelalte compartimente din
aparatul de specialitate;
d) sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi funcţionarea
serviciilor publice de specialitate, a instituţiilor de sub autoritatea acestora, cu
privire la întocmirea organigramelor, încadrarea, promovarea, recompensarea
şi alte drepturi de personal, la cererea acestora;
e) elaborează documentaţii de numire şi eliberare din funcţie a
conducătorilor instituţiilor publice organizate în subordinea consiliului judeţean;
f) participă la întocmirea documentaţiilor aferente contractelor de
management pentru conducătorii instituţiilor de cultură din subordinea
consiliului judeţean ;
g) asigură consultanţă de specialitate consiliilor locale şi instituţiilor
publice din subordinea consiliului judeţean privind întocmirea şi modificarea
organigramei, statului de funcţii, ROF-ului şi Regulamentului Intern, la cererea
lor;
h) întocmeşte dările de seamă semestriale şi anuale privind numărul de
personal şi fondul de salarii consumat pentru Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Hunedoara şi Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Hunedoara;

i) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
9.2 Salarizare
a) stabileşte drepturile salariale precum şi celelalte drepturi de personal,
în condiţiile legii, pentru personalul din aparatul de specialitate;
b) asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la
majorarea, indexarea salariilor de bază ale personalului din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi acordarea sprijinului necesar
unităţilor organizate în subordine şi consiliilor locale în vederea aplicării corecte
a acestora;
c) asigură respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte angajarea,
stabilirea salariului de bază, promovarea în funcţii, clase, grade profesionale şi
trepte de salarizare;
d) întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit, premiilor
lunare şi anuale, etc ;
e) stabileşte necesarul fondului de salarii anual pentru personalul din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean ;
f) ţine evidenţa fişelor postului, rapoartelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi a fişelor de evaluare
a performanţelor profesionale ale personalului contractual din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara;
g) sprijină consiliile locale şi unităţile aflate în subordine, în probleme de
evaluare a personalului şi stabilire a salariilor de bază, în conformitate cu actele
normative în vigoare;
h) verifică şi propune spre aprobare statele de funcţii şi organigramele
pentru personalul din instituţiile publice organizate în subordinea Consiliului
Judeţean Hunedoara;
i) gestionează declaraţiile privind impozitul (fişe fiscale);
j) emite adeverinţe la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi, privind
drepturile salariale sau alte adeverinţe de competenţa compartimentului;
k) efectuează deduceri personale în vederea stabilirii venitului lunar al
fiecărui salariat din aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
l) efectuează raportări lunare privind contribuţiile sociale la casa de
sanătate;
m) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
9.3. Personal

a) efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean cu privire la încadrare, transfer,
detaşare, pensionare, încetarea contractului de muncă sau raportului de
serviciu, întocmeşte, păstrează şi ţine la zi documentele de personal;
b) gestionează declaraţiile de avere/interese ale funcţionarilor publici;
c) gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, eliberând
la cererea acestora copii după actele conţinute de acestea;
d) gestionează datele personale ale funcţionarilor publici privind numele,
prenumele, domiciliul, data naşterii, funcţia publică pe care o ocupă, vechimea
în funcţia publică, precum şi alte funcţii publice ocupate anterior, studiile, titlurile
didactice sau ştiinţifice şi limbile străine pe care le cunosc;
e) emite legitimaţii de serviciu pentru personalul din aparatul de
specialitate;
f) asigură corespondenţa cu ministere, organe centrale şi locale, alte
persoane juridice;
g) asigură realizarea corespondenţei cu persoane fizice răspunzând
astfel petiţiilor acestora(sesizări,propuneri, reclamaţii,etc);
h) gestionează carnetele de muncă ale personalului angajat în aparatul
de specialitate al consiliului judeţean;
i) întocmeşte registrul electronic de evidenţă al salariaţilor şi transmite
Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara modificările intervenite;
j) gestionează funcţiile publice şi transmite Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici modificările efectuate în număr şi structură, precum şi
propuneri de modificare a acestora în vederea acordării avizelor necesare, ;
k) verifică pontajele lunare, le avizează şi le transmite Serviciului bugetcontabilitate pentru calculul salariilor brute lunare;
l) organizează concursuri pentru angajări sau promovări în funcţii şi
grade profesionale, în condiţiile legii, pentru persoanele din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean;
m) elaborează Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul următor
privind aparatul de specialitatea al Consiliului Judeţean Hunedoara şi-l
transmite la ANFP Bucureşti împreună cu centralizatorul ce cuprinde şi funcţiile
publice din instituţiile subordonate ;
n) întocmeşte rapoarte privind respectarea normelor de conduită a
funcţionarii publici din aparatul de specialitate al instituţiei şi le transmite ANFP
Bucureşti;
o) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
9.4 Perfecţionare

a) colaborează cu direcţiile şi serviciile din cadrul consiliului judeţean,
precum şi cu consiliile locale şi instituţiile publice aflate în subordinea consiliului
judeţean, în vederea perfecţionării personalului;
b) elaborează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi a
oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici
din cadrul consiliului judeţean precum şi, dacă este cazul, din cadrul instituţiilor
publice subordonate, le supune aprobării preşedintelui consiliului judeţean şi
asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
c) asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din
cadrul autorităţii sau instituţiei publice în stabilirea măsurilor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici din subordine
d) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmesc
trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;
e) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională a
personalului din subordine, elaborate de funcţionarii publici cu atribuţii de
conducere;
f) elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională
a funcţionarilor publici din cadrul consiliului judeţean şi îl înaintează conducerii
acesteia, împreună cu proiectul planului anual de perfecţionare profesională a
funcţionarilor publici pentru perioada următoare şi fondurile necesare a fi
alocate de la bugetul consiliului judeţean în acest scop;
g) asigură elaborarea documentaţiilor pentru achiziţionarea serviciilor de
formare;
h) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
CAPITOLUL X
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea de audit public intern din cadrul Consiliului Judetean
Hunedoara se exercita prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern,
asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul entitatii publice, inclusiv asupra
activitatilor unitatilor subordonate care nu au infiintat un asemenea
compartiment, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la
administrarea patrimoniului public.
Compartimentul Audit Public Intern desfasoara o activitate functional
independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile

Consiliului Judetean Hunedoara si a unitatilor subordonate, ajuta entitatea
publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si
metodica care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de
administrare.
Auditul public intern se exercita si asupra utilizarii de catre terti, indiferent
de natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din
urma in baza unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de
catre o institutie subordonata acesteia.
Compartimentul de Audit Public Intern auditeaza, cel putin o data la trei
ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect
obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din
fondurile comunitare;
c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din
domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului
ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire
a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor
astfel de sisteme;
j) sistemele informative.
Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:
a) elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi
desfasoara activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I. sau al organului ierarhic superior,
in cazul entitatilor publice subordonate;
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectueaza activitati de audit public intern – la nivelul serviciilor si
compartimentelor din cadrul Consiliului Judetean Hunedoara, a institutiilor
publice si regiilor sau societatilor comerciale subordonate Consiliului Judetean
Hunedoara – pentru a evalua daca sistemele de management financiar si
control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
d) efectueaza activitati de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public
intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;
e) efectueaza activitati de audit asupra utilizarii de catre terti, indiferent
de natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din
urma in baza unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de
catre o institutie subordonata acesteia;

f) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre
conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
g) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor
rezultate din activitatile sale de audit;
h) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
i) în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza
imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
j) asigura arhivarea documentelor repartizate, produse si gestionate,
conform actelor normative in vigoare;
k) respecta Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Hunedoara;
l) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
m)
îndeplineste orice alte atributii, in limitele competentei, transmise de
Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara.
CAPITOLUL XI
COMPARTIMENT CULTE, SPORT, TURISM,
ACTIVITĂŢI CULTURALE
a) asigură condiţii necesare pentru organizarea şi desfăsurarea
activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret, de nivel judeţean;
b) sprijină organizarea de evenimente legate de instituţiile de cult;
c) elaborează documentaţii şi promovează proiecte de hotărâri privind
repartizarea fondurilor necesare activităţilor culturale, de sport, turism, culte ;
d) colaborează cu instituţiile din domeniul turismului, cultelor şi sportului
pentru identificarea şi sprijinirea în rezolvarea problemelor curente ale acestora;
e) îndeplineşte atribuţii în inventarierea monumentelor istorice, a
ansamblurilor statuare şi a constatării stării de conservare a acestora;
f) asigură consiliere în realizarea de proiecte şi programe turistice,
sportive şi religioase de către instituţiile publice şi societăţile comerciale din
subordinea consiliului judeţean;
g) iniţiază programe sportive de masă, turistice sau socio-culturale de
interes local, judeţean sau naţional;
h) întocmeşte Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de
finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005;
i) asigură respectarea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi culturale,sportive, precum şi pentru unităţile de
cult;
j) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare şi selecţionare a
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor
neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni,

programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi
a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot
acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice;
k) întocmeşte proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor
finanţări nerambursabile persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor,
fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de
cult din judeţul Hunedoara;
l) elaborează strategia de dezvoltare şi promovare a turismuluui
judeţean;
m) întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la potenţialul turistic
al judeţului sau alte evidenţe necesare;
n) propune elaborarea de materiale informative şi promoţionale;
o) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
CAPITOLUL XII
CONSILIER PRESEDINTE
a) sintetizează problemele ridicate în şedinţele consiliului judeţean,
comisiilor de specialitate, alte întâlniri organizate;
b) întocmeşte şi conduce un grafic al termenelor de soluţionare a unor
obligaţii profesionale mai importante, transmise de preşedinte sau stabilite prin
hotărâri de consiliul judeţean, salariaţilor din aparatul de specialitate, agenţilor
economici şi instituţiilor publice din subordine;
c) organizează întâlniri ale preşedintelui cu reprezentanţi ai guvernului,
ministerelor, autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai unor organizaţii
economice de interes public;
d) selecţionează problemele ce revin spre soluţionare instituţiei
prezentându-le preşedintelui;
e) urmăreşte modul în care presa reflectă problemele discutate la
conferinţele de presă etc.;
f) asigură şi sprijină sistemul de informare şi fundamentare referitor la
acţiunile întreprinse în vederea dezvoltării şi consolidării serviciilor publice;
g) sprijină şi urmăreşte aplicarea pevederilor legale privind consolidarea
autonomiei locale;
h) ia iniţiative privind identificarea şi utilizarea eficientă a resurselor
locale;
i) efectuează analize şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii
serviciilor publice judeţene cuprinse în structura organizatorică a consiliului

judeţean şi a serviciilor publice de specialitate organizate în subordinea
consiliului judeţean;
j) urmăreşte modul de aplicare şi respectare a contractelor manageriale
şi a normelor de structură la regiile autonome din subordine şi informarea
trimestrială a preşedintelui;
k) urmăreşte organizarea acţiunilor stipulate în protocoalele consiliului
judeţean cu judeţe sau organizaţii din alte ţări, informându-l pe preşedintele
consiliului judeţean;
l) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
m) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către preşedintelui consiliului judeţean.
CAPITOLUL XIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.27 (1) Toţi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să
aplice prevederile prezentului regulament.
(2) In acest scop, Serviciul administraţie publică locală, relaţii
publice, ATOP va asigura transmiterea regulamentului structurilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara, iar directorii executivi,
arhitectul şef şi şefii de servicii independente îl vor aduce la cunoştinţa
salariaţilor din compartimentele respective.
Art. 27 Prezentul regulament se completează cu legislaţia în materie
în vigoare.
Art.28 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara poate fi modificat numai prin
hotărâre a consiliului judeţean.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.96/2009
pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia
copilului Hunedoara şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentul de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Văzând propunerea formulată de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului
Hunedoara transmisă prin adresa nr.2810/2009;
In conformitate cu prevederile art.104 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului, ale art.4 şi art.5 alin.2 lit.d din Hotărârea Guvernului României
nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.35/2009 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar;
In baza reglementărilor art. 91 alin.5 lit. a pct.2 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia copilului
Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul că reprezentantul Direcţiei de Muncă şi Protecţia Socială a
Judeţului Hunedoara, domnul Băgescu Octavian, se înlocuieşte cu doamna Peter Rodica
Mariana.
Art.2 (1) Art.16 (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
Protecţia Copilului, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.28/2006 privind organizarea Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.16 (2) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului
judeţean.”

(2) Art.16 (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
Protecţia Copilului, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.28/2006 privind organizarea Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.16 (3) Secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului beneficiază de o
indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului
judeţean.”
Art.3 Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;
- Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului Hunedoara;
- Membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.97/2009
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;
Văzând Avizul nr.9782/2009 al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap;
Ţinând cont de Hotărârea nr.3/2009 a Colegiului Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama, numărul de personal, precum şi statul de funcţii
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara,
conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Prezenta intră în vigoare la data de 01.08.2009, dată la care art.1 din
Hotărârea nr. 116/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă.
Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.98/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul
Municipal ,,Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, în vederea finanţării şi
realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean
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 solicitarea înaintată de Spitalul Municipal ,,Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara, cu nr. 3693/2009;
Respectând prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009;
În baza prevederilor art.190 alin.4 lit.c din Legea nr.95/2006 privind reforma in
domeniul sanataţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.5 lit.a pct.3 şi ale 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 Spitalul
Municipal ,,Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara, în vederea finanţării şi realizării
în comun a unui proiect public de interes judeţean, potrivit Acordului de asociere
cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să
semneze Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.
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.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.98 /2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara
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.______________________, deschis la Trezoreria Municipiului Deva,
reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Spitalul Municipal „Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara, cu sediul în
localitatea Hunedoara, Str. Victoriei, nr. 14, judeţul Hunedoara, având
codul fiscal 5453860, cont bancar nr. RO49TREZ3675041XXX000086,
deschis la Trezoreria Română, sucursala Hunedoara, reprezentat prin
domnul manager – Dr. Bende Barna Gavril.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la îmbunătăţirea
actului medical pentru persoanele aflate în zona de competenţǎ a Spitalului
Municipal „Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara, precum şi pentru oferirea
unor servicii medicale de înaltǎ performanţǎ, prin dotarea cu echipamente la
nivelul standardelor europene, respectiv «Sistemul de distribuţie fluide
medicale, curenţi şi accesorii», în cadrul Compartimentului de Terapie
Intensivǎ Coronariană.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Spitalul Municipal
„Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unui proiect de interes public judeţean, prin asigurarea unor
echipamente şi servicii medicale necesare desfǎşurǎrii în condiţii optime a
actului medical la Spitalul din Hunedoara.
Art.3 Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile
implicate şi este valabil până la realizarea scopului comun.
Art.4 Obligaţiile părţilor
1) Consiliul Judeţean Hunedoara:
a) - are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului cu suma de
145.000 lei, pentru achiziţionarea ,,Sistemului de distribuţie fluide
medicale, curenţi şi accesorii”, sumă ce va fi alocată din bugetul
Judeţului Hunedoara pe anul 2009, în condiţiile legii.

2) Spitalul Municipal „Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara:
a) - are obligaţia de a achiziţiona, în condiţiile legii, şi de a pune în
funcţiune echipamentele medicale pentru care au fost alocate fondurile,
respectiv - «Sistemul de distribuţie fluide medicale, curenţi şi accesorii»
şi să asigure personalul calificat care va deservi aceste echipamente;
b) – are obligaţia să întreţină şi să exploateze corespunzător
echipamentele medicale achiziţionate potrivit prezentului acord.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare.
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,______________, în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan
VIZAT:
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bândea
SERVICIUL
CONTENCIOS - JURIDIC,

SPITALUL MUNICIPAL
„DR. ALEXANDRU SIMIONESCU”
HUNEDOARA
MANAGER,
Dr. Bende Barna Gavril
DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Jitariu Mihaela

CONSILIER JURIDIC
Jur. Bosdoc Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.99/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul de
Urgenţă Petroşani, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de
interes public judeţean
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 solicitarea înaintată de Spitalul de Urgenţă Petroşani, înregistrată la
Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 4076/2009;
Respectând prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009;
În baza prevederilor art.190 alin.4 lit.c din Legea nr.95/2006 privind reforma
in domeniul sanataţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.5 lit.a pct.3 şi ale 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 Spitalul de
Urgenţă Petroşani, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect public
de interes judeţean, potrivit Acordului de asociere cuprins în anexa, care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să
semneze Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.
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.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.99/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara
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.______________________, deschis la Trezoreria Municipiului Deva,
reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Spitalul de Urgenţă Petroşani, cu sediul în localitatea Petroşani, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 137A, judeţul Hunedoara, având codul fiscal
4374873, cont bancar nr. RO47TREZ3685041XXX000060, deschis la
Trezoreria Municipiului Petroşani, reprezentat prin doamna manager – Dr.
Alexandrina Remescu .
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la îmbunătăţirea
actului medical pentru persoanele aflate în zona de competenţǎ a Spitalului
de Urgenţă Petroşani, precum şi pentru oferirea unor servicii medicale de
înaltǎ performanţǎ, prin dotarea cu echipamente la nivelul standardelor
europene, respectiv «Videobronhoscop şi staţie de vacuum medical», în
cadrul Secţiei ATI şi Bloc Operator.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Spitalul de Urgenţă
Petroşani, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes
public judeţean, prin asigurarea unor echipamente şi servicii medicale
necesare desfǎşurǎrii în condiţii optime a actului medical la această unitate
medicală.
Art.3 Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile
implicate şi este valabil până la realizarea scopului comun.
Art.4 Obligaţiile părţilor
1) Consiliul Judeţean Hunedoara:
a) - are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului cu suma de
150.000 lei, pentru achiziţionarea unui videobronhoscop şi staţie de
vacuum medical, sumă ce va fi alocată din bugetul Judeţului
Hunedoara pe anul 2009, în condiţiile legii.

2) Spitalul de Urgenţă Petroşani:
a) - are obligaţia de a achiziţiona, în condiţiile legii, şi de a pune în
funcţiune echipamentele medicale pentru care au fost alocate
fondurile, respectiv - «Videobronhoscop şi staţie de vacuum
medical» şi să asigure personalul calificat care va deservi aceste
echipamente;
b) – are obligaţia să întreţină şi să exploateze corespunzător
echipamentele medicale achiziţionate potrivit prezentului acord.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare.
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,__________ , în 2
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui
exemplar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

SPITALUL DE URGEN Ă
PETROŞANI

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

MANAGER,
Dr. Alexandrina Remescu

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan
VIZAT:
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bândea
SERVICIUL
CONTENCIOS - JURIDIC,

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Adina Csukor

CONSILIER JURIDIC
Jur. Crişan Lia Corina

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.100/2009
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii
”Reabilitare reţele exterioare şi înlocuire instalaţii interioare de încălzire
la Spitalul Judeţean Deva”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa nr.3568/2009 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;
În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 4 la Hotărârea
Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiţii ”Reabilitare reţele exterioare şi înlocuire instalaţii interioare de
încălzire la Spitalul Judeţean Deva”, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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
Deva, la 26 iunie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA LA
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA NR.100/2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.101/2009
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.212/2009 a Unitătii de Asistentă Medico – Socială
Baia de Criș;
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 și ale art.49 alin (5), (6) şi
(7) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +18,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara conform
anexelor nr. 1 – 2/17, la prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 iulie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.102/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, ale unor instituţii publice
de sub autoritatea 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 consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.212/2009 a Unită ii de Asisten ă MedicoSocială Baia de Cri , nr.2798/2009 a Muzeului Civiliza iei Dacice i
Romane Deva, nr.17434/2009 a Direc iei Generale de Asisten ă
Socială i Protec ia Copilului Hunedoara, nr.620/2009 a Bibliotecii
Jude ene “Ovid Densu ianu” Hunedoara - Deva;
În conformitate cu prevederile art.19, art.41 şi art.49 alin.(7) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +18,00 mii lei i virările
de credite în cadrul bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2009 al
Unită ii de Asisten ă Medico-Socială Baia de Cri , conform anexelor
nr.1 – 1/1 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de -944,00 mii lei a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Muzeului Civiliza iei
Dacice i Romane Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.2 – 3/2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 500,00 mii lei a
bugetului i virările de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara conform anexelor nr.4 – 10 la prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 46,93 mii lei a
bugetului i virările de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli
al activită ii finan ate integral din venituri proprii pe anul 2009 al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
conform anexelor nr.11-12 la prezenta hotărâre.
Art.5 – Se aprobă rectificarea cu suma de - 843,03 mii lei a
bugetului
i virările de credite în cadrul bugetului fondurilor
nerambursabile pe anul 2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Hunedoara conform anexelor nr.13-13/9 la prezenta
hotărâre.
Art.6 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de
venituri
i cheltuieli pe anul 2009 al Bibliotecii Jude ene “Ovid
Densu ianu” Hunedoara - Deva, conform anexei nr.14-14/1 la prezenta
hotărâre.
Art.7 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 iulie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR.103/2009
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărârea, raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, precum si raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Tinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap.IV din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi
funcţionarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.91 alin. 1 lit.b si ale alin. 3 lit.b, prum şi ale art.45 alin.2 din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Tinand seama de prevederile art.942 si următoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau conventii,
In temeiul art.97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;

H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de
4.000.000 euro, cu o maturitate de 10 ani.
Art.2. - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru
realizarea investiției publice de interes judetean, prevazute în anexa la prezenta.
Art.3. - Din bugetul propriu al județului Hunedoara se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.
Art.4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean
Hunedoara următoarele date:
a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări
și /sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract;
c) gradul de îndatorare a Județului Hunedoara;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă;
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a
semna contractul de finanţare rambursabilă menţionat la art.1, precum şi orice alte
documente necesare obţinerii finanţării rambursabile.
Art.6. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se insarcineaza
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Hunedoara.
Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului administratie publica
locala, relatii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Hunedoara, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, precum
şi celor interesaţi şi se aduce la cunoştiinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al
judeţului Hunedoara, precum şi pe pagina de internet www.cjhunedoara.ro.

PRESEDINTE,

SECRETAR AL JUDETULUI,

Mircea Ioan Molot

Dana Dan

Deva, la 28.07.2009

JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA
la Hotărârea nr.103/2009 a
Consiliului Județean Hunedoara

LISTA
ECHIPAMENTELOR PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE RAMBURSABILA
INTERNA IN VALOARE DE 4.000.000 EURO
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Echipament
Electrocardiograf portabil
Ecograf Doppler color pediatric
Ventilator
Aparat incalzire pacient
Aparat incalzire fluide perfuzabile
Aspirator secretii
Aparat aerosoli
Spirometru
Pulsoximetru
Termometre timpanice
Monitor functii vitale
Injectomat
Cantar cu taliometru
Lampa radianta IR
Lampa consultatie
Defibrilator extern
Trusa examinare
Scaun recoltare/perfuzare
Frigider
Cutie frigorifica transport probe
Analizor rezerva alcalina
Cititor stripuri urina
Incubator
Informatizare
Fluide medicale
Statie vacuum, oxigen, aer comprimat
Paturi copii
Aparat mobil radiologie
Acoperire covor PVC suprafete medicale
Ecograf Doppler color
Aparat RMN

Cant

Pret unitar

10
1
2
3
3
10
10
2
10
10
5
20
3
1
2
2
2
3
1
2
1
1
2
1
30
1
48
1
1
1
1

10.469,03
81.425,75
41.876,10
11.632,25
4.652,90
2.326,45
2.791,74
12.795,48
5.234,51
1.163,23
18.611,60
2.326,45
814,26
6.979,35
3.489,68
11.632,25
1.744,84
1.744,84
17.448,38
1.279,55
34.896,75
8.142,58
34.896,75
116.322,50
6.048,77
279.174,00
4.652,90
81.425,75
232.645,00
69.793,50
2.035.545,62
TOTAL:

Intocmit,
Director executiv
Rotar Viorel

Valoare
104.690,25
81.425,75
83.752,20
34.896,75
13.958,70
23.264,50
27.917,40
25.590,95
52.345,13
11.632,25
93.058,00
46.529,00
2.442,77
6.979,35
6.979,35
23.264,50
3.489,68
5.234,51
17.448,38
2.559,10
34.896,75
8.142,58
69.793,50
116.322,50
181.463,10
279.174,00
223.339,20
81.425,75
232.645,00
69.793,50
2.035.545,62
4.000.000,00

8.797,50
68.425,00
35.190,00
9.775,00
3.910,00
1.955,00
2.346,00
10.752,50
4.398,75
977,50
15.640,00
1.955,00
684,25
5.865,00
2.932,50
9.775,00
1.466,25
1.466,25
14.662,50
1.075,25
29.325,00
6.842,50
29.325,00
97.750,00
5.083,00
234.600,00
3.910,00
68.425,00
195.500,00
58.650,00
1.710.542,54

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.104/2009
privind trecerea unor bunuri aparţinând sistemului de alimentare cu apă
şi de canalizare din Valea Jiului, din domeniul public al Judeţului Hunedoara
în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
şi transmiterea cu titlu gratuit a unor pachete de acţiuni deţinute de Judeţul Hunedoara la
SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroşani, către unele unităţi administrativ-teritoriale
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
În vederea îndeplinirii condiţiilor pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial – Mediu şi
respectarea procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării şi dezvoltării infrastructurii
tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice de interes local;
Văzând următoarele:
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 61/2009 privind solicitarea de trecere a unor
bunuri din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în
domeniul public al Municipiului Lupeni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni;
-Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani nr. 81/2009 privind solicitarea de trecere a unor bunuri
din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul
public al Oraşului Uricani şi în administrarea Consiliului Local Uricani;
În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /
2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art.10 alin.(6) din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, astfel cum a fost modificată de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 13/2008;
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.(1)- Se aprobă trecerea bunurilor care alcătuiesc reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare
ale Municipiului Lupeni, din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean
Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Lupeni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Lupeni, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2).- Se aprobă trecerea bunurilor care alcătuiesc reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare ale
Oraşului Uricani, din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean
Hunedoara, în domeniul public al Oraşului Uricani şi în administrarea Consiliului Local al Orașului Uricani,
potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2.- Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unor pachete de acţiuni deţinute de Judeţul
Hunedoara la Societatea Comercială “APASERV VALEA JIULUI” SA Petroşani, către unele unităţi
administrativ-teritoriale, după cum urmează:
a) un pachet de 21.126 acţiuni deţinut de Judeţul Hunedoara la SC “APASERV VALEA JIULUI” SA
Petroşani, reprezentând 7,3969 % din numărul total de 285.606 acţiuni ale SC “APASERV VALEA
JIULUI” SA Petroşani, se transmite cu titlu gratuit către Municipiul Lupeni;

b) un pachet de 6.926 acţiuni deţinut de Judeţul Hunedoara la SC “APASERV VALEA JIULUI” SA
Petroşani, reprezentând 2,4250 % din numărul total de 285.606 acţiuni ale SC “APASERV VALEA
JIULUI” SA Petroşani, se transmite cu titlu gratuit către Oraşul Uricani.
Art. 3.- Predarea-preluarea bunurilor şi acţiunilor transmise potrivit art.1 şi art.2 din prezenta, se face
pe bază de protocoale de predare-primire încheiate între părţile implicate, în termen de 30 zile de la data
prezentei hotărâri.
Art. 4.(1)– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către S.C. „APASERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani
şi Serviciul administrarea domeniului public şi privat, agenţi economici, instituţii publice, din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2)- Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(3)- Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 28 iulie 2009

Anexa nr. 2
la Hotararea nr.104/2009
a Consiliului Judetean Hunedoara
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care alcatuiesc retelele de alimentare cu apa si de canalizare din Orasul URICANI
care se transmit din domeniul public al Judetului Hunedoara, in domeniul public al Orasului URICANI

Nr.
crt

Nr
inventar
Apa Serv

Nr inventar
domeniul
public
al Jud. HD

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
11093
11094
11048
11049
11050
11053
11056
11057
11058
11059
11062
11063
10583
10656
10671
10673
10675
10716
10731
10052
10197
10384
10424
10425
10465

2
10385
10386
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10634
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10649
10650
10652
10653
10654
10655

Denumirea bunului
3
VANA DN50 CA8 Tronson 5-6 Valea de Brazi
VANA DN200 CG9 Tronson 5-6Valea de Brazi
CAMINE ADUCTIUNE CG7,CA8,CG9Tronson 5-6
CAMINE ADUCTIUNE CG12,CA14 Tronson 9-10
CAMINE ADUCTIUNE Tronson 9-10 V.de Brazi
CAMINE ADUCT.CA31 Tronson 20-21 V.Brazi
CAMINE ADUCTIUNE CAR40 Tronson 27-28 U.
CAMINE ADUCTIUNE CG44 Tronson 30-31 Ur.
CAMINE ADUCTIUNE CALR45 Tronson 30-31
CAMINE ADUCTIUNE Tronson 30-31
CAMINE ADUCTIUNE CG49 Tronson 32-33
CAMINE ADUCTIUNE CG51 Tronson 33-34
Alimentare cu apa, BL.16A, teava otel Zn
Devieri retele canalizare
Canal colector tub circular DN 300
Retea alimentare cu apa,teava otel
Retea alimentare cu apa,teava otel
Retea canalizare menajera canal menaj
Canalizare menajera tub circular
Conducta de canalizare fara pres.
Canal pluvial, camine vizitare 7 buc.
Canal pluvial, camin vizitare 2 buc.
Canal pluvial, camin vizitare 16 buc.
Retea canalizare etapa I
Canal pluvial, camine vizitare

Data
PIF

COD

Durata
normala
de utilizare

4
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.11.1984
12.10.1987
15.12.1987
17.02.1988
27.02.1988
30.09.1988
01.11.1989
01.01.1955
01.01.1968
01.01.1974
01.01.1976
01.01.1976
01.01.1978

5
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.

6
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
40
40
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40

Valoare de
inventar
7
1.142,48
1.918,24
9.556,39
4.658,19
2.329,10
2.329,10
2.329,10
4.658,19
4.658,19
4.658,19
2.329,10
2.329,10
3.687,48
7.116,58
101.711,01
28.912,64
29.697,87
48.504,18
147.225,56
631,68
3.931,33
4.505,09
16.241,56
15.511,51
3.001,20

Secţia
8
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI

0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
10473
11054
11086
10614
11092
11047
11052
11060
11090
10599
10654
10674
10051
10396
11055
10717
10392
10494
10718
10480
11051
10426
10457
10486
10584
10655
10730
11089
11091
M20793
M20763
M20764
M20765
M20792
M20790
M20801
M20830
M20832
M20833
10001365

2
10656
10900
10901
10918
10942
10948
10949
10950
10953
11025
11026
11027
11029
11031
11141
11184
11186
11187
11243
11244
11293
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11469
11470
11489
11521
11522
11523
11524
11544
11545
11546
11547
11548
12034

3
Retele canalizar, camin vizitare tub bet
CAMINE ADUCTIUNE CA 35
INSTALATII CAMINE CA 2 trons.0-2 V Brazi
Retea canalizare
VANA DN250 CG7
CAMINE ADUCTIUNE
CAMINE ADUCTIUNE CG30
CAMINE ADUCTIUNE CG48
INSTALATII AERISIRE trons 2-5 V.Brazi
Alimentare cu apa
Retea canalizare menajera
Retea alimentare cu apa CT2
Conducta de canalizare fara pres
Canal colector C2-C19 937 ml
CAMINE ADUCTIUNE CGR 39 trons.27-28
Retea canal pluvial
Conducta apa de la rezervoare dn 273
Alimentare cu apa etapa II
Colector pluvial
Alimentare cu apa bloc 17
CAMINE ADUCT.CA29, trons.20-21 V.Brazi
Retea canalizare et II
Canalizare menajera
Retea apa etapa II
Retea canalizare
Retea canalizare pluviala 194 ap.
Canalizare pluviala
INSTALATII CAMINE CA2 trons.0-2
INSTALATII CAMINE CA 5 trons.5 V.Pesti
Alimentare cu apa bloc 17
Canal pluvial
Canal pluvial
Canal pluvial
Canal pluvial
Canal pluvial
Canal pluvial
Canale de legatura
Canal pluvial
Canal pluvial
Tronson 3-4-5-6,str.Revolutiei

4
18.04.1979
21.12.2001
21.12.2001
03.04.1985
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.2001
21.12.1984
12.10.1987
27.02.1988
01.01.1955
01.12.1974
21.12.2001
30.09.1988
01.07.1974
31.12.1980
30.09.1988
08.10.1979
21.12.2001
01.01.1976
01.08.1977
20.10.1980
22.11.1984
12.10.1987
01.11.1989
21.12.2001
21.12.2001
08.10.1979
01.01.1967
01.01.1960
01.01.1970
01.01.1975
01.01.1974
01.01.1978
01.12.1975
01.01.1960
01.01.1970
25.08.2003

5
1.8.7.
1.8.13.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.13.
1.8.7.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.6.
1.8.13.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.6.

6
40
40
30
40
40
40
40
40
30
30
40
30
40
40
40
40
30
30
40
30
40
40
40
30
40
40
40
3
3
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30

7
6.773,99
2.329,10
1.244,55
38.552,63
2.020,31
9.316,39
2.329,10
4.658,19
1.244,55
23.857,61
7.841,80
55.925,62
2.573,94
4.748,96
2.329,10
207.585,69
9.369,63
91.138,07
44.849,81
3.141,14
2.329,10
70.050,44
15.666,00
466.953,08
33.364,26
10.259,66
108.570,85
516,67
516,67
39,45
30,66
3,71
424,09
279,01
1.565,98
2.572,10
1.584,61
26,87
1.031,22
57.749,39

8
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI

0
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

1
10001364
10001366
10001367
10001368
10001369
10001370
10001371
10001372
10001373
10001374
10001375
10001376
10001377
10001378
10001379
10001380
10001381
10001382
10001383
10001384
10001385
10001386
10001387
10001388
10001389
10001390
10001391
10001392
10001393
10001394
10001395
10001396
10001397
10001398
10001399
10001400
10001401
10001402
10001403
10001404

2
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12052
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073
12074

3
Tronson 1-2 ,str.Aleea Jiului
Tronson 3-14,str.1 Decembrie
Tronson 6-8
Tronson 15-16 Str.Republicii
Tronson 14-17-18 Str.1Decembrie
Tronson 18-23,zona bl.18,Sc.Gen.1
Tronson 19-20-8,Str.Republicii,1Mai
Tronson 21-22,Str.Aleea Plopilor
Tronson 12-8-15-14,Str.Al.Trandafirilor
Tronson 12-8-15-14,Str.1Mai(Golire Jiu)
Tronson 52-53-Str.Republicii
Tronson 64-65-racord din tronson 37-40
Tronson 37-40 St.1Mai la St.Terminos
Tronson 37-37*Zona bl.9;7;5(paralel-Jiul
Tronson 23-24-26-29-str.Sterminos DN 66A
Tronson 30-56-str.Bulzu retea distr.apa
Tronson 30-31-str.Bulzu retea distr.apa
Tronson 30-32-str.Bulzu retea distr.apa
Tronson 33-34-35-str.Bulzu r.apa-golire
Tronson 27-28-29;10-11,str.Sterminos
Tronson 43-44, golire Jiu
Tronson 26-25;25-38-38,B-dul retea d.apa
Tronson 25-45, B-dul Muncii retea
Tronson 25-45,B-dul Muncii retea golire
Tronson 29-33, str.Sterminos (DN 66A)
Tronson 46-47, str.Ghiocelului retea apa
Tronson 57-58, str.Brazilor retea
Vana plata dn 100
Vana plata dn 150
Vana plata dn 150
Vana plata dn 200
Vana plata dn 200
Vana plata dn 200
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu

4
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
25.08.2003

5
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.
1.8.13.

6
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

7
42.406,63
60.019,21
60.047,07
62.616,74
76.341,62
23.309,29
91.686,99
16.141,18
163.731,62
8.753,09
1.504,90
1.398,23
66.972,63
6.997,31
350.750,95
66.550,27
51.273,94
33.054,90
171.734,94
364.103,39
2.230,78
221.722,57
3.559,87
2.826,57
78.551,75
7.826,92
2.016,32
515,11
776,86
776,86
1.313,70
1.313,70
1.313,70
6.871,34
6.871,34
6.871,34
6.871,34
6.871,34
6.871,34
6.871,34

8
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI

0
106
107
108
109
110

1
10001405
10001406
10576
18130147
18130148

2
12075
12076
12227
12574
12575

3
Hidrant de incendiu
Hidrant de incendiu
Alimentare cu apa bloc 16A
Vana regul.de presiune dn 80/100 pn 10-T
Vana regul.de pres.dn 125/150 pn 10Topli
TOTAL 1

4
25.08.2003
25.08.2003
20.11.1984
02.06.2005
02.06.2005

5
1.8.13.
1.8.13.
1.8.6.
1.8.13.
1.8.13.

6
30
30
30
40
40

7
6.871,34
6.871,34
6.448,05
1.659,30
2.882,91

8
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI

3.865.908,99

MODERNIZARI
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

10001844
10001772
10001773
10001845
10001846
10001774
10001847
10001775
10001776
10001777
10001848
10001849
10001850
10001851

12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
12767

Tronson 101 - 102 Retea distr.apa+bransamente
Tronson 103 - 104 Retea distr.apa+bransam
Reţea distribuţie apă Aductiune Toplita
Tronson 105 - 106 Retea distrib.+bransam
Tronson Valea de Brazi Retea distr.+bransam
Retea distr.apa+bransamente
Retea distr.apa+bransamente
Retea distr.apa+bransamente
Branşamente
Branşamente
Tronson 113 - 114 Retea distr.apa+bransamente
Tronson 115 - 116 Retea distributie apa+bransamente
Tronson 111 - 112 Retea distributie apa +bransamente
Tronson 117 - 118 Retea distributie apa+bransamente
TOTAL 2

10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009

1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.
1.8.6.

TOTAL MIJLOACE FIXE PATRIMONIUL PUBLIC IN ORASUL URICANI

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

39.117,11
45.008,43
14.417,31
158.473,73
105.672,95
6.260,01
1.896,85
2.282,31
2.558,94
2.216,05
40.214,17
38.066,44
35.545,20
51.427,46
543.156,96

4.409.065,95

URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI
URICANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.105/2009
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale “COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM
HUNEDOARA” S.A..

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 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 122/2008 privind adoptarea Strategiei
de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara ;
În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b), 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) – Se aprobă înfiinţarea Societăţii Comerciale “COMPANIA JUDEŢEANĂ DE
TURISM HUNEDOARA” S.A..
(2) – Societatea Comercială S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A.
este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare şi cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta.
(3) – Sediul social al S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. este
în Municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr. 28, Judeţul Hunedoara.
(4) - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Domnul Mircea Ioan
Moloţ, să semneze actul constitutiv al S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA”
S.A., în numele Judeţului Hunedoara.
Art. 2. – Societatea Comercială S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA”
S.A. are ca obiect principal de activitate: cod CAEN 5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare.
Art.3. – (1) Capitalul social al S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA”
S.A. este de 90.000 lei, împărţit în 9.000 de acţiuni nominative, numerotate de la nr. 1 la nr. 9.000,
fiecare acţiune având o valoare nominală de 10 lei/acţiune.
(2) – Capitalul social al S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. este
subscris şi vărsat integral de Judeţul Hunedoara în calitate de acţionar unic fondator, reprezentat de
Consiliul Judeţean Hunedoara.
Art.4. – În perioada în care Judeţul Hunedoara este acţionar la S.C. ”COMPANIA
JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A., drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor
deţinute la această societate comercială, vor fi exercitate de către Consiliul Judeţean Hunedoara în
cadrul adunării generale a acţionarilor, prin consilierii judeţeni în funcţie, mai puţin vicepreşedinţii
consiliului judeţean în funcţie şi preşedintele ales.

Art. 5. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget-Finanţe şi
va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie Publică Locală, Relaţii Publice,
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 28.07.2009

ANEXA
La Hotărârea nr.105/2009
A Consiliului Județean Hunedoara

ACTUL CONSTITUTIV
AL S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM
HUNEDOARA S.A.

ACTUL CONSTITUTIV stabileşte cadrul şi limitele în care va funcţiona
societatea comercială constituită de Acţionarul unic fondator :
JUDEŢUL HUNEDOARA prin
Consiliul Judeţean Hunedoara, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Deva,
str.1 Decembrie nr.28, judeţul Hunedoara, cod fiscal 4374474, reprezentat prin
Preşedinte, Domnul Mircea Ioan Moloţ, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP.I DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL.
DURATA DE FUNCŢIONARE
Art.1 Societatea comercială organizată prin prezentul act constitutiv va purta
denumirea de S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA S.A.
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.39937/21.07.2009 emisă de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA S.A. este
persoană juridică română de la data înregistrării în Oficiul Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Hunedoara având forma juridică de “societate pe acţiuni” cu Acţionar
unic: Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara.
În orice factura, oferta, comandă, tarif, prospect şi alte documente care provin de
la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică de societate comercială
pe acţiuni, sediul social, numărul de înmatriculare de la registrul comerţului, codul unic
de înregistrare la oficiul registrului comerţului, precum şi capitalul social subscris, cât şi
cel vărsat.
Sediul social este în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, judeţul Hunedoara.
Sediul social va putea fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale a
Acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicitate prevăzute de lege.
Pe parcursul desfăşurării activităţii şi în funcţie de necesităţi, prin hotărârea
Adunării Generale a Acţionarilor, societatea va putea să deschidă filiale cu personalitate

1

juridică, sucursale fără personalitate juridică, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică şi în alte localităţi din ţară sau din străinătate.
Durata societăţii este nelimitată, începând să curgă de la data înregistrării
societăţii la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

CAP.II OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.2 Obiectul de activitate al S.C. COMPANIA JUDEŢEANA DE TURISM
HUNEDOARA S.A. constă în:
I. Domeniul principal de activitate: Grupa CAEN 551 Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare similare
Activitate principală: Clasa CAEN 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
II. Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare:
Clasa CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de calatori
Clasa CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (neclasificate)
Clasa CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
Clasa CAEN 5210 - Depozitări
Clasa CAEN 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Clasa CAEN 5224 - Manipulări
Clasa CAEN 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
Clasa CAEN 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Clasa CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Clasa CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
Clasa CAEN 5610 – Restaurante
Clasa CAEN 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Clasa CAEN 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Clasa CAEN 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Clasa CAEN 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule
rutiere uşoare
Clasa CAEN 7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi
echipament sportiv
Clasa CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi
bunuri intangibile n.c.a.
Clasa CAEN 7911 – Activităţi ale agenţiilor turistice
Clasa CAEN 7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
Clasa CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Clasa CAEN 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Clasa CAEN 8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
Clasa CAEN 9311 - Activităţi ale bazelor sportive
Clasa CAEN 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
Clasa CAEN 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness
Clasa CAEN 9319 - Alte activităţi sportive
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Clasa CAEN 9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
Clasa CAEN 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Clasa CAEN 9602 - Coafură şi alte activităti de înfrumuseţare
Clasa CAEN 9604 - Activităţi de întreţinere corporală
Clasa CAEN 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Societatea îşi va putea desfăşura obiectul de activitate atât în ţară, cât şi în
străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile
necesare îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.
Societatea va putea desfăşura activităţi cu produse pentru care se cer avize,
acorduri sau autorizaţii prealabile, numai după obţinerea licenţelor sau aprobărilor
respective.
Societatea îşi propune, deasemenea, asocierea pentru producţie şi comercializare
cu alte firme sau societăţi comerciale de acelaşi profil din ţară sau din străinătate.
Obiectul de activitate va putea fi modificat, completat, doar prin hotărârea
Adunării Generale a Acţionarilor.

CAP.III CAPITALUL SOCIAL
Art.3 Capitalul social subscris este stabilit la suma de 90 000 lei (nouăzecimiilei),
fiind constituit prin aportul în numerar al Acţionarului unic fondator:
JUDEŢUL HUNEDOARA prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi va fi vărsat în contul şi
pe seama societăţii până la introducerea cererii de autorizare a funcţionării societăţii.
Acţionarul unic va primi acţiuni proporţional cu contribuţia lui la capitalul social.
Capitalul social este divizat în 9000 de acţiuni nominative, numerotate de la nr.1
la nr.9000 , fiecare acţiune având o valoare nominală de 10 lei (zecelei) fiecare.
Capitalul social este subscris şi vărsat în numerar de către Acţionarul unic după
cum urmează:
1. JUDEŢUL HUNEDOARA prin Consiliul Judeţean Hunedoara subscrie şi
varsă în numerar un aport în valoare de 90000 lei împărţit în acţiuni nominative
numerotate de la nr.1 la nr.9000, reprezentând 100% din capitalul social subscris.
Art.4 Acţiunile se repartizează Acţionarului unic proporţional cu aportul în
numerar subscris.
Art.5 Aportul în numerar al acţionarilor la capitalul social nu este purtător de
dobânzi.
Art.6 Creditorii personali ai acţionarilor pot urmări numai partea de beneficiu
distribuită acestora, iar la dizolvarea societăţii, creditorii personali pot cere luarea
măsurilor asiguratorii prevăzute de legea română.
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Art.7 Societatea va emite acţiuni numai după eliberarea integrală a capitalului
subscris. Acţiunile societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi
înregistrate în Registrul Acţionarilor, făcând dovada calităţii de acţionar şi dând măsura
participării la distribuirea profitului şi la suportarea pierderilor ca şi la împărţirea între
acţionari a activului net rămas după lichidarea societăţii. Obligaţiile societăţii faţă de terţi
sunt garantate de activul societăţii, iar acţionarii răspund pentru datoriile sociale numai
până la concurenţa sumei acţiunilor pe care le deţin.
Art.8 Acţiunile sunt indivizibile. Orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art.9 Acţiunile sunt transmisibile între acţionari, cesiunea către terţi a acţiunilor
fiind posibilă numai cu acordul acţionarilor deţinând minimum trei pătrimi din capitalul
social. Oferta de cesiune trebuie notificată de către acţionarul cedent al societăţii şi
acţionarilor şi se va menţiona persoana fizică sau juridică ce ar urma să fie cesionar,
precum şi condiţiile cesiunii. Acţionarii au dreptul de preemţiune.
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor trebuie comunicată acţionarului
cedent în termen de 45 de zile de la notificarea ofertei de cesiune, lipsa unui răspuns în
acest termen epuizează dreptul de preemţiune al celorlalţi acţionari şi dă posibilitatea
pentru cesiunea către terţul desemnat prin oferta notificată.
Art.10 Transferul de acţiuni, în condiţiile art.9, operează prin andosarea acţiunilor
cedentului pe numele cesionarului şi îşi produce efectele de la data înscrierii operaţiunii
în Registrul de acţionari al societăţii.
Art.11 Transferul de acţiuni pe oricare cale s-ar opera este opozabil terţilor de la
data menţiunii acestuia în Registrul Comerţului.
Art.12 Deţinerea de acţiuni implică de plin drept, adeziunea titularului la
prevederile Actului Constitutiv al societăţii, cu eventualele modificări ulterioare decise de
acţionari ori intervenind prin efectul legii, precum şi la hotărârile Adunării Generale a
Acţionarilor, fără participarea acţionarului titular sau cu opoziţia acestuia.
Fiecare acţiune conferă titularului (proprietarului) un vot deliberativ în Adunarea
Generală a Acţionarilor, dreptul de a fi desemnat administrator ori de a fi ales în alte
organe de conducere ale societăţii, dreptul de a verifica în orice moment modul de
administrare şi gestiunea societăţii şi dreptul de a participa la distribuirea profitului,
respectiv a produsului net al lichidării.
Participarea la pierderi ca şi răspunderea acţionarilor pentru obligaţiile sociale faţă
de terţi este limitată la valoarea acţiunilor deţinute de fiecare.
Drepturile şi obligaţiile decurgând din acţiuni urmează acţiunile în cazul
transmiterii lor valabile prin orice mod către alte persoane.
Art.13 Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, dar nu înaintea
terţilor, creditori ai societăţii.
Patrimoniul social nu este grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale
acţionarilor, orice eventuale pretenţii ale creditorilor unui acţionar purtând numai asupra
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părţii de profit repartizat acestuia de Adunarea Generală a Acţionarilor sau asupra cotei
cuvenite la lichidarea societăţii.
MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
Art.14 Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat până la minimul prevăzut
de lege prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.
Majorarea capitalului social se poate realiza prin emisiunea de acţiuni noi sau prin
majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi in numerar/şi
sau în natură. Deasemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu
excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin
compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.
Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără
a majora capitalul social.
Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi
hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin
încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind majorarea
capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în
termen de un an de la data adoptării.
Art.15 Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicată fiecărui acţionar
cu cel puţin 30 zile înaintea Adunării Generale a Acţionarilor care va decide asupra
modului de reducere a capitalului.
Art.16 Modificarea capitalului social poate fi operată numai după trecerea a două
luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României , Partea a IV-a, a hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor, sub condiţia ca nici un creditor al societăţii, având
creanţa anterioară hotărârii de majorare să nu fi formulat opoziţie la instanţa
judecătorească sau ca opoziţia eventual formulată să fie respinsă printr-o sentinţă
judecătorească rămasă definitivă.
Modificarea capitalului social are efect de la data menţionării în Registrul
Comerţului.
Art.17 Societatea preconizează efectuarea de investiţii finanţate din resurse
proprii, pe măsura creării lor, prin reinvestirea unei părţi importante din profit, prin
creditarea societăţii de către acţionari şi din credite de la bănci române şi/sau străine.
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CAP.IV CONDUCEREA SOCIETĂŢII
Art.18 Organele de conducere a societăţii sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor
şi Consiliul de Administraţie.
Drepturile şi obligaţiile aferente Acţionarului unic fondator: JUDEŢUL
HUNEDOARA sunt exercitate de către acesta prin reprezentanţii săi desemnaţi.
Art.19 Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al
societăţii, luând decizii asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei comerciale,
financiare, economice, investiţionale şi promoţionale.
Activitatea Adunării Generale a Acţionarilor se desfăşoară în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu prevederile Actului constitutiv.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza
neîntrunirii majorităţii cerute, la o nouă convocare, Adunarea poate decide asupra ordinii
de zi, oricare ar fi numărul de acţionari şi partea de capital deţinută de acţionarii prezenţi.
Art.20 Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare sau extraordinare. În
ambele situaţii, convocarea se face de către Consiliul de Administraţie, care va comunica
ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi examinate şi aprobate.
Adunările Generale ordinare se ţin cel puţin o dată pe an, la cel mult 60 de zile de
la încheierea exerciţiului financiar.
Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua
o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii:
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau
alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se
prevede altfel;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii,
h) dizolvarea anticipată a societăţii;
i) oricare modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este
cerută aprobarea adunării Generale extraordinare.
Un acţionar sau un număr de acţionari deţinând cel puţin 1/4 din capitalul social,
pot cere convocarea Adunării Generale cu menţionarea scopului acesteia.
Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa
acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie
luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentat în
adunare.
Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la
alineatul precedent, adunarea care se va întruni, după o a doua convocare, poate să
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delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi
partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate.
Adunarea Generală se ţine de regulă la sediul societăţii, fiind prezidată de către un
membru al Consiliului de Administratie.
Pentru întocmirea procesului-verbal, Adunarea Generală alege un secretar.
Secretarul şedinţei întocmeşte procesul-verbal care se înscrie într-un registru numerotat,
sigilat şi parafat. Procesul-verbal este semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi
de către secretarul şedinţei. Hotărârile Adunării Generale sunt opozabile terţilor numai
după menţionarea lor în Registrul Comerţului.
Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, cu respectarea condiţiilor legale şi
statutare, sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, chiar dacă nu au participat la şedinţă sau
au votat contra. Aceştia pot ataca în justiţie hotărârile pe care le consideră adoptate cu
încălcarea cerinţelor de fond sau procedurale, stabilite prin Actul constitutiv sau impuse
de lege, în termenul, după procedura şi cu efectele stabilite de lege.
Art.21 Principalele atribuţii ale Adunării Generale ordinare a acţionarilor sunt:
a. aprobă bilanţul şi repartizarea profitului net;
b. desemnează administratorii, îi revocă, îi descarcă de gestiunea lor;
c. decide urmărirea administratorilor (şi cenzorilor, dacă este cazul)
pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată
cu exercitarea;
d. ia hotărâri în orice alte chestiuni privind societatea, care sunt atribuite
Adunării Generale ordinare a acţionarilor prin Actul constitutiv şi/sau
dispoziţia expresă a legii.
Art.22 Societatea este administrată şi condusă de un Consiliu de Administraţie
format din 3 membri desemnaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art.23 Administratorii vor depune, până la intrarea lor în funcţiune, o garanţie de
cel puţin 10 acţiuni sau dublul remuneraţiei lunare.
Art.24 Pe durata funcţionării societăţii, numirea, revocarea, modul de plată,
atribuţiile şi responsabilităţile administratorilor vor fi decise de Adunarea Generală a
Acţionarilor.
Puterile administratorilor şi drepturile speciale de reprezentare acordate unora
dintre ei trebuie să fie conforme cu Actul constitutiv şi prevederile legale.
Art.25 Consiliul de Administraţie se va reuni ori de câtre ori va fi necesar, dar cel
puţin o dată pe lună.
Art.26 Deciziile privind administrarea societăţii se iau de către Consiliul de
Administraţie, reprezentat prin persoana Preşedintelui Consiliului de Administraţie –
acesta avand si funcţia de Director General al societăţii, cu dreptul de a reprezenta
societatea în relaţiile cu terţii şi efectuând orice acte juridice în numele şi pe seama
acesteia, sub semnătură personală, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de către
Consiliul de Administraţie, fără a avea dreptul de a înstrăina sub nici un motiv din
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activele societăţii, de a efectua operaţiuni comerciale, financiare, bancare sau de altă
natură riscantă şi care să pună în primejdie interesele sau patrimoniul societăţii.
Art.27 Pentru operativitatea derulării activităţii, Directorul General poate da
procură autentică unei terţe persoane, acţionar sau angajat al societăţii pentru acte
determinate.
Art.28 Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând exercita mandate
succesive. Revocarea acestora pe durata mandatului este posibilă prin hotărârea Adunării
Generale a Acţionarilor, fiind necesar votul a 3/4 din numărul consilierilor judeţeni
membrii în AGA. Iniţiativa revocării poate fi înaintată dezbaterii şi aprobării Adunării
Generale de către acţionarii deţinând minimum 24% din capitalul social, în situaţiile în
care administratorii au comis abateri grave sau fapte care, potrivit legii, constituie
infracţiuni sau au adus prejudicii de orice fel societăţii.
Art.29 Pentru operaţiunile efectuate în ţară şi/sau străinătate a căror valoare nu
depăşeşte de 2 ori capitalul social, este suficientă semnătura Directorului General. Dacă
valoarea operaţiunii, depăşeşte această limită este obligatorie aprobarea Adunării
Generale a Acţionarilor.
Dacă unul dintre administratori are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societăţii trebuie să-i înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi
administratori şi pe cenzori sau pe auditorii financiari şi să nu ia parte la nici o deliberare
privitoare la această operaţiune.
În cazul în care acesta încheie acte juridice care prejudiciază societatea, oricare
dintre acţionarii minoritari are dreptul să introducă acţiune în numele societăţii, în scopul
recuperării prejudiciului respectiv.
Art.30 Puterile unui administrator încetează prin retragerea lor de către Adunarea
Generală a Acţionarilor ca urmare a revocării, prin renunţare la mandat a
administratorului sau prin expirarea mandatului. Renunţarea administratorului la mandat
poate fi făcută sub condiţia notificării ei acţionarilor cu trei luni înainte.
Încetarea puterilor administratorului este opozabilă terţilor de la data menţionării
despre aceasta în Registrul Comerţului, afară dacă terţii nu au luat mai înainte cunoştinţă
de aceasta pe altă cale.
Art.31 Obligaţiile şi răspunderile administratorilor sunt guvernate de reguli
speciale din legislaţia societăţilor comerciale, iar lipsa de soluţie expresă se aplică prin
asemănarea dispoziţiilor din Codul comercial şi Codul civil referitoare la contractul de
mandat.
Art.32 În caz de vacanţă a unuia sau mai multor membrii ai Consiliului de
Administraţie, ceilalţi administratori, împreună cu cenzorii şi deliberând în prezenţa a
două treimi şi cu majoritatea absolută, procedează la numirea unui administrator
provizoriu până la convocarea Adunării Generale.
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Art.33 Administratorii nu pot primi mandat de administrator în altă societate
concurentă sau având acelaşi obiect de activitate şi nici nu pot exercita pe cont propriu
sau pe contul terţilor, acelaşi obiect de activitate sau unul concurent.
Încălcarea interdicţiei prevăzute la alineatul precedent antrenează revocarea
administratorului şi răspunderea lui pentru daunele cauzate societăţii.
Art.34 Administratorii sunt obligaţi să participe la Adunările Generale ordinare
sau extraordinare ale societăţii.
Art.35 Consiliul de Administraţie este răspunzător pentru:
a. exactitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b. existenţa reală a dividendelor platite asociaţilor;
c. existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d. îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale;
e. stricta îndeplinire a oricăror alte obligaţii puse de lege în sarcina lui.
Acţiunea în răspundere contra administratorilor poate fi introdusă de asociaţii şi
creditorii societăţii, în caz de faliment.
Conducerea executivă a societăţii comerciale se exercită de către directorul
general numit de Consiliul de Administraţie.
Art.36 Directorul General are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă a societăţii şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor
Adunării Generale, acţionând în numele societăţii pentru realizarea obiectului social;
b) reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, semnează actele şi documentele şi
iniţiază operaţiunile care angajează societatea;
c) ţine la zi corect Registrul acţionarilor, Registrul proceselor verbale ale Adunării
Generale şi alte evidenţe stabilite prin lege;
d) promovează, angajează şi concediază personalul necesar desfăşurării
activităţilor societăţii, prin contracte individuale de muncă, cu respectarea dispoziţiilor
legale;
e) elaborează şi aplică regulamentul interior de funcţionare a societăţii;
f) aprobă operaţiunile de încasări şi plăti;
g) încheie şi reziliază contractele cu terţii în numele societăţii;
h) urmăreşte exactitatea vărsămintelor efectuate de acţionari;
i) verifică existenţa reală a dividendelor plătite de societate;
j) întocmeşte în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar
raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de pierderi şi profit
ale societăţii pe care le supune spre aprobare Adunării Generale.
Dacă Directorul General constată că în urma unor pierderi activul net, determinat
ca diferenţă între totalul activelor şi datoriilor societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate
din valoarea capitalului social, va informa Consiliul de Admnistraţie, care va convoca
Adunarea Generală extraordinară pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la
valoarea rămasă sau dizolvarea societăţii.
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CAP.V CONTROLUL SOCIETĂŢII
Art.37 Controlul activităţii economice, financiare şi administrative a societăţii se
exercită de către acţionarii care nu sunt administratori şi de către o comisie de cenzori
compusă din 3 membri şi toti atâţia supleanţi, după cum urmează:
a. dl/d-na ______________________________________, cetăţean român,
domiciliat în ………………………………………………………., identificat prin……..
seria ….. nr. ……… eliberat de ……………………………, CNP ……………………….
b. dl/d-na ______________________________________, cetăţean român,
domiciliat în ………………………………………………………., identificat prin……..
seria ….. nr. … eliberat de ……………………………, CNP ……………………….
c. dl/d-na ___________________________________, cetățean român, domiciliat
în ……………………………………., identificat prin …………… seria ……… nr……..
eliberat de …………………., CNP…………………, reprezentant al Ministerului
Finanțelor Publice.
Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Art.38 Modul de plată al membrilor comisiei de cenzori va fi stabilit de Adunarea
Generală a Acţionarilor.
Cenzorii sunt obligaţi ca înainte de preluarea funcţiei să depună a treia parte din
garanţia cerută pentru administratori. Sunt exceptaţi de la această obligaţie, cenzorii
experţi contabili sau contabili autorizaţi, dacă fac dovada încheierii asigurării de
răspundere civilă profesională.

CAP.VI ACTIVITATEA FINANCIARĂ
Art.39 Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an şi se încheie
la data de 31 decembrie.Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării societăţii
la registrul comerţului.
Profitul net este repartizat acţionarilor. Destinaţiile acestuia pot fi: reinvestire,
finanţare, majorarea capitalului social al societăţii şi altor nevoi ordinare sau
extraordinare ale societăţii.
Profitul net care se repartizează acţionarilor va fi în funcţie de numărul acţiunilor,
stabilindu-se mărimea beneficiului. Plata dividendelor se va face în cel mult 30 de zile de
la aprobarea bilanţului de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art.40 Oricare dintre acţionari poate verifica pe baza ultimei balanţe de verificare
sau a bilanţului anual, situaţia financiară şi contabilă a societăţii.
Orice acţionar poate verifica în orice moment situaţia Registrului acţionarilor,
precum şi a altor registre şi documente a căror ţinere şi întocmire este impusă de lege.
Administratorul este obligat să ţină la dispoziţia acţionarilor instrumentele de evidenţă şi
să dea explicaţii cu privire la regularitatea evidenţelor ţinute.
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CAP.VII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ŞI
LICHIDAREA SOCIETĂŢII
Art.41 Schimbarea formei juridice a societăţii poate fi decisă în Adunarea
Generală. Ea se operează cu respectarea condiţiilor de înregistrare şi publicare prevăzute
de lege.
Art.42 Dizolvarea societăţii are loc în următoarele cazuri:
a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b. reducerea capitalului social sub minimul legal, în afara cazului când sa decis completarea acestuia;
c. falimentul;
d. incapacitatea oricărui acţionar, excluderea, retragerea unui/unor
acţionari când, datorită acestor cauze, numărul acţionarilor s-a redus
sub limitele prevăzute de lege;
e. la cererea oricărui acţionar, pentru cazuri de forţă majoră prelungită
peste 3 luni, funcţionarea societăţii nemaifiind posibilă;
f. în orice alte situaţii, prevăzute de lege, pe baza hotărârii Adunării
Generale luată în unanimitate.
Art.43 Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul
Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are
loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri
prevăzute de lege.
Art.44 Fuziunea se face prin absorbirea societăţii de către o altă societate sau prin
contopirea societăţii cu una sau mai multe societăţi, pentru a alcătui o societate nouă.
Art.45 Divizarea societăţii se face prin împărţirea patrimoniului între două sau
mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă.

CAP.IX LITIGII
Art.46 Prezentul Act Constitutiv este supus dreptului român. Orice diferende ce
decurg din sau în legătură cu prezentul înscris, ca şi orice alte litigii care vor surveni vor
fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz de eşec, diferendele vor fi prezentate spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti române, competente.
Art.47 Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare şi produce efecte juridice după
îndeplinirea cerinţelor legale de aprobare şi înregistrare la autorităţile competente.
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CAP.X DISPOZIŢII FINALE
Art.48 Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăţi necesare constituirii
societăţii vor fi suportate de societate şi contabilizate de la data înmatriculării sale în
Registrul Comerţului, la rubrica “cheltuieli de constituire”.
Art.49 Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legislaţiei
comerciale în vigoare.

ACŢIONAR UNIC FONDATOR:
JUDEŢUL HUNEDOARA
prin
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
reprezentat de
PREŞEDINTE
Mircea Ioan Moloţ

12

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.106/2009
pentru aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului
Administrativ și Consiliului Artistic din cadrul Teatrului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Compartimentului salarizare, resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
Analizând adresele directorului Teatrului Județean Hunedoara
nr.600/2009 și nr.630/2009;
În baza prevederilor art.4 alin.2 și ale art.19 alin.3 din Ordonanța
Guvernului României nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole
sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată
prin Legea nr.353/2007;
În conformitate cu dispozițiile art.91 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Administrativ al Teatrului Județean Hunedoara, potrivit anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Artistic al Teatrului Județean Hunedoara, potrivit anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta.
Art.3 Prezenta intră în vigoare la data de 1 august 2009.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Teatrul Județean
Hunedoara și 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

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

Deva, la 28.07.2009
Anexa nr.1
la Hotărârea nr.106/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI ADMINISTRATIV
AL TEATRULUI JUDETEAN HUNEDOARA

CAPITOLUL I : PREAMBUL
Art.1 In temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului
României nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin
Legea nr. 353/2007, prin decizia directorului se înființează Consiliul
Administrativ al Teatrului Judetean Hunedoara, organism cu rol deliberativ.
Art. 2 Prezentul Regulament de organizare si functionare a Consiliului
Administrativ este supus spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara,
autoritatea administrației publice locale în subordinea căreia se află Teatrul
Judetean Hunedoara, în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (1) si (2) din
Ordonanța Guvernului României nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat
artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007.
CAPITOLUL II : COMPONENTA
Art. 3 Consiliul administrativ este format din :
a) Presedinte: directorul Teatrului Județean Hunedoara;
b) Membrii:
- Consilier (economist);
- Consilier secretar platou;
- Consilier juridic;
- Producător delegat
- Reprezentantul salariaților/sindicatului, după caz;
- Reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara.
Art. 4 La ședințele Consiliului administrativ pot fi invitate si alte persoane,
în functie de natura problemelor prevazute pe ordinea de zi, aceste persoane

avand rolul de a oferi informațiile necesare în vederea luării unei decizii de catre
membrii consiliului administrativ.
CAPITOLUL III : FUNCTIONARE
Art. 5 Consiliul administrativ functioneaza pe baza aprobarii prezentului
regulament în temeiul art. 2.
Art. 6 Consiliul administrativ se întrunești în ședințe de analiză și de lucru
lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Consiliului
administrativ ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului
administrativ.
Art. 7 Presedintele Consiliului administrativ stabileste datele de sedinta si
asigura pregatirea proiectelor de hotarari, organizarea si derularea sedintelor.
Art. 8 Consiliul administrativ analizeaza in sedinta, proiectele de hotarari
avizate dupa caz, de consiliul artistic, îndeplinindu-si rolul deliberativ prin
aprobarea sau, dupa caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri
motivate, in vederea modificarii.
Art. 9 Convocarea membrilor Consiliului administrativ se face cu 72 de
ore inainte de inceperea sedintei, în scris, prin intermediul secretarului
consiliului administrativ, astfel :
- în cazul reprezentantului Consiliului Judetean Hunedoara prin adresă înaintată
Consiliului Județean Hunedoara, în cuprinsul careia se vor preciza: data, ora,
locul desfasurarii,ordinea de zi a acesteia, precum și proiectele de hotarari
supuse aprobarii Consiliului administrativ și alte documente care privesc
ordinea de zi a ședinței;
- în cazul celorlalți membri, prin avizier, in cuprinsul convocarii precizandu-se :
data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi; proiectele de hotarari si alte
documente care privesc ordinea de zi pot fi solicitate secretarului consiliului
administrativ.
Art. 10 Sedintele consiliului administrativ sunt conduse de Presedinte.
Art. 11 Consiliul administrativ isi desfasoara activitatea in prezenta a cel
putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca aceasta conditie nu este
indeplinita, sedinta Consiliului administrativ se suspenda, facandu-se mentiune
despre acest fapt in cuprinsul Procesului verbal de sedinta, urmand a se
reprograma in cel mai scurt interval de timp care ar permite intrunirea sa
valabila.
Art. 12 In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul administrativ adopta
hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, în caz de balotaj votul
Presedintelui fiind hotarator.

Art. 13 Procesele- verbale ale sedintelor Consiliului Administrativ se
consemneaza intr-un registru special, iar lucrarile de secretariat se asigura de
catre consilierul juridic al institutiei.
Art. 14 Hotararile consiliului administrativ se semneaza de catre
presedinte si secretarul acestuia.
CAPITOLUL IV : ATRIBUTII
Art. 15 Consiliul administrativ indeplineste urmatoarele atributii :
a) avizeaza rapoartele anuale de activitate ale institutiei si programele
minime prezentate spre aprobare Consiliului Judetean;
b) avizeaza bugetul propriu de venituri si cheltuieli, contul de inchidere a
exercitiului bugetar, structura organizatorica si proiectul anual de achizitii;
c) analizeaza stadiul realizarii semestriale a veniturilor proprii;
d) analizeaza derularea programelor si proiectelor culturale;
e) analizeaza si stabileste masuri in realizarea veniturilor proprii ale institutiei
ori de cate ori este nevoie pentru identificarea de noi surse atrase catre
bugetul institutiei;
f) avizeaza bugetul de cheltuieli a manifestarilor artistice organizate de catre
institutie;
g) avizeaza promovarea si acordarea de premii, salarii de merit personalului;
h) dezbate si aproba prevederile Regulamentului Intern al Teatrului;
i) dezbate prevederile Regulamentului de organizare si functionare a
Teatrului, Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Administrativ, Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului
Artistic, organigrama si statul de functii și le înaintează spre aprobare
consiliului județean;
CAPITOLUL V : ALTE DISPOZITII
Art. 16 Prezentul Regulament de organizare si functionare poate fi
modificat la solicitarea presedintelui, modificarile urmand a fi supuse
dezbaterilor in sedinta consiliului administrativ.
In urma adoptarii de catre consiliul administrativ a modificarilor propuse,
acestea vor fi supuse aprobarii Consiliului Judetean Hunedoara.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.106/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI ARTISTIC
AL TEATRULUI JUDETEAN HUNEDOARA
CAPITOLUL I : PREAMBUL
Art.1 In temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului
României nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin
Legea nr. 353/2007, prin decizia directorului se înființează Consiliul Artistic al
Teatrului Judetean Hunedoara, organism cu rol consultativ.
Art. 2 Prezentul Regulament de organizare si functionare a Consiliului
Artistic este supus spre aprobare Consiliului Judetean Hunedoara, autoritatea
administrației publice locale în subordinea căreia se află Teatrul Judetean
Hunedoara, în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanța
Guvernului României nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole
sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată
prin Legea nr. 353/2007.
CAPITOLUL II : COMPONENTA
Art. 3 Consiliul artistic este format din personalitati culturale din institutie si
din afara acesteia, componența nominală a acestuia fiind stabilită prin decizia
directorului Teatrului Județean Hunedoara.
Art. 4 La lucrările ședințelor Consiliului artistic pot fi invitate si alte persoane,
in functie de natura proiectelor artistice analizate.
CAPITOLUL III : FUNCTIONARE
Art.5 Consiliul artistic functioneaza pe baza aprobarii prezentului
regulament in temeiul art. 2.
Art.6 Consiliul artistic se intruneste in sedinte de analiza si de lucru lunar
sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Consiliului artistic,
ori la solicitarea unei treimi din numarul membrilor Consiliului artistic.

Art.7 Sedintele Consiliului Artistic sunt conduse de catre Presedintele
Consiliului artistic desemnat pentru fiecare intrunire in cadrul unei sedinte
anterioare.
Art.8 Convocarea membrilor Consiliului artistic se face cu 48 de ore
inainte de inceperea sedintei.
Art.9 Consiliul artistic isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin
doua treimi din numarul membrilor sai. Daca aceasta conditie nu este
indeplinita, sedinta Consiliului artistic se suspenda, facandu-se mentiune
despre acest fapt in cuprinsul Procesului verbal de sedinta, urmand a se
reprograma in cel mai scurt interval de timp care ar permite intrunirea sa
valabila.
Art. 10 In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul artistic adopta hotarari
cu votul majoritatii membrilor prezenti, in caz de balotaj votul Presedintelui fiind
hotarator.
Art. 11 Procesele-verbale ale
consemneaza intr-un registru special.

ședintelor

Consiliului

Artistic

se

CAPITOLUL IV : ATRIBUTII
Art. 12 Consiliul artistic indeplineste urmatoarele atributii :
a) analizeaza, avizeaza si propune consiliului administrativ proiectul de
repertoriu pentru stagiunea curenta si directiile orientative pe cel putin
doua stagiuni;
b) stabileste strategia culturala a institutiei;
c) propune criterii de performanta profesional artistice pentru tot
personalul implicat in actul cultural ;
d) examineaza proiectele propuse din punct de vedere artistic si devizele
acestora, urmand ca cele viabile sa fie propuse consiliului
administrativ;
e) poate solicita participantilor informatii suplimentare referitoare la
programele si proiectele inscrise in selectie.
CAPITOLUL V : ALTE DISPOZITII
Art. 13 Prezentul Regulament de organizare si functionare poate fi
modificat la solicitarea presedintelui, modificarile urmand a fi supuse
dezbaterilor in sedinta consiliului administrativ.
In urma adoptarii de catre consiliul administrativ a modificarilor propuse,
acestea vor fi supuse aprobarii Consiliului Judetean Hunedoara.

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.107/2009
pentru aprobarea încheierii Acordului de cooperare privind furnizarea de produse
alimentare în anul 2009, dintre Consiliul Județean Hunedoara și Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură
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;
Văzând adresa nr.18128/2009 a Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură;
In baza dispozițiilor art.5 lit.m din Anexa la Hotărârea Guvernului României
nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile
de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din
România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european;
In temeiul prevederilor 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;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare privind furnizarea de
produse alimentare în anul 2009, dintre Consiliul Județean Hunedoara și Agenția de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara,
domnul Mircea Ioan Moloț, pentru a semna Acordul de cooperare privind furnizarea de
produse alimentare în anul 2009, încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Agenția
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Art.3 Prezenta va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului
administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.107/2009 a
Consiliului Județean Hunedoara
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENTIE
PENTRU AGRICULTURĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA

ACORD DE COOPERARE
PRIVIND FURNIZARE DE PRODUSE ALIMENTARE
Nr…./……..
Intre:
Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura cu sediul în Bucureşti, bd. Carol nr.
17, sector 2, telefon 021-305.48.02, fax 021-305.48.70, cod fiscal 16517187, cont
trezorerie RO90TREZ70023830120XXXXX, numită în continuare A.P.I.A. reprezentată de
Daniel CONSTANTIN în calitate de director general
și
Consiliul judetean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28,
județul Hunedoara, telefon 0254/211350, fax 0254/230030, cod fiscal 4374474, cont
trezorerie RO08TREZ36624510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Deva,
reprezentat de Moloț Mircea Ioan, în calitate de președinte, numit în continuare consiliul
județean
In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania și
atributiile institutiilor implicate în planul european,
a intervenit prezentul acord
1. Definiţii
În prezentul Acord, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) PEAD 2009: Plan anual European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul
persoanelor cele mai Defavorizate;
b) destinatar final: primăriile care primesc ajutoarele de la Consiliului Judetean si le
distribuie direct persoanelor cele mai defavorizare;
c) beneficiari finali: urmatoarele categorii de persoane defavorizate, definite de HG
nr.600/2009 şi care vor beneficia de ajutoare alimentare in cadrul PEAD 2009:
- familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului,
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau
după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
- persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
d) operatori economici - societăţile comerciale inregistrate pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte de furnizare ajutoare alimentare in
cadrul PEAD, la licitatiile deschise organizate de APIA şi cărora le sunt atribuite contracte
urmare castigarii acestor licitatii;
2. Introducere

2.1. A.P.I.A. asigură punerea in aplicare a PEAD 2009 in Romania, in conformitate
cu Regulamentul (CEE) nr. 3149/1992, Regulamentul (CE) nr. 983/2008 si H.G. nr.
600/2009.
2.2. In cadrul PEAD 2009 vor fi distribuite ca ajutoare alimentare zahar si faina
finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă.
2.3. Operatorii economici selectati furnizeaza ajutoarele in depozitul comunicat de
Consiliul judetean, conform graficului de livrari convenit cu A.P.I.A., Consiliul judetean
transportă la primarii ajutoarele, conform graficului de livrari stabilit cu acestea, primariile
primesc ajutoarele si le distribuie in zona de competenta, catre beneficiarii finali.
2.4. Repartizarea cantitatilor de zahar si faina pe fiecare judet se face de către
A.P.I.A în funcţie de numarul persoanelor defavorizate comunicat de MMFPS si confirmate
de Consiliul judetean pana la data de ____ iulie 2009.
2.5. Consiliul Judetean decide asupra repartizarii in judet a cantitatilor primite si
distribuite pe persoana beneficiara si are obligatia distribuirii integrale, cu pastrarea calitatii
acestora.
2.6. Consiliul Judetean va fi reprezentat de una sau mai multe persoane cu drept
de semnatură, desemnate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara
nr.145/2009, pentru documentele intocmite cu ocazia derularii PEAD 2009, inclusiv
documentele de gestiune.
3. Obiectul acordului
Acordul stabileşte condiţiile şi modalităţile de:
- furnizare gratuita de catre A.P.I.A a ajutoarelor alimentare prin intermediul
operatorilor economici, până la data de 31 decembrie 2009 la depozitul consiliului
judetean in vederea distribuirii catre primarii;
- receptie, depozitare, gestionare, distributia catre primarii si tinerea evidentelor
legate de aceste operatiuni in depozitul utilizat, de catre Consiliul judetean;
- plata cheltuielilor facute de Consiliul judetean cu depozitarea, gestionarea,
manipularea si transportul produselor de la depozitul judetean la primarii, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, in limita a ........... % din valoarea produselor receptionate;
- primirea in gestiune, de la Consiliul judetean, si distributia gratuita catre
beneficiarii finali a ajutoarelor alimentare de catre primarii.

4. Cantitati livrate in cadrul acordului
4.1. Produsele alimentare care fac obiectul prezentului acordul sunt:
a) zahar alb categoria a 2-a, in cantitate de............... t cu o valoare totala neta de
............. lei plus TVA (19%) .................... lei;
b) faina alba de grau tip 650, in cantitate de............... t, cu o valoare totala neta de
............. lei plus TVA (19%) ................... lei;
5. Calitatea produselor alimentare, ambalare, marcare
5.1. Conditiile detaliate privind calitatea, ambalarea, etichetarea, termenul de
valabilitate si marcarea produselor alimentare sunt prezentate în anexa nr.1 la prezentul.
5.2. Produsele alimentare sunt livrate în pungi de 1 kg, în pachete de 10 kg,
paletizate.
5.3. La receptia în depozit cât și la preluarea din depozit, reprezentantul/gestionarul
Consiliului judetean cât și al primariei va verifica îndeplinirea acestor conditii.
6. Depozite
6.1. Depozitul propus si asigurat pentru derularea PEAD 2009 de catre Consiliul
judetean este mentionat in anexa nr.2 la prezentul.
6.2. Depozitul de la pct. 6.1. trebuie sa îndeplineasca următoarele condiţii:
a) sa dispună de autorizaţie de funcţionare valabilă pentru depozitarea produselor
zahar si faina;
b) să beneficieze de căi de acces accesibile autotrenurilor;
c) să asigure conditii pentru păstrarea calităţii şi cantităţii produselor alimentare
depozitate pe toată perioada de depozitare pănă la terminarea distribuirii din depozit;
d) să aibă dotarile necesare pentru asigurarea descărcării/încărcării operative din/in
mijloacele de transport şi manevrarea în interiorul depozitului;
e) să încheie o poliță de asigurare pentru produsele alimentare ce fac obiectul
prezentului acord.
6.3. Inlocuirea unui depozit cu un altul sau adaugarea unui nou depozit in timpul
derularii PEAD 2009, se face numai cu acordul prealabil al A.P.I.A.
6.4. Modificarea trebuie solicitată de Consiliul judetean cu minimum 15 zile inainte
de data avuta în vedere pentru inceperea utilizarii noului depozit.
6.5. Un nou depozit poate fi introdus in cadrul PEAD 2009 doar dacă acesta se afla
pe raza localitatii in care se afla depozitul inlocuit sau depozitul utilizat in paralel.
7. Graficul de livrari
7.1. Consiliul judetean receptioneaza in depozitul de la pct. 6.1. produsele
alimentare conform graficului de livrări stabilit de comun acord intre A.P.I.A. si operatorii
economici care realizează furnizarea.

7.2. A.P.I.A. va transmite Consiliului judetean, in termen de 5 zile înainte de
prima zi din luna în care furnizarile de produse alimentare urmează sa fie realizate, copia
graficului de livrări precum si datele de contact ale operatorilor economici.
7.3. Operatorul economic este obligat prin contract sa faca furnizarea in depozit
pana la ora 16.00 a zilei din grafic. Decalari ale acestei ore se pot face cu acordul
Consiliului judetean si comunicat la A.P.I.A.
7.4. Modificari ale graficului de livrări (devansari, decalari, anulari, modificari de
cantitati) pot fi realizate in baza unei comunicari scrise intre Consiliul judetean si
operatorul economic, cu aprobarea AP.I.A. Cererea de aprobare a modificarii graficului de
livrari se semneaza de cele doua parti si se transmite la A.P.I.A. cu 3 zile lucratoare
inainte de modificarea propusa.
8. Receptia in depozitul desemnat de Consiliul judetean
8.1. La fiecare furnizare/receptie de produse alimentare, persoana împuternicită
pentru gestionarea acestora are următoarele obligaţii:
a) confirma prin intocmirea procesului verbal de predare – primire (anexa 3 la
prezentul ) in trei exemplare (originalul pentru A.P.I.A. si cate o copie pentru depozitar si
operatorul economic) urmatoarele:
i) cantitatea şi calitatea produselor alimentare furnizate/receptionate;
ii) respectarea conditiilor de ambalare si etichetare a produselor alimentare
furnizate,
iii) incadrarea in durata ceruta a termenului de valabilitate, conform marcarii de pe
ambalaj.
b) primeste de la reprezentantul operatorului prezent la livrare declaratia de
conformitate, certificatul de calitate si buletinul de analiza, documente eliberate de
operatorul economic in doua exemplare, din care originalul pentru A.P.I.A.;
c) intocmeste, semneaza si pastreaza in evidentele de gestiune ale depozitului
nota de intrare-receptie (NIR) si fisa de magazie.
8.2. Documentele de gestiune se tin pe lot de marfa. Ele se pastreaza la depozit pe
timpul derularii PEAD 2009 si apoi se arhiveaza la Consiliul judetean.
8.3. Gestionarul depozitului desemnat de Consiliul judetean refuza receptionarea
unui lot, cu informarea imediata a A.P.I.A., in cazul in care constata una din următoarele
situaţii:
a) lipsa certificatului de calitate, a declaraţiei de conformitate sau a buletinului de
analiza;
b) s-a furnizat un produs care nu corespunde cerinţelor de calitate, marcare si
ambalare anexa 1;
c) termenul de valabilitate nu este inscripţionat sau este mai scurt de 5 luni de la
data livrarii (pentru faina);
8.4. In situatia de la pct. 8.3. operatorul economic este obligat sa inlocuiasca lotul
respectiv in termen de o luna, dar nu mai tarziu de 31.01.2010.

9. Reclamatii privind calitatea produselor receptionate
9.1. Consiliul judetean poate prezenta la A.P.I.A. reclamaţii referitoare la calitatea
produselor alimentare receptionate, in termen de 30 de zile de la receptie si privind doar
acele caracteristici care nu au putut fi controlate in conditii normale la receptie (vicii
ascunse).
9.2. Dupa primirea reclamatiei, A.P.I.A. prin inspectorii Centrelor judetene, va
efectua imediat un control organoleptic al produselor respective. Daca controlul
organoleptic confirma cele reclamate, inspectorul va preleva probe pentru analiza intr-un
laborator autorizat.
9.3. Lotul supus analizelor nu va fi distribuit catre beneficiarii finali pana la sosirea
rezultatelor de laborator.
10. Distributia catre primarii din depozitul Consiliului judetean
10.1. Eliberarea ajutoarelor din depozitul desemnat de Consiliul judetean se face
catre primariile din judet in vederea distributiei catre beneficiarii finali.
10.2. Graficul de livrari catre primarii trebuie intocmit lunar si transmis la A.P.I.A. cu
minim 7 zile lucratoare înainte inceperea distributiei ( formular anexa 4 la prezentul).
Consiliul judetean si primariile trebuie sa asigure distributia produselor alimentare in
termen de 4 luni de la data receptiei acestora, dar nu mai tarziu de o luna inainte de
expirarea termenului de valabilitate, in cazul fainii.
10.3. Consiliul judetean asigura transportul produselor alimentare eliberate din
depozit până la primariile participante. Transportul se va efectua in asa fel incat sa fie
pastrata integritatea ambalajelor si calitatea produselor.
11. Controale si inspectii
11.1. Consiliul judetean si primariile sunt obligate sa permita accesul inspectorilor
A.P.I.A. in spatiile de depozitare si la documentele legate de derularea PEAD 2009, in
vederea realizarea inspectiilor.
11.2. A.P.I.A. prin Directia Inspectii realizeaza inspectii prin care verifica modul în
care Consiliul judetean duce la indeplinire prezentul Acord de cooperare.
11.3. A.P.I.A. prin Directia Inspectii realizeaza urmatoarele tipuri de inspectii:
I) Inspectia privind acceptarea/neacceptarea depozitului comunicat de Consiliul
judetean.
Aceasta inspectie are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de la 6.2.;
II) Inspectia la furnizarea/receptia in depozitul desemnat de Consiliul judetean
Se urmareste indeplinirea formalitatilor si conditiilor de la pct.7. si pct. 8.1. (b). In
acest sens va verifica:
- valabilitatea documentelor mentionate la pct. 8.1.(b);
- respectarea conditiilor de ambalare si etichetare a produselor furnizate de
operatorul economic;
- daca mijlocul de transport folosit la furnizarea produselor alimentare asigura
conditii pentru pastrarea integritatii ambalajelor si a calitatii produselor;

Daca inspectorul A.P.I.A. este prezent la livrare/receptie atunci:
a) confirma prin semnatura sa pe procesul verbal de predare-primire,
furnizarea/receptia produselor alimentare, atât din punct de vedere cantitativ cât şi
calitativ;
b) întocmeste raportul de inspectie la furnizarea/receptia in depozit;
c) trimite la A.P.I.A. urmatoarele documente in orginal: procesul verbal de predareprimire, declaratia de conformitate, certificatul de calitate si buletinul de analiza.
III) Inspectie pentru verificarea reclamatiilor, conform pct. 9.
IV) Inspectia la depozit, pentru verificarea:
a) conditiilor de depozitare;
b) documentelor de gestiune, respectiv:
i) situaţia intrarilor si iesirilor din depozit;
ii) inventarul şi evidenţa stocurilor;
iii) evidenta contabila cu privire la PEAD 2009.
V) Inspectia la destinatarul final (primarii), pentru verificarea documentelor privind:
a) situatia intrarilor;
b) situatia distributiei produselor alimentare;
c) lista cu persoanele defavorizate;
d) documentele care atesta eligibilitatea personelor beneficiare;
e) conditii de păstrare a produselor faina si zahar.
11.4. In urma inspectiei, inspectorul A.P.I.A. întocmeste un raport de inspectie.
Raportul de inspectie va fi semnat de cel care a efectuat inspectia şi de o persoană
împuternicită de Consiliul judetean sau de primarie, prezenta la inspectie.
11.5. Raportul de inspectie in original va fi trimis la A.P.I.A. iar copia rămâne la
Consiliul judetean/primarie. Refuzul semnării raportului de inspectie de către
reprezentantul Consiliului judetean/primarie nu impiedica trimiterea raportului la A.P.I.A.
11.6. Cu ocazia inspectiei lunare, inspectorul A.P.I.A. va colecta de la depozit,
documentele de la pct. 11.3. II. c), pentru transmitere la A.P.I.A.
12. Plata cheltuielilor de depozitare si transport
12.1. A.P.I.A. plateste Consiliului judetean, in contul cheltuielilor de depozitare si
transport facute de acesta, o suma de pana la 4% din valoarea produselor receptionate,
respectiv................... lei;
12.2.
Cererea pentru rambursarea cheltuielilor de depozitare si transport
suportate, va fi depusa la A.P.I.A, de catre Consiliul judetean până la data de 25 ale lunii
care urmează lunii în care aceste cheltuieli au fost realizate.
12.3. Suma prezentata pentru rambursare de Consiliul judetean nu poate fi mai
mare decat cea din contractul de servicii pentru depozitare sau de transport si in limita
sumei prevazute la punctul 12.1 din prezentul Acord.
12.4. Pot fi rambursate numai acele sume care au fost platite de Consiliul
judetean pana la data eliberării din depozit a produselor primite, dovedite cu documentele
justificative si legate direct de realizarea PEAD 2009.
12.5. Cererea pentru rambursarea cheltuielilor de depozitare si transport efectuate
conform modelului (anexa 5 la prezentul), va fi insotita de:
a) copie contract servicii pentru depozitare produse alimentare;

b) copie contract transport pentru distribuire produse alimentare catre autoritati
publice locale;
c) tabel cu cantităţile de produse alimentare primite şi eliberate din depozitele
administrate;
d) facturile fiscale emise in baza contractelor prevazute la pct. a si b din articol;
Toate aceste documente constituie „dosarul de plata” si se inainteaza cu un
borderou.
12.6. Pentru dosarul de plata incomplet sau neconform, A.P.I.A. solicita in scris
completarea si/sau modificarea. Termenul de plata al cererii de rambursare se suspenda
intre data cererii de modificare/completare si data primirii raspunsului la aceasta;.
12.7. În termen de 5 zile de la data alimentarii contului 56.06 „Programe din Fondul
European de Garantare Agricola”, A.P.I.A. va efectua plata, cu incadrarea in creditele
bugetare deschise cu aceasta destinatie de catre MAPDR .

13. Acorduri cu tertii pentru derularea PEAD
13.1. Consiliul judetean va incheia acorduri de distributie a ajutoarelor cu
destinatarii finali (primariile) care vor participa la PEAD, pastrand clauzele din acest acord
corespunzatoare situatiilor specifice ale acestor acorduri.
13.2. Consiliul judetean ramane pe deplin răspunzător faţă de A.P.I.A. privind
îndeplinirea obligatiilor sale din prezentul acord.
13.3. Consiliul judetean are obligaţia de a prezenta A.P.I.A. acordurile încheiate cu
primariile pentru derularea PEAD care devin anexe la prezentul acord.
14. Raport anual si comunicari intre parti
14.1. Consiliul judeten întocmeste şi trimite la A.P.I.A. până la data de
15.04.2010, un raport referitor la distribuirea produselor alimentare care i-au fost furnizate
în cadrul prezentului acord.
Raportul va contine:
- cantitatea din fiecare tip de produs primit si distribuit;
- numarul de persoane beneficiare;
- cantitatea din fiecare tip de produs pe persoana beneficiara.
14.2. Consiliul judetean trebuie să îşi îndeplinească toate obligaţiile privind
declaraţiile, înştiinţările şi obligaţiile de gestiune si distributie, transmiterea datelor
prevăzute în prezentul acord de cooperare către Direcţia Măsuri de Piata din cadrul
A.P.I.A., legate de atributiile si competentele sale privind derularea PEAD 2009.
14.3. Părţile din acord sunt obligate să se informeze reciproc, în scris şi fără
întârziere cu privire la modificarea eventualelor date din acord. Partea care nu a efectuat
înştiinţarea răspunde pentru pagubele rezultate.
14.4. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
14.5. Comunicările între părţi se pot face prin posta cu confirmare de primire sau
prin fax sau posta electronica cu confirmarea în scris a primirii comunicarii.

15. Sanctiuni
15.1 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură constată şi sancţionează
neregulile, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992, cu
modificările şi completările ulterioare.
15.2 Pot constitui nereguli, în sensul prezentei, următoarele:
a) lipsuri în gestiune;
b) produse alimentare degradate ca urmare a depozitării şi transportului
necorespunzător;
c) distribuirea de produse alimentare către persoanele care nu sunt incluse in
categoria beneficiarilor finali;
d) distribuţia cu mai puţin de o lună înainte de expirarea termenului de
valabilitate.
15.3. Persoanele găsite vinovate vor înlocui cantităţile de produse alimentare
constatate lipsă, prin achiziţionarea de produse alimentare avand aceleaşi condiţii de
calitate şi ambalare conform cerinţelor specifice sau vor vira în contul A.P.I.A.
contravaloarea prejudiciului creat.
16. Forţa majoră
16.1. Orice eveniment neprevazut si de neînlăturat, independent de vointa partilor,
intervenit dupa data semnarii acordului si care impiedica executarea acestuia, este
considerat ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
16.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen
de ....... zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si sa-i transmita actele
doveditoare eliberate de Camera de Comert si Industrie in termen de cel mult 15 zile de la
aceeasi data.
16.3. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte data
incetarii cazului de forta majora in termen de 5 zile de la incetare.
16.4. Daca forta majora actioneaza pe o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Arhivarea documentelor
Consiliul judetean se obliga sa pastreze documentele contabile si justificative
proprii si cele de la primarii pe o perioadă de cel putin 3 ani de la incheierea PEAD 2009
si sa permita accesul inspectorilor si autoritatilor competente la acestea, in vederea
efectuarii verificarilor pe care aceste autoritati le considera necesare.

18. Modificarea acordului
Părţile pot conveni modificarea clauzelor, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei
unor circumstanţe care lezează derularea PEAD sau care pot afecta efectuarea
operaţiunilor financiar-bancare şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1. Partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care poate aparea în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea acordului.
19.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, A.P.I.A. şi Consiliul
judetean nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă din prezentul acord, fiecare
poate solicita ca disputa să fie soluţionata de către instanţele judecatoreşti din România.
19.3. Interpretarea prezentului acord se face conform legii romane, cu respectarea
legislatiei comunitare specifice in materie.
20. Limba care guvernează acordul
Limba care guvernează acordul este limba română.
21.Legea aplicabilă a acordului
Acordul va fi interpretat conform legilor din România.
22.Dispoziţii finale
22.1. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul, iar acordurile ce se vor
încheia cu primăriile privind distribuția ajutoarelor, devin anexe la prezentul acord.
22.2. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea sa de către ambele părţi.
22.3. Acordul s-a încheiat în două exemplare, respectiv câte un exemplar pentru
fiecare parte.
22.4. Fiecare pagină a prezentului acordului va fi semnată şi ştampilată de fiecare
parte.
Parţile au înteles să încheie azi .............. prezentul acord în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE
PENTRU AGRICULTURA
DIRECTOR GENERAL,
Daniel Constantin

CONSILIUL JUDETEAN
HUNEDOARA
PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Anexa 1
La Acord
1.

FIŞA TEHNICĂ: FĂINĂ ALBĂ AMBALATĂ
Caracteristici generale:

Făina albă de grâu va avea următoarele proprietăţi organoleptice:
a) culoare-aspect: alb-gălbui cu nuanţa slab-cenuşiu şi cu particule fine de tărâţe;
b) miros: plăcut, specific făinii, fără miros de mucegai, de încins sau alt miros străin;
c) gust: normal, puţin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâşnet la mestecare (datorat
impurităţilor minerale: pământ, nisip, etc).
Făina albă de grâu va respecta proprietatile fizice şi chimice prevazute în ordinul comun nr
250 /2002 modificat prin ordinul comun nr.545/823/328 din 2003 al ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor .
Umiditate %, max.
14,5
Aciditate grade, max.
2,8
Conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
0,65
%, max
Conţinut în cenuşă insolubilă în HCl 10%, %,
0,2
max.
Impurităţi
sub formă de pulbere, g/kg
3,0
metalice
sub formă de aşchii
lipsă
Conţinut de gluten umed %, min.
In functie de cerintele tehnologice
Indice de deformare a glutenului, milimetri
In functie de cerintele tehnologice
Conţinut de substanţe proteice raportat la In functie de cerintele tehnologice
substanţa uscată %, min
Indice de cădere, secunde, min
In functie de cerintele tehnologice
Indice Zeleny , minim (ml)
In functie de cerintele tehnologice
Granulaţie %, max, rest pe sită de mătase cu In functie de cerintele tehnologice
latura de 180µm
Determinarea continutului de gluten umed se va realiza conform SR EN ISO 21415-2/2007
2. Ambalare
2.1.Cerinţe pentru ambalare pungă de 1 kg.
2.1.1 Ambalarea individuală se va face în pungi de 1 kg, cu o folie sau două. Atât materialul
de ambalat cât şi pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau
mirosuri anormale, capabile să asigure calitatea şi durabilitatea produsului.
2.1.2 Punga de 1 kg va fi fabricată din hârtie albită şi satinată, cu o densitate cuprinsă între
75 si 80 gr / m2. Operatorul economic va fi în măsură să prezinte certificatul de calitate
conform cu ocazia controalelor APIA la locul de producţie/ambalare a făinii. Produsele şi
ambalajele trebuie să fie identice cu cele aflate în circuitul comercial obişnuit.

2.1.3 Materialul de ambalaj şi pachetele trebuie depozitate în condiţii care să prevină
deteriorarea calităţii, şi trebuie verificate constant înainte de utilizare.
2.2.Cerinte pentru ambalarea pachetelor de 10 pungi
Pungile de făină albă de grau de 1 kg vor fi ambalate împreună în folie de polietilenă
transparentă, în pachete de 10 pungi fiecare.
2.3. Cerinţe pentru ambalarea pe paleti
Pachete de 10 kg vor fi ambalate şi livrate pe europaleţi cu folie de polietilenă transparentă.
3. Inscripţionare
Inscripţionările de pe pachete trebuie să fie estetice şi lizibile. Pachetele trebuie să fie
inscripţionate şi închise corespunzător.
3.1.inscripţionare pungi individuale
Inscripţionările de pe pachete trebuie să fie estetice şi lizibile. Pachetele trebuie să fie
inscripţionate şi închise corespunzător.
3.1.1.Cele două feţe principale (A şi C) de prezentare trebuie să cuprindă următoarele
informaţii şi să aibă următorul colorit:
a) GUVERNUL ROMANIEI;
b) MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE;
c) AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA;
d) FĂINĂ ALBA DE GRÂU (fond alb, caractere negre ARIAL, mărime font 24);
e) AJUTOR U.E. (fond albastru deschis de lăţime minim 3,2 cm, caractere negre, ARIAL,
corp de litera 20) si emblema UE conforma;
f)„AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);
g) NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, corp de litera minim 18);
h) e 1 kg
3.1.2 Feţele laterale trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
Faţa laterală stânga
a) FĂINĂ ALBA DE GRÂU
b) e 1 Kg
c) Produs fabricat de :…............(date de identificare şi adresă)
d) Ţara de provenienta:
e) Lot fabricaţie nr.........................
f)
Produs ambalat de :.........…...........(date de identificare şi adresă in cazul in care
societatea
producatoare nu este si cea care a ambalat))
g) Tara de ambalare:
h) Lot ambalare nr. ..........................
i)
În cazul în care distribuţia este asigurată de o altă societate, aici trebuie inclusă
menţiunea:
,, Produs distribuit de : S.C. …......... (date de identificare şi adresa distribuitorului)
.....................
Faţa laterală dreapta

a) FĂINĂ DE GRÂU
b) e 1 Kg
c) Produs obţinut prin măcinarea grâului
d) Conţine gluten.
e) Conţinut de cenuşă maxim 0,65 %
f)

g)
h)
i)

Informaţii nutriţionale pentru 100 g produ
Valoare energetică: 1470kj / 346 kcal
Proteine................... 9,5 g
Glucide................... 74,1 g
Lipide..................... . 1,3 g
A se păstra în spaţii uscate, curate şi bine aerisite
A se consuma de preferinţă înainte de ..................
ATENŢIE !!!! Acest produs nu e de vânzare.
Semnele specifice pentru protecţia mediului:

- aruncă la coş
- reciclabil (22/PAP )
- punctul verde

3.2. Etichetare pachete de 10 pungi
Se face numai în cazul în care nu este vizibilă inscripţionarea de pe toate feţele pachetelor
individuale, după cum urmează mai jos.
a) GUVERNUL ROMANIEI;
b) MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE;
c) AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA;
d) FĂINĂ ALBA DE GRÂU (fond alb, caractere negre, corp de litera 24)
e) AJUTOR U.E. (bandă verde deschis de lăţime minim 3,2 cm, cu caractere de culoare
negru ARIAL, corp de litera minim 20) si emblema UE,
f)„AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);
g) NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, font minim 18);
h) Cantitate netă : e 1kg x 10 buc.;
i) Numele şi adresa producătorului: (se tipăreşte pe fond alb cu caractere negre, corp de
litera min. 20 );
j) Numele şi adresa fabricii de ambalare, dacă este alta decât a producătorului: se tipăreşte
pe fond alb cu caractere negre, corp de litera min. 20;
k) Numele şi adresa distribuitorului, dacă este altul decât producătorul: se tipăreşte pe fond
alb cu caractere negre, corp de litera 20;
l) A se consuma de preferinţă înainte de : zz/ll/aaaa (se tipăreşte pe fond alb cu caractere
negre cu mărimea minimă a fontului de 20);
Toate informaţiile trebuiesc tipărite pe etichete astfel încât să fie lizibile, vizibile,
imposibilă schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile sau fără a deteriora
ambalajul. Se impune păstrarea integrităţii ambalajului. Cerneala sau tuşul care se folosesc
pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie să contamineze produsul.

Pe punga de 1 kg sau pe pachetul de 10 kg, operatorul economic nu-şi va trece
coordonatele şi sigla, dacă nu este producător, ambalator sau nu asigura furnizarea
produsului.
3.3.Etichetare palet
Paleţii folosiţi nu sunt etichetaţi.
4. Termen de valabilitate
Termenul de valabilitate al făinii albe de grau trebuie să fie de minim 5 luni din momentul
furnizării şi recepţionării la depozitele Consiliului Judetean .
FIŞA TEHNICĂ: ZAHĂR ALB STANDARD AMBALAT
1. Caracteristici generale
Calitatea zaharului din stocurile de intervenţie este în conformitate cu prevederile din anexa
IV, partea B, secţiunea II din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din
22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind
dispoziţiile specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP ).
1.2. Caracteristici detaliate
Zahărul alb standard de furnizat trebuie sa fie uscat, în cristale de granulaţie omogenă,
liber-curgătoare.
1. Zahărul alb de calitate standard are următoarele caracteristici:
- a) are o calitate comercială adecvată; este uscat, sub formă de cristale granulate omogene
care curg liber;
- b) gradul minim de polarizare:
99,70;
- c) conţinutul maxim de umiditate: 0,06 %;
- d) conţinut maxim de zahăr invertit: 0,04 %;
- e) numărul de puncte stabilit la alineatul (2) nu depăşeşte 22 şi nici nu depăşeşte:
- 15 pentru conţinutul de cenuşă;
- 9 pentru tipul de culoare, stabilit prin metoda Institutului pentru tehnologie agricolă din
Brunswick (denumită în continuare, "metoda Brunswick");
- 6 pentru culoarea soluţiei, stabilită prin metoda Comisiei internaţionale pentru
uniformizarea metodelor de analiză a zahărului (International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis) (denumită în continuare "metoda ICUMSA").
2. Un punct corespunde cu:
- a) 0,0018 % conţinut de cenuşă, stabilit prin metoda ICUMSA la 280 Brix;
- b) 0,5 unităţi de tip de culoare, stabilite prin metoda Brunswick;
- c) 7,5 unităţi ale culorii soluţiei, stabilite prin metoda ICUMSA.
3. Metodele pentru stabilirea factorilor menţionaţi la alineatul (1) sunt cele utilizate pentru
stabilirea factorilor din cadrul măsurilor de intervenţie.

2. Ambalare
2.1. Cerinţe pentru ambalare pungă de 1 kg.
2.1.1 Ambalarea individuală se va face în pungi de 1 kg, cu o folie sau două. Atât materialul
de ambalat cât şi pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau
mirosuri anormale, capabile să asigure calitatea şi durabilitatea produsului.
2.1.2 Punga de 1 kg va fi fabricată din hârtie, albită şi satinată, cu o densitate cuprinsă între
75 şi 80 gr / m2. Operatorul va deţine şi va fi în măsură să prezinte certificatul de calitate
conform, cu ocazia controalelor APIA la locul de ambalare a zahărului. Produsele şi
ambalajele trebuie să fie identice cu cele aflate în circuitul comercial obişnuit.
2.1.3 Materialul de ambalaj şi pachetele trebuie depozitate în condiţii care să prevină
deteriorarea calităţii şi verificate constant înainte de utilizare.
2.3.2. Cerinţe pentru ambalarea pachetelor de 10 pungi
Pungile de zahăr de 1 kg trebuie ambalate împreună în pachete de câte 10 pungi cu folie de
polietilenă transparentă.
2.3.3. Cerinţe pentru ambalarea pe paleti
Pachete de 10 kg vor fi ambalate şi livrate pe europaleţi cu folie de polietilenă transparentă.
3. Inscripţionarea pachetelor
Inscripţionările de pe pachete trebuie să fie estetice şi lizibile. Pachetele trebuie să fie
inscripţionate şi închise corespunzător.
3.1. Pungi individuale trebuie să aibă înscrise următoarele menţiuni:
Faţa A: cuprinde următoarele informaţii şi trebuie să aibă următorul colorit:
a) GUVERNUL ROMANIEI;
b) MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE;
c) AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA;
d) denumirea şi tipul produsului ”ZAHĂR ALB” tipărita lizibil central cu caractere de
culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp litera 24);
e) AJUTOR U.E. (fond albastru deschis de lăţime minim 3,2 cm, caractere negre, ARIAL,
corp de litera 20) şi emblema UE,
f) „AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);
g) NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, corp de litera minim 18)
h) 1 kg e
Faţa laterală B:
a) ZAHĂR ALB
b) 1 Kg e
c) Ţara de provenienţă:
d) Lot fabricaţie nr.........................
e) Produs ambalat de : …...........(date de identificare şi adresă în cazul în care societatea
producătoare nu este şi cea care a ambalat)
f) Ţara de ambalare:
g) Lot ambalare nr. ..........................
h) În cazul în care livrarea este asigurată de o altă societate, aici trebuie inclusă
menţiunea:

,, Produs livrat de : S.C. …......... (date de identificare şi adresa operatorului care asigură
livrarea).
Fata C: idem faţa A.
Fata laterala D:
1) produsul
2) tiparită lizibil greutatea garantată: ”MASA NETĂ: e 1 kg” cu caractere de culoarea negru
pe fundal alb (Arial corp 16);
3) tipărit lizibil denumirea şi adresa producătorului, cu caractere de culoarea neagră pe
fundal alb (Arial corp12);
4) denumirea şi adresa ambalatorului (dacă este diferită de producător) cu caractere de
culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 12);
5) ţara de origine cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 12);
6) numărul lotului de producţie care permite identificarea produsului;
7) “termen de valabilitate: nelimitat “cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial
corp 12);
8) data ambalării (luna şi anul) cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp
12);
9) ”SR 11:1995” cu caractere de culoarea neagră pe fundal alb (Arial corp 16);
10) “Condiţii de păstrare:
- a se pastra la loc uscat, dezinfectat şi deratizat la o temperatură de maxim 20˚ C şi o
umiditate relativă a aerului de maxim 75%.
- oscilaţiile de temperatură din depozite nu trebuie să depaşească ± 5˚ C.
Inscriptionarea sa aiba caractere de culoarea neagră pe fundal alb (arial corp 12).
Pungile individuale de 1 kg. vor fi ambalate în pachete de cate 10. Pachetele de 10 kg vor
fi paletate.
Atât pachetele cât şi paleţii care sunt ambalaţi în folie de polietilenă transparentă nu
trebuie etichetaţi.
3.2. Etichetare pachete de 10 pungi
Se face numai în cazul în care nu este vizibilă inscripţionarea de pe toate feţele pachetelor
individuale, după cum urmează mai jos.
a) GUVERNUL ROMANIEI;
b) MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE;
c) AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA;
d) ZAHĂR ALB (fond alb, caractere negre, corp de litera 24)
e) AJUTOR U.E. (bandă verde deschis de lăţime minim 3,2 cm, cu caractere de culoare
negru ARIAL, corp de litera minim 20) şi emblema UE,
f)„AJUTOARE ALIMENTARE COMUNITARE 2009” (caractere negre pe fond alb);
g) NU ESTE DE VÂNZARE (caractere negre pe fond alb, font minim 18);
h) Cantitate netă :1kg e x 10 buc.;
i) Numele şi adresa fabricii de ambalare, dacă este alta decât a producătorului: se
tipăreşte pe fond alb cu caractere negre, corp de litera min. 20;
j) În cazul în care livrarea este asigurată de o altă societate, aici trebuie inclusă
menţiunea:
,, Produs livrat de : S.C. …......... (date de identificare şi adresa operatorului care asigură
livrarea)

k) Termen de valabilitate; nelimitat (se tipăreşte pe fond alb cu caractere negre cu
mărimea minimă a fontului de 20);
Pe punga de 1 kg sau pe pachetul de 10 kg, operatorul economic nu-şi va trece
coordonatele şi sigla, dacă nu este producător, ambalator sau operator care face livrarea
produsului.
Toate informaţiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă
schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lăsa urme vizibile. Se impune păstrarea integrităţii
ambalajului.
Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie să
contamineze produsul.
3.3.Etichetare palet
Paleţii folosiţi nu sunt etichetaţi.

Anexa 2
La Acord

Depozitul Consiliului judetean si cantitatile de ajutoare pe fiecare depozit ce vor fi
furnizate

Adresa depozitului

Cantitatea de
produse
Capacitate
repartizata
(tone)
faina

Semnatura reprezentantului
Consiliului judetean

zahar

Persoana de
contact,
responsabila
cu depozitarea

Anexa 3
La Acord
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
Nr ……/……
Întocmit în prezenţa reprezentanţilor:
1. APIA* .…………………………………………………….…….............................................
(numele şi prenumele)

2.
Consiliul
judetean
de.............................................................

…………………....../

(judetul)

reprezentat
(numele şi prenumele)

3.
Operatorului
economic:….………….............
...................................................

/

(denumirea operatorului economic)

reprezentat

de

(numele si prenumele)

Subsemnatul……………………………....…....... , in calitate de reprezentant al Consiliului
(numele şi prenumele reprezentantului CJ )

judetean, confirm primirea următoarelor produse alimentare:
Denumirea produsului
alimentar

Cantitate
(tone)

Observatii

care au fost livrate la data de.....……………….de către……………………….........................
(denumirea operatorului economic)

la depozitul ………………………...………………………………...........................................
(denumirea şi adresa depozitului)

Primirea a avut loc fără rezerve referitoare la calitatea produselor alimentare şi a
ambalajului acestora.
Se anexeaza la prezentul proces-verbal, urmatoarele documente prezentate la livrare
de operatorul economic si care vor fi trimise la APIA:
certificat
de
calitate
(nr./data):.....................................................................................................
declaratie
de
conformitate
(nr./data):...........................................................................................
buletin
de
analiza
(nr./data):.........................................................................................................
Inspectorului APIA

Reprezentantul
Consiliului judetean

Reprezentantul
operatorului economic

(semnatura)

(semnatura si stampila)

(semnatura si stampila)

.
*Se completeaza daca inspectorul APIA este prezent
Nota:
In cazul in care exista obiectiuni, livrarea este refuzata de reprezentantul Consiliului
judetean. Obiectiunile sunt consemnate pe verso sub semnatura partilor prezente.
Paletii sunt considerati ambalaje nerecuperabile.
Se completeaza in 3 exemplare, pentru furnizarile facute de un singur operator economic
in aceiasi zi, cate unul pentru fiecare parte, originalul pentru APIA.
Numarul prezentului proces-verbal va fi dat de Consiliul judetean.

Anexa 4
La Acord

Grafic al distribuirii ajutoarelor alimentare PEAD 2009
de la depozitul Consiliului judetean la primarii

Nr.
crt.
1.
2.
n
....

Primaria
beneficiara

Cantitate
Data
zahar faina distribuirii

Persoana responsabila din
partea primariei (nume/telefon)

Semnatura si stampila CJ

Nota :
Se inainteaza la APIA conform punctului 10.2 din Acord

Anexa 5
La Acord
Cerere
pentru rambursarea cheltuielilor de depozitare si transport a produselor alimentare
Numar si data intrarii la APIA :
A. Informatii generale
1. Scopul:
depunere
2. Consiliul judetean:
Cod fiscal:
Adresa:
Banca:
Cont bancar:

modificarea cererii depuse in data de

3. Acordul nr:
B. Informatii detaliate:
Perioada la care se refera cheltuielile :
Cantitati pe produse:
- faina : ...... tone receptionate, .......... tone distribuite;
- zahar : ..... tone receptionate, .......... tone distribuite.
Solicitam rambursarea urmatoarelor cheltuieli:
- depozitare, în valoare de ........................... lei (cu TVA).
- transport, în valoare de .........................lei (cu TVA).
Total valoare: ...........................lei (cu TVA).
La prezenta cerere anexăm următoarele documente care confirmă efectuarea depozitarii si
a transportului:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
Numărul total de pagini al tuturor documentelor depuse (inclusiv prezenta cerere)
este de ……
DECLARAŢIE:

Declar că toate datele din prezenta cerere pentru depozitarea si transportul ajutoarelor la
primarii sunt conforme cu condiţiile legale din H.G. nr.600/2009
şi cu Acordul nr.
………….. din ……
Declar că sunt pe deplin conştient de răspunderea penală în cazul unor declaraţii false sau
care ascund adevărul în prezenta cerere semnată de mine.
C. Locul întocmirii cererii:
Data:
Reprezentantul Consiliului judetean
Nume si prenume

Semnatura si stampila

ATENŢIE:
1. Se completeaza cu majuscule.
2. Nu se admit stersaturi sau modificari.
3. Formularul completat va fi trimis la Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.108/2009
pentru aprobarea unor documentații tehnico – economice privind unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţiile tehnico-economice privind unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor
nr.1-5 i , care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

i

Anexele se găsesc la dosarul de sedintă

Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 109/2009
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 -30.06.2011,
aprobat prin Hotărârea nr.54/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ;
Văzând procesul verbal nr.4033/16.06.2009 privind afişarea
modificărilor propuse la Programul de transport, care atestă îndeplinirea
procedurii privind transparenţa decizională;
Ţinând cont de Hotărârea nr.7/2009 a Comisiei paritare;
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1lit. c, ale art.18 alin.1
lit.d din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi
ale art. 4 lit. e, şi art.17 lit. a, b, c şi d 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;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 30.06.2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.54/2008 şi actualizat prin Hotărârile nr.123/2008 şi nr.10/2009 ale
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta.

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Autoritate
judeţeană de transport şi se comunică celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean .

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr._____/ 2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

ACTUL CONSTITUTIV
AL S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM
HUNEDOARA S.A.

ACTUL CONSTITUTIV stabileşte cadrul şi limitele în care va funcţiona
societatea comercială constituită de Acţionarul unic fondator :
JUDEŢUL HUNEDOARA prin
Consiliul Judeţean Hunedoara, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Deva,
str.1 Decembrie nr.28, judeţul Hunedoara, cod fiscal 4374474, reprezentat prin
Preşedinte, Domnul Mircea Ioan Moloţ, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP.I DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL.
DURATA DE FUNCŢIONARE
Art.1 Societatea comercială organizată prin prezentul act constitutiv va purta
denumirea de S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA S.A.
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.39937/21.07.2009 emisă de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA S.A. este
persoană juridică română de la data înregistrării în Oficiul Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Hunedoara având forma juridică de “societate pe acţiuni” cu Acţionar
unic: Consiliul Judeţean Hunedoara.
În orice factura, oferta, comandă, tarif, prospect şi alte documente care provin de
la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică de societate comercială
pe acţiuni, sediul social, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare,
precum şi capitalul social subscris, cât şi cel vărsat.
Sediul social este în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, judeţul Hunedoara.
Sediul social va putea fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale a
Acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicitate prevăzute de lege.
Pe parcursul desfăşurării activităţii şi în funcţie de necesităţi, prin hotărârea
Adunării Generale a Acţionarilor, societatea va putea să deschidă filiale cu personalitate
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juridică, sucursale fără personalitate juridică, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică şi în alte localităţi din ţară sau din străinătate.
Durata societăţii este nelimitată, începând să curgă de la data înregistrării
societăţii la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

CAP.II OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.2 Obiectul de activitate al S.C. COMPANIA JUDEŢEANA DE TURISM
HUNEDOARA S.A. constă în:
I. Domeniul principal de activitate: Grupa CAEN 551 Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare similare
Activitate principală: Clasa CAEN 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
II. Societatea va desfăşura şi următoarele activităţi secundare:
Clasa CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de calatori
Clasa CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (neclasificate)
Clasa CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
Clasa CAEN 5210 - Depozitări
Clasa CAEN 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Clasa CAEN 5224 - Manipulări
Clasa CAEN 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
Clasa CAEN 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Clasa CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Clasa CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
Clasa CAEN 5610 – Restaurante
Clasa CAEN 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Clasa CAEN 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Clasa CAEN 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Clasa CAEN 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule
rutiere uşoare
Clasa CAEN 7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi
echipament sportiv
Clasa CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi
bunuri intangibile n.c.a.
Clasa CAEN 7911 – Activităţi ale agenţiilor turistice
Clasa CAEN 7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
Clasa CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Clasa CAEN 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Clasa CAEN 8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
Clasa CAEN 9311 - Activităţi ale bazelor sportive
Clasa CAEN 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
Clasa CAEN 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness
Clasa CAEN 9319 - Alte activităţi sportive
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Clasa CAEN 9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
Clasa CAEN 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Clasa CAEN 9602 - Coafură şi alte activităti de înfrumuseţare
Clasa CAEN 9604 - Activităţi de întreţinere corporală
Clasa CAEN 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
Societatea va putea efectua operaţiuni de import-export, comercializare cu ridicata
şi amănuntul cu produsele din obiectul de activitate al societăţii.
Societatea îşi va putea desfăşura obiectul de activitate atât în ţară, cât şi în
străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile
necesare îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.
Societatea va putea desfăşura activităţi cu produse pentru care se cer avize,
acorduri sau autorizaţii prealabile, numai după obţinerea licenţelor sau aprobărilor
respective.
Societatea îşi propune, deasemenea, asocierea pentru producţie şi comercializare
cu alte firme sau societăţi comerciale de acelaşi profil din ţară sau din străinătate.
Obiectul de activitate va putea fi modificat, completat, doar prin hotărârea
Adunării Generale a Acţionarilor.

CAP.III CAPITALUL SOCIAL
Art.3 Capitalul social subscris este stabilit la suma de 90 000 lei (nouăzecimiilei),
fiind constituit prin aportul în numerar al Acţionarului unic fondator:
JUDEŢUL HUNEDOARA prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi va fi vărsat în contul şi
pe seama societăţii până la introducerea cererii de autorizare a funcţionării societăţii.
Acţionarul unic va primi acţiuni proporţional cu contribuţia lui la capitalul social.
Capitalul social este divizat în 9000 de acţiuni nominative, numerotate de la nr.1
la nr.9000 , fiecare acţiune având o valoare nominală de 10 lei (zecelei) fiecare.
Capitalul social este subscris şi vărsat în numerar de către Acţionarul unic după
cum urmează:
1. JUDEŢUL HUNEDOARA prin Consiliul Judeţean Hunedoara subscrie şi
varsă în numerar un aport în valoare de 90000 lei împărţit în acţiuni nominative
numerotate de la nr.1 la nr.9000, reprezentând 100% din capitalul social subscris.
Art.4 Acţiunile se repartizează Acţionarului unic proporţional cu aportul în
numerar subscris. Fiecare acţiune conferă titularului un vot.
Art.5 Aportul în numerar al acţionarilor la capitalul social nu este purtător de
dobânzi.
Art.6 Creditorii personali ai acţionarilor pot urmări numai partea de beneficiu
distribuită acestora, iar la dizolvarea societăţii, creditorii personali pot cere luarea
măsurilor asiguratorii prevăzute de legea română.
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Art.7 Societatea va emite acţiuni numai după eliberarea integrală a capitalului
subscris. Acţiunile societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi
înregistrate în Registrul Acţionarilor, făcând dovada calităţii de acţionar şi dând măsura
participării la distribuirea profitului şi la suportarea pierderilor ca şi la împărţirea între
acţionari a activului net rămas după lichidarea societăţii. Obligaţiile societăţii faţă de terţi
sunt garantate de activul societăţii, iar acţionarii răspund pentru datoriile sociale numai
până la concurenţa sumei acţiunilor pe care le deţin.
Art.8 Acţiunile sunt indivizibile. Orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art.9 Acţiunile sunt transmisibile între acţionari, cesiunea către terţi a acţiunilor
fiind posibilă numai cu acordul acţionarilor deţinând minimum trei pătrimi din capitalul
social. Oferta de cesiune trebuie notificată de către acţionarul cedent al societăţii şi
acţionarilor şi se va menţiona persoana fizică sau juridică ce ar urma să fie cesionar,
precum şi condiţiile cesiunii. Acţionarii au dreptul de preemţiune.
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor trebuie comunicată acţionarului
cedent în termen de 45 de zile de la notificarea ofertei de cesiune, lipsa unui răspuns în
acest termen epuizează dreptul de preemţiune al celorlalţi acţionari şi dă posibilitatea
pentru cesiunea către terţul desemnat prin oferta notificată.
Art.10 Transferul de acţiuni, în condiţiile art.9, operează prin andosarea acţiunilor
cedentului pe numele cesionarului şi îşi produce efectele de la data înscrierii operaţiunii
în Registrul de acţionari al societăţii.
Art.11 Transferul de acţiuni pe oricare cale s-ar opera este opozabil terţilor de la
data menţiunii acestuia în Registrul Comerţului.
Art.12 Deţinerea de acţiuni implică de plin drept, adeziunea titularului la
prevederile Actului Constitutiv al societăţii, cu eventualele modificări ulterioare decise de
acţionari ori intervenind prin efectul legii, precum şi la hotărârile Adunării Generale a
Acţionarilor, fără participarea acţionarului titular sau cu opoziţia acestuia.
Fiecare acţiune conferă titularului (proprietarului) un vot deliberativ în Adunarea
Generală a Acţionarilor, dreptul de a fi desemnat administrator ori de a fi ales în alte
organe de conducere ale societăţii, dreptul de a verifica în orice moment modul de
administrare şi gestiunea societăţii şi dreptul de a participa la distribuirea profitului,
respectiv a produsului net al lichidării.
Participarea la pierderi ca şi răspunderea acţionarilor pentru obligaţiile sociale faţă
de terţi este limitată la valoarea acţiunilor deţinute de fiecare.
Drepturile şi obligaţiile decurgând din acţiuni urmează acţiunile în cazul
transmiterii lor valabile prin orice mod către alte persoane.
Art.13 Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, dar nu înaintea
terţilor, creditori ai societăţii.
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Patrimoniul social nu este grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale
acţionarilor, orice eventuale pretenţii ale creditorilor unui acţionar purtând numai asupra
părţii de profit repartizat acestuia de Adunarea Generală a Acţionarilor sau asupra cotei
cuvenite la lichidarea societăţii.
Art.14 Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat până la minimul prevăzut
de lege prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.
Majorarea capitalului social se poate realiza prin emisiunea de acţiuni noi sau prin
majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi in numerar/şi
sau în natură. Deasemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu
excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin
compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.
Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără
a majora capitalul social.
Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi
hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin
încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind majorarea capitalului social
produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la
data adoptării.
Art.15 Reducerea capitalului social se poate face pe baza deciziei Adunării
Generale a Acţionarilor prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicată fiecărui acţionar
cu cel puţin 30 zile înaintea Adunării Generale a Acţionarilor care va decide asupra
modului de reducere a capitalului.
Art.16 Modificarea capitalului social poate fi operată numai după trecerea a două
luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României , Partea a IV-a, a hotărârii
Adunării Generale a Acţionarilor, sub condiţia ca nici un creditor al societăţii, având
creanţa anterioară deciziei de majorare să nu fi formulat opoziţie la instanţa
judecătorească sau ca opoziţia eventual formulată să fie respinsă printr-o sentinţă
judecătorească rămasă definitivă.
Modificarea capitalului social are efect de la data menţionării în Registrul
Comerţului.
Art.17 Societatea preconizează efectuarea de investiţii finanţate din resurse
proprii, pe măsura creării lor, prin reinvestirea unei părţi importante din profit, prin
creditarea societăţii de către acţionari şi din credite de la bănci române şi/sau străine.
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CAP.IV CONDUCEREA SOCIETĂŢII
Art.18 Organele de conducere a societăţii sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor
şi Consiliul de Administraţie.
Drepturile şi obligaţiile aferente Acţionarului unic fondator: JUDEŢUL
HUNEDOARA sunt exercitate de către acesta prin reprezentanţii săi desemnaţi.
Art.19 Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al
societăţii, luând decizii asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei comerciale,
financiare, economice, investiţionale şi promoţionale.
Activitatea Adunării Generale a Acţionarilor se desfăşoară în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu prevederile Actului constitutiv.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza
neîntrunirii majorităţii cerute, la o nouă convocare, Adunarea poate decide asupra ordinii
de zi, oricare ar fi numărul de acţionari şi partea de capital deţinută de acţionarii prezenţi.
Art.20 Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare sau extraordinare. În
ambele situaţii, convocarea se face de către Consiliul de Administraţie, care va comunica
ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi examinate şi aprobate.
Adunările Generale ordinare se ţin o dată pe an, la cel mult 60 de zile de la
încheierea exerciţiului financiar.
Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua
o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii:
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau
alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii,
h) dizolvarea anticipată a societăţii;
i) oricare modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este
cerută aprobarea adunării Generale extraordinare.
Un acţionar sau un număr de acţionari deţinând cel puţin 1/4 din capitalul social,
pot cere convocarea Adunării Generale cu menţionarea scopului acesteia.
Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa
acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie
luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentat în
adunare.
Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la
alineatul precedent, adunarea se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze
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asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de
capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate.
Adunarea Generală se ţine de regulă la sediul societăţii, fiind prezidată de către un
membru al Consiliului de Administratie.
Pentru întocmirea procesului-verbal, Adunarea Generală alege un secretar.
Secretarul şedinţei întocmeşte procesul-verbal care se înscrie într-un registru numerotat,
sigilat şi parafat. Procesul-verbal este semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi
de către secretarul şedinţei. Hotărârile Adunării Generale sunt opozabile terţilor numai
după menţionarea lor în Registrul Comerţului.
Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, cu respectarea condiţiilor legale şi
statutare, sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, chiar dacă nu au participat la şedinţă sau
au votat contra. Aceştia pot ataca în justiţie hotărârile pe care le consideră adoptate cu
încălcarea cerinţelor de fond sau procedurale, stabilite prin Actul constitutiv sau impuse
de lege, în termenul, după procedura şi cu efectele stabilite de lege.
Art.21 Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt:
a. aprobă bilanţul şi repartizarea profitului net;
b. desemnează administratorii, îi revocă, îi descarcă de activitatea lor;
c. decide urmărirea administratorilor (şi cenzorilor, dacă este cazul)
pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată
cu exercitarea;
d. modifică Actul constitutiv;
e. ia hotărâri în orice alte chestiuni privind societatea, care sunt atribuite
Adunării Generale prin Actul constitutiv şi/sau dispoziţia expresă a
legii.
Art.22 Societatea este administrată şi condusă de un Consiliu de Administraţie
format din 3 membri desemnaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art.23 Administratorii vor depune, până la intrarea lor în funcţiune, o garanţie de
cel puţin 10 acţiuni sau dublul remuneraţiei lunare.
Art.24 Pe durata funcţionării societăţii, numirea, revocarea, modul de plată,
atribuţiile şi responsabilităţile administratorilor vor fi decise de Adunarea Generală a
Acţionarilor.
Puterile administratorilor şi drepturile speciale de reprezentare acordate unora
dintre ei trebuie să fie conforme cu Actul constitutiv şi prevederile legale.
Art.25 Consiliul de Administraţie se va reuni ori de câtre ori va fi necesar, dar cel
puţin o dată pe lună.
Art.26 Deciziile privind administrarea societăţii se iau de către Consiliul de
Administraţie, reprezentat prin persoana Preşedintelui Consiliului de Administraţie –
acesta avand si funcţia de Director General al societăţii, cu dreptul de a reprezenta
societatea în relaţiile cu terţii şi efectuând orice acte juridice în numele şi pe seama
acesteia, sub semnătură personală, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de către
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Consiliul de Administraţie, fără a avea dreptul de a înstrăina sub nici un motiv din
activele societăţii, de a efectua operaţiuni comerciale, financiare, bancare sau de altă
natură riscantă şi care să pună în primejdie interesele sau patrimoniul societăţii.
Art.27 Pentru operativitatea derulării activităţii, Directorul General poate da
procură autentică unei terţe persoane, acţionar sau angajat al societăţii pentru acte
determinate.
Art.28 Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând exercita mandate
succesive. Revocarea acestora pe durata mandatului este posibilă prin decizia Adunării
Generale a Acţionarilor, fiind necesar votul a 3/4 din capitalul social. Iniţiativa revocării
poate fi înaintată dezbaterii şi aprobării Adunării Generale de către acţionarii deţinând
minimum 24% din capitalul social, în situaţiile în care administratorii au comis abateri
grave sau fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni sau au adus prejudicii de orice fel
societăţii.
Art.29 Pentru operaţiunile efectuate în ţară şi/sau străinătate a căror valoare nu
depăşeşte de 2 ori capitalul social, este suficientă semnătura Directorului General.. Dacă
valoarea operaţiunii, depăşeşte această limită este obligatorie aprobarea Adunării
Generale a Acţionarilor.
Dacă unul dintre administratori are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societăţii trebuie să-i înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi
administratori şi pe cenzori sau pe auditorii financiari şi să nu ia parte la nici o deliberare
privitoare la această operaţiune.
În cazul în care acesta încheie acte juridice care prejudiciază societatea, oricare
dintre acţionarii minoritari are dreptul să introducă acţiune în numele societăţii, în scopul
recuperării prejudiciului respectiv.
Art.30 Puterile unui administrator încetează prin retragerea lor de către Adunarea
Generală a Acţionarilor ca urmare a revocării, prin renunţare la mandat a
administratorului sau prin expirarea mandatului. Renunţarea administratorului la mandat
poate fi făcută sub condiţia notificării ei acţionarilor cu trei luni înainte.
Încetarea puterilor administratorului este opozabilă terţilor de la data menţionării
despre aceasta în Registrul Comerţului, afară dacă terţii nu au luat mai înainte cunoştinţă
de aceasta pe altă cale.
Art.31 Obligaţiile şi răspunderile administratorilor sunt guvernate de reguli
speciale din legislaţia societăţilor comerciale, iar lipsa de soluţie expresă se aplică prin
asemănarea dispoziţiilor din Codul comercial şi Codul civil referitoare la contractul de
mandat.
Art.32 În caz de vacanţă a unuia sau mai multor membrii ai Consiliului de
Administraţie, ceilalţi administratori, împreună cu cenzorii şi deliberând în prezenţa a
două treimi şi cu majoritatea absolută, procedează la numirea unui administrator
provizoriu până la convocarea Adunării Generale.
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Art.33 Administratorii nu pot primi mandat de administrator în altă societate
concurentă sau având acelaşi obiect de activitate şi nici nu pot exercita pe cont propriu
sau pe contul terţilor, acelaşi obiect de activitate sau unul concurent.
Încălcarea interdicţiei prevăzute la alineatul precedent antrenează revocarea
administratorului şi răspunderea lui pentru daunele cauzate societăţii.
Art.34 Administratorii sunt obligaţi să participe la Adunările Generale ordinare
sau extraordinare ale societăţii.
Art.35 Consiliul de Administraţie este răspunzător pentru:
a. exactitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b. existenţa reală a dividendelor plasate asociaţilor;
c. existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d. îndeplinirea hotărârilor Adunărilor Generale;
e. stricta îndeplinire a oricăror alte obligaţii puse de lege în sarcina lui.
Acţiunea în răspundere contra administratorilor poate fi introdusă de asociaţii şi
creditorii societăţii, în caz de faliment.
Art.36 Directorul General are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă a societăţii şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor
Adunării Generale, acţionând în numele societăţii pentru realizarea obiectului social;
b) reprezintă societatea în relaţiile cu terţii, semnează actele şi documentele şi
iniţiază operaţiunile care angajează societatea;
c) ţine la zi corect Registrul de asociaţi, Registrul proceselor verbale ale Adunării
Generale şi alte evidenţe stabilite prin lege;
d) angajează şi concediază personalul necesar desfăşurării activităţilor societăţii,
prin contracte individuale de muncă, cu respectarea dispoziţiilor legale;
e) elaborează şi aplică regulamentul interior de funcţionare a societăţii;
f) aprobă operaţiunile de încasări şi plăti;
g) încheie şi reziliază contractele cu terţii în numele societăţii;
h) urmăreşte exactitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
i) verifică existenţa reală a dividendelor plătite de societate;
j) întocmeşte în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar
raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de pierderi şi profit
ale societăţii pe care le supune spre aprobare Adunării Generale.
Dacă Directorul General constată că în urma unor pierderi activul net, determinat
ca diferenţă între totalul activelor şi datoriilor societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate
din valoarea capitalului social, va informa Consiliul de Admnistraţie, care va convoca
Adunarea Generală extraordinară pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la
valoarea rămasă sau dizolvarea societăţii.
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CAP.V CONTROLUL SOCIETĂŢII
Art.37 Controlul activităţii economice, financiare şi administrative a societăţii se
exercită de către acţionarii care nu sunt administratori şi de către o comisie de cenzori
compusă din 3 membri, după cum urmează:
a.
dl/dna.__________________,
cetăţean
român,
domiciliat
în…………………………………………., identificat prin……………… seria….
nr……… eliberat de……………… , CNP………………
b.
dl/dna.__________________,
cetăţean
român,
domiciliat
în…………………………………………., identificat prin……………… seria….
nr……… eliberat de……………… , CNP………………
c.
dl/dna._________________,
cetăţean
român,
domiciliat
în…………………………………………., identificat prin……………… seria….
nr……… eliberat de……………… , CNP………………, reprezentant al Ministerului
Finanţelor Publice.
Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Art.38 Modul de plată al membrilor comisiei de cenzori va fi stabilit de Adunarea
Generală a Acţionarilor.
Cenzorii sunt obligaţi ca înainte de preluarea funcţiei să depună a treia parte din
garanţia cerută pentru administratori. Sunt exceptaţi de la această obligaţie, cenzorii
experţi contabili sau contabili autorizaţi, dacă fac dovada încheierii asigurării de
răspundere civilă profesională.

CAP.VI ACTIVITATEA FINANCIARĂ
Art.39 Profitul net este repartizat acţionarilor. Destinaţiile acestuia pot fi:
reinvestire, finanţare, majorarea capitalului social al societăţii şi altor nevoi ordinare sau
extraordinare ale societăţii.
Profitul net care se repartizează acţionarilor va fi în funcţie de numărul acţiunilor,
stabilindu-se mărimea beneficiului. Plata dividendelor se va face în cel mult 30 de zile de
la aprobarea bilanţului de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art.40 Oricare dintre acţionari poate verifica pe baza ultimei balanţe de verificare
sau a bilanţului anual, situaţia financiară şi contabilă a societăţii.
Orice acţionar poate verifica în orice moment situaţia Registrului acţionarilor,
precum şi a altor registre şi documente a căror ţinere şi întocmire este impusă de lege.
Administratorul este obligat să ţină la dispoziţia acţionarilor instrumentele de evidenţă şi
să dea explicaţii cu privire la regularitatea evidenţelor ţinute.
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CAP.VII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ŞI
LICHIDAREA SOCIETĂŢII
Art.41 Schimbarea formei juridice a societăţii poate fi decisă în Adunarea
Generală. Ea se operează cu respectarea condiţiilor de înregistrare şi publicare prevăzute
de lege.
Art.42 Dizolvarea societăţii are loc în următoarele cazuri:
a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b. reducerea capitalului social sub minimul legal, în afara cazului când sa decis completarea acestuia;
c. falimentul;
d. incapacitatea oricărui acţionar, excluderea, retragerea unui/unor
acţionari când, datorită acestor cauze, numărul acţionarilor s-a redus
sub limitele prevăzute de lege;
e. la cererea oricărui acţionar, pentru cazuri de forţă majoră prelungită
peste 3 luni, funcţionarea societăţii nemaifiind posibilă;
f. în orice alte situaţii, prevăzute de lege, pe baza hotărârii Adunării
Generale luată în unanimitate.
Art.43 Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul
Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are
loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri
prevăzute de lege.
Art.44 Fuziunea se face prin absorbirea societăţii de către o altă societate sau prin
contopirea societăţii cu una sau mai multe societăţi, pentru a alcătui o societate nouă.
Art.45 Divizarea societăţii se face prin împărţirea patrimoniului între două sau
mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă.

CAP.IX LITIGII
Art.46 Prezentul Act Constitutiv este supus dreptului român. Orice diferende ce
decurg din sau în legătură cu prezentul înscris, ca şi orice alte litigii care vor surveni vor
fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz de eşec, diferendele vor fi prezentate spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti române, competente.
Art.47 Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare şi produce efecte juridice după
îndeplinirea cerinţelor legale de aprobare şi înregistrare la autorităţile competente.
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CAP.X DISPOZIŢII FINALE
Art.48 Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plăţi necesare constituirii
societăţii vor fi suportate de societate şi contabilizate de la data înmatriculării sale în
Registrul Comerţului, la rubrica “cheltuieli de constituire”.
Art.49 Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legislaţiei
comerciale în vigoare.

ACŢIONAR UNIC FONDATOR:
JUDEŢUL HUNEDOARA
prin
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
reprezentat de
PREŞEDINTE
Mircea Ioan Moloţ
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Anexa la Hotararea nr. /2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PENTRU
TRASEELE JUDETENE PE PERIOADA 01.07.2008 - 30.06.2011
Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

A

B

C

Cod
traseu
nou
4
001

Km
pe
sens

Autog / Loc.
5
BRAD

Loc.intermediar
6
Vălișoara

Autog / Loc.
7
DEVA

8
37

Nr.
curse
planificat
9
18

01

01

3
HD

01

01

HD

002

BRAD

Ribița

UIBARESTI

12

2

01
01

01
01

HD
HD

004
005

HARTAGANI
BRAD

Ormindea

BRAD
DEALU MARE

29
29

1
2

01

01

HD

006

BRAD

Rișculița

OBARSA

21

3

01

01

HD

007

BRAD

RISCULITA

15

2

01
02

01
02

HD
HD

008
009

BRAD
BRAD

Gura Barza

BULZESTI
DUPAPIATRA

29
33

1
4

02
02

02
02

HD
HD

010
012

BRAD
BRAD

Gura Barza
Gura Barza

STANIJA
GROSURI

26
34

1
3

03

03

HD

013

BRAD

Gura Barza

SESURI

20

2

03

03

HD

014

BRAD

Gura Barza

BUCURESCI

12

2

03
03

03
03

HD
HD

015
016

BRAD
BRAD

Gura Barza
Gura Barza

SATUT
ZDRAPTI

14
11

1
5

03

03

HD

017

BRAD

CRISCIOR

7 1 21
Pagina

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16
23
5
1
5:00
5:55
6:15
7:10
5:30
6:25
8:00
8:55
6:15
7:10
10:00
10:55
6:45
7:40
10:30
11:25
7:30
8:25
11:15
12:10
8:00
8:55
12:00
12:55
8:45
9:40
13:00
13:55
10:00
10:55
14:00
14:55
11:15
12:10
15:20
16:15
11:45
12:40
14:00
14:55
12:30
13:25
16:20
17:15
13:00
13:55
15:45
16:40
13:45
14:40
17:30
18:25
14:30
15:25
16:45
17:40
15:15
16:10
18:15
19:10
15:45
16:40
19:45
20:40
16:30
17:25
19:00
19:55
18:00
18:55
21:15
22:10
10
1
7:45
8:11
5:30
5:56
16:15
16:30
15:45
16:11
10
1
8:00
8:58
12:30
13:28
10
1
*06:30
6:50
*07:00
7:20
*14:30
14:50
*15:00
15:20
23
1
11:00
11:37
5:40
6:17
16:00
16:37
11:50
12:27
20:00
20:37
18:00
18:37
23
1
6:30
6:53
7:00
7:23
14:30
14:53
15:10
15:33
10
1
*16:00:0
16:58
6:00
6:58
23
1
1
7:20
8:35
5:45
7:00
11:00
12:15
9:00
10:15
15:15
16:30
13:15
14:30
19:00
20:15
16:45
18:00
23
1
15:15
16:17
6:00
7:02
23
1
10:15
11:21
6:00
7:06
14:30
15:36
12:00
13:06
19:30
20:36
17:00
18:06
23
1
1
14:15
15:10
6:50
7:45
18:45
19:40
15:15
16:10
10
1
6:00
6:24
6:30
6:54
7:10
7:34
7:30
7:54
23
1
9:45
10:11
10:20
10:46
23
1
6:30
6:52
6:00
6:22
10:00
10:22
7:10
7:32
13:15
13:37
10:30
10:52
*14:20
14:42
13:50
14:12
16:20
16:42
*15:00
15:22
23
2
6:00
6:14
6:30
6:44
*06:40
6:54
*07:00
7:14

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;4
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

03

03

HD

018

BRAD

Gura Barza

CURECHIU

22

4

23

1

04

04

HD

019

BRAD

Crișan

DUMBRAVA

22

3

23

1

04

04

HD

020

BRAD

TOMESTI

23

3

10

1

04

04

HD

021

BRAD

VATA DE JOS

20

2

23

1

04
05
05

04
05
05

HD
HD
HD

022
024
025

BRAD
DEVA
DEVA

Ormindea

CAZANESTI
BARBURA
HARTAGANI

29
22
40

1
1
5

23
23
23

1
1
1

05
06
06

05
06
06

HD
HD
HD

026
027
028

DEVA
DEVA
DEVA

Băița
Șoimuș
Hărău

HARTAGANI
HARAU
CHIMINDIA

30
15
16

1
1
3

23
23
23

1
1

1

06

06

HD

029

DEVA

Hărău

BANPOTOC

20

2

23

07

07

HD

030

DEVA

HONDOL

23

7

23

2

1

07
08

07
08

HD
HD

031
032

DEVA
DEVA

SACARAMB
VARMAGA

28
31

1
3

10
23

1
1

1

09

09

HD

033

DEVA

MAGURA

24 2
Pagina

5

10

1

1

Certej

1

1

7:00
*07:40
8:00
*08:30
9:00
10:00
11:00
12:00
*12:30
13:00
*13:30
*13:50
14:00
*14:40
15:00
16:00
17:00
18:00
20:00
6:10
*14:30
16:00
18:45
10:45
15:30
19:30
7:00
11:45
16:00
12:30
*14:30
16:15
14:10
7:20
12:00
16:15
15:15
20:15
16:45
6:35
14:30
16:30
20:20
9:00
12:30
7:15
11:00
14:00
14:30
16:20
18:00
20:00
14:30
6:10
13:30
16:10
10:00
13:15

7:14
7:54
8:14
8:44
9:14
10:14
11:14
12:14
12:44
13:14
13:44
14:04
14:14
14:54
15:14
16:14
17:14
18:14
20:14
6:50
15:10
16:40
19:25
11:36
16:21
20:21
7:35
12:20
16:35
13:00
15:00
17:10
14:47
8:40
13:20
17:35
16:35
21:35
17:45
7:06
15:07
17:07
20:57
9:40
13:11
8:00
11:45
14:45
15:15
17:05
18:45
20:45
15:34
7:18
14:38
17:18
10:48
14:33

7:30
*08:00
8:30
*09:00
9:30
10:30
11:30
12:30
*13:00
13:30
*14:10
*14:20
14:30
*15:00
15:30
16:30
17:30
18:30
20:30
5:25
6:55
*15:15
16:45
6:00
12:15
17:15
5:15
8:00
13:30
7:00
*13:45
5:45
7:00
5:15
5:30
9:00
6:30
18:15
13:45
7:15
5:45
15:15
17:15
9:45
13:20
6:00
6:30
6:50
9:45
13:00
15:20
18:00
6:25
5:00
7:25
14:40
6:45
11:50

7:44
8:14
8:44
9:14
9:44
10:44
11:44
12:44
13:14
13:44
14:24
14:34
14:44
15:14
15:44
16:44
17:44
18:44
20:44
6:05
7:35
15:55
17:25
6:51
13:06
18:06
5:50
8:35
14:05
7:30
14:15
6:42
7:27
6:25
6:50
10:20
7:50
19:35
14:45
7:46
6:22
15:52
17:52
10:25
14:01
6:45
7:15
7:35
10:30
13:45
16:05
18:45
7:30
6:08
8:33
15:48
7:33
12:48

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6:7
1;2;3;4;5;6:7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6:7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;6;
1,2,3,4,5,6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

10

10

HD

034

DEVA

10

10

HD

035

10

10

HD

10

10

10

10

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

TOPLITA

16

5

10

1

DEVA

BOHOLT

12

3

10

1

036

DEVA

BIRCEA MARE

11

8

10

1

HD

037

DEVA

SIMERIA

12

6

23

3

HD

119

DEVA

SIMERIA

12

41

10

Boholt

Pagina 3

1

15:55
18:30
21:00
5:15
7:15
**12:15:
13:30
16:30
20:00
6:45
*12:15:0
15:15
5:30
6:30
7:10
13:30
*14:30
15:30
16:30
*17:30
6:45
7:45
13:45
14:45
15:45
16:45
6:00
6:15
6:30
7:00
7:15
7:30
8:00
8:15
8:45
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
14:00
14:15
14:30
15:00
15:15
15:30
16:00
16:15
16:30
17:00
17;15

16:43
19:18
21:48
5:45
7:45
12;45
14:00
17:00
20:30
7:11
12:41
15:41
5:50
6:50
7:30
13:50
14:50
15:50
16:50
17:50
7:10
8:10
14:10
15:10
16:10
17:10
6:25
6:40
6:55
7:25
7:40
7:55
8:25
8:40
9:10
9:25
9:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:25
14:40
14:55
15:25
15:40
15:55
16:25
16:40
16:55
17:25
17:40

14:10
17:00
19:30
5:45
7:45
13:00
14:15
17:15
20:30
7:15
12:45
15:45
6:00
6:50
7:30
13:55
14:55
15:55
16:55
17:55
6:15
7:15
8:15
14:15
15:15
16:15
6:00
6:30
6:45
7:00
7:30
7:45
8:00
8:30
8:45
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12;00
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:30
14:45
15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:45
17:00

14:58
17:48
20:18
6:15
8:15
13:30
14:45
17:45
21.00
7:41
13:11
16:11
6:20
7:10
7:50
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
6:40
6:50
8:40
7:35
7:55
8:25
6:25
6:55
7:10
7:25
7:55
8:10
8:25
8:55
9:10
9:25
9:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:10
13:25
13:35
13:55
14:10
14:25
14:55
15:10
15:25
15:55
16:10
16:25
16:55
17:10
17:25

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

11

11

HD

038

DEVA

COZIA

10

2

10

1

1

11

11

HD

039

DEVA

CHERGHES

21

5

10

1

12

12

HD

040

DEVA

Simeria

CALAN

26

16

23

2

12

12

HD

041

DEVA

Hațeg

ZEICANI

71

2

23

1

13

13

HD

042

DEVA

Simeria

ORASTIE

27

13

23

2

1

14

14

HD

043

DEVA

Orăștie

GEOAGIU BAI

47

3

10

2

1

15

15

HD

044

DEVA

Turdaș

PRICAZ

36

6

10

1

1

16

16

HD

045

DEVA

Simeria

POIANA

Pagina 4
69

2

10

1

1

1

17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21;30
22:00
5:30
16:00
4:40
6:10
7:55
14:15
17:00
6:05
7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:05
14:30
18:30
5:15
5:45
7:25
10:00
11:00
12;45
*13:30
14:30
15;05
17:15
18:00
20:00
21:00
6:50
8:50
15:30
5:20
7:25
9:50
12:45
15:25
17:50
15:45

17.55
18:25
18:55
19:25
19:55
20:25
20:25
21:25
21:55
22:25
5:56
16:26
5:35
7:05
8:50
15:10
17:55
6:55
7:55
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:55
15:55
16:55
17:55
18:55
19:55
20:55
21:55
16:15
20:15
6:00
6:30
8:10
10:45
11:45
13.30
14:15
15:15
15:50
18:00
18:45
20:45
21:45
8:10
10:10
16:50
6:10
8:40
11:30
13:40
16:40
19:35
18:25

17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
6:00
16:30
5:25
6:55
9:00
15:45
17:45
7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:00
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:05
6:05
5:45
16:30
6:00
6:15
6:30
7:00
9:00
9:25
11:00
13:30
14:05
*15:00
15:30
16:30
20:00
8:50
11:15
17:15
6:20
8:50
11:40
13:50
16:50
19:45
6:00

17:55
18:25
18:55
19:25
19:55
20:25
20:55
21:25
21:55
22:25
6:26
16:56
6:20
7:50
9:55
16:40
18:40
7:55
8:55
9:55
10:55
11:55
12:55
13:55
14:25
15:55
16:55
17:55
18:55
19:55
20:55
21:55
6:55
7:30
18:15
6:45
7:00
7:15
7:45
9:45
10:10
11;45
14:15
14;50
15;45
16:15
17:15
20:45
10:10
12:35
18:35
7:10
9:40
12:30
14:40
17:50
20:35
7:40

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

16

16

HD

046

DEVA

17

17

HD

047

18

18

HD

18
18

18
18

18
19

Orăștie

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

ALMASU MIC

66

3

10

2

DEVA

TARNAVA

22

6

10

1

1

048

DEVA

LESNIC

16

7

10

1

1

HD
HD

049
050

DEVA
DEVA

FEREGI
ROSCANI

44
40

2
3

10
10

1
1

18
19

HD
HD

051
052

DEVA
DEVA

VISCA
PANC

53
44

1
3

23
23

1
1

1

20

20

HD

053

BATRANA

1

23

1

1

21
22

HD
HD

054
055

DEVA
DEVA

DEVA
DEVA
STANCESTI
LAPUGIU DE SUS

70

21
22

Zbeg
Zbeg
Dobra
Ohaba

40
56

1
3

1
2

1
1

23
24

23
24

HD
HD

056
057

DEVA
DEVA

Fornădia

ALMAS SALISTE
SULIGHETE

60
18

1
3

10
10
10
10
10
23

1
1

1
1

25

25

HD

058

SIMERIA

HARAU

12

5

10

1

1

26

26

HD

059

SIMERIA

BOIU

24

7

23

1

1

26
26

26
26

HD
HD

060
061

SIMERIA
SIMERIA

RAPOLTEL
GEOAGIU

9
20

1
4

10
10

1
1

27

27

HD

062

DEVA

HUNEDOARA

20

17

23

6

Muncel

Sântuhalm

Pagina 5

1

Zilele
in care
circula
17

17:00
6:10
13:20
17:50

18:40
8:00
15:10
19:20

15:00
8:20
15:30
19:30

16:40
10:10
17:20
21:20

7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

4:45
6:40
11:00
13:45
16:15
18:40
6:10
8:00
11:45
13:15
15:00
18:30
20:30
14:30
9:05
12:00
14:00
15:30
19:00
7:00
15:15
5:30
5:30
14:45
7:00
15:00
19:00
16:00
6:30
13:56
16:30
6:40
8:30
14:10
16:25
20:00
6:20
8:30
12:00
14:10
16:25
19:30
21:30
15;45
7:15
10:45
13:15
18:00
7:10
7:50
8:10
9:10
10:15
13:00

5:19
7:15
11:34
14:19
16:49
19:14
6:40
8:30
12:15
13:45
15:30
19:00
21:00
15:45
9:55
12:50
14:50
17:00
20:05
8:05
16:20
7:30
7:30
16:11
8:40
16:40
20:40
17:35
7:04
14:30
17:04
7:04
8:54
14:34
16:49
20:24
7:04
9:14
12:44
14:54
17:09
20:14
22:14
16;00
7:45
11:15
13:45
18:30
7:55
8:35
8:55
9:55
11:00
13:45

5:35
7:30
11:50
14:45
17:10
19:30
6:55
8:45
12:30
14:00
15:45
19:30
21:30
6:30
10:00
13:10
15:30
5:30
5:40
8:30
17:30
16:20
16:20
7:00
05:40
10:55
17:00
6:00
5:45
7:15
14:30
5:50
7:15
9:15
14:40
17:15
5:30
7:10
9:30
12:50
15:00
17:15
20:20
5:50
7:55
11:30
13.55
19:00
6:10
6:30
7:10
7:30
7:50
8:10

6:09
8:04
12:24
15:19
17:44
20:04
7:25
9:15
13:00
14:30
16:15
20:00
22:00
7:45
10:55
14:00
16:20
7:00
6:45
9:35
18:35
18:20
18:20
8:26
06:55
12:15
18:15
7:35
6:19
8:19
15:04
6:14
7:39
9:39
15:04
17:39
6:14
7:54
10:14
13:34
15:44
17:59
21:04
6:05
8:25
12:00
14.25
19:30
6:55
7:15
7:55
8:15
8:35
8:55

1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1,5
2,3,4
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

27

3

27

HD

Cod
traseu
nou
4

062

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

DEVA

Sântuhalm

HUNEDOARA

Km
pe
sens
8

20
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Nr.
curse
planificat
9

72

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

10

13:30
14:10
14:30
15:10
15:30
16:10
16:45
17:15
17:45
18:15
19:15
X
5:20
5:40
5:50
6:00
6:10
6:20
6:30
6:40
6:50
7:00
7:20
7:30
7:40
8:00
8:20
8:30
8:40
8:50
9:00
9:20
9:30
9:45
10:00
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:20
15:30
15:40

14:15
14:55
15:15
15:55
16:15
16:55
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
X
6:00
6:20
6:30
6:40
6:50
7:00
7:10
7:20
7:30
7:40
8:00
8:10
8:20
8:40
9:00
9:10
9:20
9:30
9:40
10:00
10:10
10:25
10:40
11:10
11:25
11:40
11:55
12:10
12:25
12:40
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:10
14:25
14:40
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
16:00
16:10
16:20

8:50
9:10
10;15
14:10
14:30
15:10
16:10
16:30
17:15
18:00
18:30
5:00
5:20
5:40
5:50
6:00
6:20
6:30
6:40
6:50
7:00
7:20
7:30
7:40
8:00
8:20
8:30
8:40
9:00
9:20
9:30
9:45
10:00
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14?20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00

9:35
9:55
11:00
14:55
15:15
15:55
16:55
17:15
18:00
18:45
19:15
5:40
6:00
6:20
6:30
6:40
7:00
7:10
7:20
7:30
7:40
8:00
8:10
8:20
8:40
9:00
9:00
9:10
9:40
10:00
10:10
10:25
10:40
11:10
11:25
11:40
11:55
12:10
12:25
12:40
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:10
14:25
14:40
15:00
15:00
15:20
15:30
15:40
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
6;7
1;2;3;4;5
6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
6;7
1;2;3;4;5

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

27

3

27

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

HD

63

HUNEDOARA

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

MANERAU

8

5

10

1

LUNCA CERNII
CERBAL

45
24

1
2

10
10

1
1

27
27

27
27

HD
HD

064
065

HUNEDOARA
HUNEDOARA

28

28

HD

066

HUNEDOARA

NANDRU

14

7

10

1

1

30

30

HD

068

HUNEDOARA

GHELARI

22

5

10

1

1

30

30

HD

069

HUNEDOARA

CINCIS SAT

10

9

10

1

31

31

HD

070

HUNEDOARA

HASDAU

34

3

10

1

1

32

32

HD

071

HUNEDOARA

SILVASU DE SUS
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22

2

10

1

1

Ciulpăz

15:50
16:00
16:20
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
18:45
19:00
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:30
23:00
23:30
23:40
06:20
07:20
10:00
13:30
15:30
06:00
6:30
15:00
5:15
**07:40:
13:00
14:25
15:40
20:00
23:30
7:40
11:30
15:40
19:30
23:40
6:25
7:40
10:30
13:15
14:45
15:40
19:15
21:15
23:40
7:40
15:40
23:40
5:00

16:30
16:40
17:00
17:10
17:40
18:10
18:40
19:10
19:20
19:40
20:10
20:25
20:40
20:55
21:10
21:25
21:40
21:55
22:10
22:25
22:40
23:10
23:40
0:10
0:20
06:30
07:30
10:10
13:40
15:40
07:30
7:15
15:45
5:45
8:10
13:30
14:55
16:10
20:30
0:00
8:10
12:00
16:10
20:00
0:10
6:50
8:05
10:55
13:40
15:10
16:05
19:40
21:40
0:05
8:57
16:57
0:57
5:50

16:20
16:30
16:45
17:00
17:30
17:45
18:00
18:15
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:30
23:00
23:40
06:40
07:40
10:20
14:00
16:00
15:40
7:20
16:00
5:45
7:00
8:30
13:40
14:05
17:50
22:00
5:30
8:15
14:00
18:00
21:30
6:00
7:15
8:35
11:30
13:50
14:15
16:30
20:00
22:00
5:00
13:00
21:00
5:50

17:00
17:10
17:25
17:40
18:10
18:25
18:40
18:55
19:25
19:40
19:55
20:10
20:25
20:40
20:55
21:10
21:25
21:40
21:55
22:10
22:25
22:40
23:10
23:40
0:20
06:50
07:50
10:30
14:10
16:10
17:10
08;05
16:45
6:15
7:30
9:00
14;10
14:25
18:20
22:30
6:00
8:45
14:30
18:30
22:00
6:25
7:40
9:00
11:55
14:15
14:45
16:55
20:25
22:25
6:17
.05
22:17
6:40

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

A

B

C

3

Cod
traseu
nou
4

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

NADASTIA de SUS
CALAN

14
16

1
7

33
33

33
33

HD
HD

072
073

HUNEDOARA
HUNEDOARA

33

33

HD

074

HUNEDOARA

Nadastia

CALAN

19

8

34
34
34
34

34
34
34
34

HD
HD
HD
HD

075
076
77
078

CALAN
CĂLAN
HUNEDOARA
CĂLAN

Batalari
Boşorod

COVRAGIU
OCOLIŞU MIC
OCOLIŞU MIC
BOŞOROD

24
14
33
14

1
1
1
3

34

34

HD

079

HUNEDOARA

Călan

BOSOROD

28

2

35

35

HD

080

ORASTIE

Geoagiu

MADA

25

2

35

35

HD

081

ORASTIE

GEOAGIU BAI

20

8

35

35

HD

082

ORASTIE

SANATORIU TBC

18

2

35

35

HD

083

ORASTIE

AUREL VLAICU

12

3

35

35

HD

084

ORASTIE

PISCHINTI

15

4

35

35

HD

085

ORASTIE

ROMOSEL

20

5

35
35

35
35

HD
HD

086
087

ORASTIE
ORASTIE

ROMOS
SIBISELUL NOU

14
14

1
4

35

35

HD

088

ORASTIE

COSTESTI

19

15

OCOLIŞU MIC
CHITID

Vaidei

Geoagiu Halta

Pagina 8

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16
15:30
16:20
16:30
17:10
10
1
1
14:00
14:30
*07:30
8:00
10
1
7:00
7:20
8:40
9:00
10:00
10:20
11:00
11:20
12:00
12:20
13:00
13:20
14:00
14:20
14:30
14:50
15:00
15:20
17:00
17:20
18:00
18:20
18:40
19:00
22:00
22:20
22:30
22:50
23
1
6:20
6:45
6:50
7:15
7:30
7:55
8:10
8:35
8:50
9:15
9:30
9:55
11:00
11:25
11:50
12:15
13:00
13:25
13:40
14:05
14:30
14:55
15:20
15:45
15:55
16:20
16:30
16:55
17:15
17:40
18:00
18:25
10
1
1
15:40
16:10
5:50
6:20
10
1
14:30
14:55
07:00
07:25
10
1
15:30
16:15
05:30
06:20
23
1
7:40
8:05
6:15
6:43
15:40
16:05
14:08
14:33
23:30
23:55
21:54
22:18
10
2
11:30
12:24
*07:00
7:54
*14:10
15:04
13:10
14:04
10
5:10
5:50
6:00
6:50
14:10
14:55
15:00
15:45
23
2
1
6:25
7:05
5:45
6;21
7:25
8:05
7:15
7:51
9:00
9:40
8:30
9:06
11:45
12:25
10:15
10:51
*13:30
14:10
12:30
13:06
15:15
15:55
*14:15
14:51
15:45
16:25
16:30
17:06
19:15
19:55
20;00
20:36
10
1
6:10
6:45
6:45
7:17
14:10
14;45
15;00
15:32
23
1
*6:35
7;00
*7:00
7:23
*14:20
14:45
*14:45
15:08
15:45
16:10
16:10
16:33
23
1
5:10
5:35
5:40
6:09
6:30
6:55
7:00
7:29
12:30
13:05
13:10
13:39
15:45
16:15
16:25
16:49
23
1
6:15
7;00
5:35
6:11
12:30
13:25
7:10
7:46
*14:20
14:55
13:30
14:06
15:40
16:25
*15:05
15:36
16:30
17:06
10
1
6:40
7:15
7:20
7:45
23
1
5:10
5:35
5:40
6:05
6:45
7:05
7:10
7:35
14:30
14:50
14:55
15:20
16:00
16:20
16:30
16:55
23
3
5:20
5:58
5:35
6:09
*06:10
6:48
6:00
6:34
6:35
7:13
*6:45
7:19
7:30
8:08
7:10
7:44

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;8
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
6
6
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7;

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

36

36

HD

089

ORASTIE

Jeledinți

DINCU MARE

21

6

10

1

1

37

37

HD

091

HATEG

Ciula Mare

RACHITOVA

20

7

10

1

1

HD

99

HATEG

G-ral Berthelot

TUSTEA

11

2

10
1
1
1

43

43

38
39
41

38
39
41

HD
HD
HD

093
094
096

HATEG
HATEG
HATEG

Pestenita
Cirnesti
Paros

POIENI
PESTENITA
CARNIC

32
17
28

1
1
6

10
10
10

1
1
2

41

41

HD

097

HATEG

Subcetate

BUCIUM-ORLEA

8

8

10

1

42

42

HD

098

HATEG

COROIESTI

20

5

10

1

45
45

45
45

HD
HD

101
102

LUPENI
PETROSANI

DEVA
DEVA

116
95
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1
10

10
10

1
7

1

1

10:30
11:30
12:15
13:10
*14:20
15:20
15:45
16:30
17:30
20:00
23;30
4:25
6:15
14.15
16:00
5:30
13:00
6:20
8:10
12:10
15:10
16:30
19:30
19:30
07:20
14:10
16:00
16:30
6:30
7:50
11:00
14:10
15:40
17:30
5:10
06:40
08:15
10:40
12:15
14:15
15:15
16:15
06:40

11:08
12:08
12:53
13:48
15:08
15:58
16:23
17:08
18:08
20:38
0:08
4:50
6:40
15:05
16:50
5:55
13:25
6:50
8:40
12:40
15:40
17:00
20:00
20:00
07:35
14:25
17:30
17:05
7:06
8:26
11:36
14:46
16:16
18:06
5:26
06:56
08:31
10:56
12:31
14:31
15:31
16:31
07:10

Zilele
in care
circula
17

8:10
11:10
12:05
13:30
13:45
*15:00
15:55
16:50
18:15
21:30
0:08
5:10
6:45
14:10
17:00
6:00
13:30
5:50
6:50
9:00
13:10
15:45
18:00
18:00
07:40
14:25
5:20
5:30
5:50
7:10
8:30
12:10
14:55
16:20
6:20
07:20
08:35
11:10
13:40
14:35
15:55
17:00
06:00

8:44
11:44
12:39
14:04
14:19
15:34
16:19
17:24
18:49
22:04
0:38
5:55
7:35
20:54
17;25
6:25
13:55
6:20
7:20
9:30
13:40
16:15
18:30
18:30
07:55
14:40
6:50
6:05
6:25
7:46
9:06
12:46
15:31
16:56
6:36
07:31
08:51
11:26
13:56
14:51
16:11
17:16
06:30

1;2;3;4;5
6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7'
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1,2,3,4,5,
1,2,3,4,5
6
6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1;2;3;4;5;
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1;2;3;4;5

07:50

08:20

7:15

07:45

1,2,3,4,5,

11:15
14:15

11:45
14:45

8:30
12:00

9:00
12:30

1;2;3;4;5
1;2;3;4;5

15:30

16:00

14:50

15:20

1,2,3,4,5

5:20
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
10:00
12:30
13:30
14:30

7:40
8:10
8:40
9:10
9:40
10:10
10:40
11:40
14:10
15:10
16:10

14:30
9:30
10:30
11:30
12:15
13:00
13:45
15:15
16:00
16:45
17:30

16:30
11:10
12:10
13:10
13:55
14:40
15:25
16:55
17:40
18:25
19:10

1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5

A

B

C

3

Cod
traseu
nou
4

8

45

45

HD

103

PETROSANI

HATEG

53

3

10

1

46

46

HD

104

PETROSANI

URICANI

28

193

10

30

1

2

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

Nr.
curse
planificat
9

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
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1

6:15
11:00
15:30
6:00
6:05
6:10
6:15
6:20
6:25
6:30
6:35
6:40
6:45
6:50
6:55
7:00
7:05
7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

7:10
11:55
16:25
6:55
7:00
7:05
7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25

7:30
12:30
16:45
5:00
5:15
5:30
5:40
5:50
6:00
6:05
6:10
6:15
6:20
6:25
6:30
6:35
6:40
6:45
6:50
6:55
7:00
7:05
7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05

8:25
13;25
17:40
5:55
6:10
6:25
6:35
6:45
6:55
7:00
7:05
7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;45;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9
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Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20

11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15

10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55

11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9
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Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10

16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05

15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45

15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

46

46

HD

105

LUPENI

BUTA

24

14

10

2

47

47

HD

106

PETROSANI

ANINOASA

15

41

10

6
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1

20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
6:00
6:20
6:40
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
22:35
22:40
22:45
22:50
22:55
6:43
7:43
8:43
9:43
10:43
11:43
12:43
13:43
14:43
15:43
16:43
17:43
18:43
19:43
6:36
6:56
7:16
7:36
7:56
8:16
8:36
8:56
9:16
9:36
9:56
10:16
10:36
10:56
11:16
11:36
11:56
12:16
12:36
12:56
13:16
13:36

19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
6:00
6:20
6:40
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
8:43
8:43
9:43
9:43
11:43
12:43
13:43
14:43
15:43
16:43
17:43
18:43
19:43
20:43
6:36
6:56
7:16
7:36
7:56
8:16
8:36
8:56
9:16
9:36
9:56
10:16
10:36
10:56
11:16
11:36
11:56
12:16
12:36
12:56
13:16
13:36

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7;
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

48

3

48

HD

Cod
traseu
nou
4

107

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

PETROSANI

LONEA

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

9
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171

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

10

16

1

13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:30
16:00
16:30
17;00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
6:00
6:05
6:10
6:15
6:20
6:25
6:30
6:35
6:40
6:45
6:50
6:55
7:00
7:05
7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10

13:56
14:16
14:36
14:56
15:16
15:36
16:06
16:36
17:06
17:36
18:06
18:36
19:06
19:36
20:06
20:36
21:06
21:36
22:06
6:18
6:23
6:28
6:33
6:38
6:43
6:48
6:53
6:58
7:03
7:08
7:13
7:18
7:23
7:28
7:33
7:38
7:43
7:48
7:53
7:58
8:03
8:08
8:13
8:18
8:23
8:28
8:33
8:38
8:43
8:48
8:53
8:58
9:03
9:08
9:13
9:18
9:23
9:28

13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:30
16:00
16:30
17;00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
6:00
6:05
6:10
6:15
6:20
6:25
6:30
6:35
6:40
6:45
6:50
6:55
7:00
7:05
7:10
7:15
7:20
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10

13:56
14:16
14:36
14:56
15:16
15:36
16:06
16:36
17:06
17:36
18:06
18:36
19:06
19:36
20:06
20:36
21:06
21:36
22:06
6:18
6:23
6:28
6:33
6:38
6:43
6:48
6:53
6:58
7:03
7:08
7:13
7:18
7:23
7:28
7:33
7:38
7:43
7:48
7:53
7:58
8:03
8:08
8:13
8:18
8:23
8:28
8:33
8:38
8:43
8:48
8:53
8:58
9:03
9:08
9:13
9:18
9:23
9:28

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9
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Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16
9:15
9:20
9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

9:33
9:38
9:43
9:48
9:53
9:58
10:03
10:08
10:13
10:18
10:23
10:28
10:33
10:38
10:43
10:48
10:53
10:58
11:03
11:08
11:13
11:18
11:23
11:28
11:33
11:38
11:43
11:48
11:53
11:58
12:03
12:08
12:13
12:18
12:23
12:28
12:33
12:38
12:43
12:48
12:53
12:58
13:03
13:08
13:13
13:18
13:23
13:28
13:33
13;38
13:43
13:48
13:53
13:58
14:03
14:08
14:13
14:18

9:15
9:20
9:25
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
9:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

9:33
9:38
9:43
9:48
9:53
9:58
10:03
10:08
10:13
10:18
10:23
10:28
10:33
10:38
10:43
10:48
10:53
10:58
11:03
11:08
11:13
11:18
11:23
11:28
11:33
11:38
11:43
11:48
11:53
11:58
12:03
12:08
12:13
12:18
12:23
12:28
12:33
12:38
12:43
12:48
12:53
12:58
13:10
13:15
13:20
13:18
13:23
13:28
13:33
13;38
13:43
13:48
13:53
13:58
14:03
14:08
14:13
14:18

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9
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Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:07
17:15
17:22
17:30
17:37
17:45
17:52
18:00
18:07
18:15
18:22
18:30
18:37
18:45
18:52
19:00
19:07
19:15
19:22
19:30
19:37
19:45

14:23
14:28
14:33
14:38
14:43
14:48
14:53
14:58
15:03
15:08
15:13
15:18
15:23
15:28
15:33
15:38
15:43
15:48
15:53
15:58
16:03
16:08
16:13
16:18
16:23
16:28
16:33
16:38
16:43
16:48
16:53
16:58
17:03
17:08
17:13
17:18
17:25
17:33
17:40
17:48
17:55
18:03
18:10
18:18
18:25
18:33
18:40
18:48
18:55
19:03
19:10
19:18
19:25
19:33
19:40
19:48
19:55
20:03

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:07
17:15
17:22
17:30
17:37
17:45
17:52
18:00
18:07
18:15
18:22
18:30
18:37
18:45
18:52
19:00
19:07
19:15
19:22
19:30
19:37
19:45

14:23
14:28
14:33
14:38
14:43
14:48
14:53
14:58
15:03
15:08
15:13
15:18
15:23
15:28
15:33
15:38
15:43
15:48
15:53
15:58
16:03
16:08
16:13
16:18
16:23
16:28
16:33
16:38
16:43
16:48
16:53
16:58
17:03
17:08
17:13
17:18
17:25
17:33
17:40
17:48
17:55
18:03
18:10
18:18
18:25
18:33
18:40
18:48
18:55
19:03
19:10
19:18
19:25
19:33
19:40
19:48
19:55
20:03

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

48

3

48

HD

Cod
traseu
nou
4

108

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

PETROSANI

CIMPA

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

13
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31

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

10

4

19:52
20:00
20:07
20:15
20:22
20:30
20:37
20:45
20:52
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
5:45

20:10
20:18
20:25
20:33
20:40
20:48
20:55
21:03
21:10
21:18
21:28
21:38
21:48
21:58
22:08
22:18
6:08

19:52
20:00
20:07
20:15
20:22
20:30
20:37
20:45
20:52
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
6:20

20:10
20:18
20:25
20:33
20:40
20:48
20:55
21:03
21:10
21:18
21:28
21:38
21:48
21:58
22:08
22:18
6:43

Zilele
in care
circula
17
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

48

48

HD

109

PETROSANI

48

48

HD

110

JIET

49

49

HD

111

RIU DE MORI

Maleia

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

JIET

9

6

10

1

PETROSANI

7

12

10

1

HATEG

22

3

10

1

Pagina 18

1

6:45
7:15
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
7:00
9:00
13:00
15:00
18:00
20:00
06:30
07:20
08:20
09:20
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:20
16:20
17:20
7:00

7:08
7:38
8:23
8:53
9:23
9:53
10:23
10:53
11:23
11:53
12:23
12:53
13:23
13:53
14:23
14:53
15:23
15:53
16:23
16:53
17:23
17:53
18:23
18:53
19:23
19:53
20:23
20:53
21:23
21:53
7:23
9:23
13:23
15:23
18:23
20:23
06:44
07:34
08:34
09:34
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:34
16:34
17:34
7:50

7:15
7:45
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
7:40
9:40
13:40
15:40
18:40
20:40
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
11:00

7:38
8:08
8:53
9:23
9:53
10:23
10:53
11:23
11:53
12:23
12:53
13:23
13:53
14:23
14:53
15:23
15:53
16:23
16:53
17:23
17:53
18:23
18:53
19:23
19:53
20:23
20:53
21:23
21:53
22:23
8:03
10:03
14:03
16:03
19:03
21:03
07:14
08:14
09:14
10:14
11:14
12:14
13:14
14:14
15:14
16:14
17:14
18:14
11:50

Zilele
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circula
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1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7
1;2;3;4;5;6;7

Nr.
Nr. Judet
oferta grupa
1

2

3

Cod
traseu
nou
4

A

B

C

Autog / Loc.
5

Loc.intermediar
6

Autog / Loc.
7

49
51

49
51

HD
HD

112
115

HATEG
HUNEDOARA

52

52

HD

116

HUNEDOARA

53
54

53
54

HD
HD

117
121

55

55

HD

122

Km
pe
sens
8

Nr.
curse
planificat
9

Capacitate Nr. Vehicule
Program circulatie
transp.
Dus
Intors
necesare
minim 10 active rezerve Plecare
Sosire
Plecare
Sosire
sau 23
10
11
12
13
14
15
16

OHABA-SIBISEL
LELESE

17
28

1
2

10
10

1
1

1

Călan

HATEG

24

6

10

1

1

HUNEDOARA
FINTOAG

Călan
Grind-Lăsău

ORASTIE
DEVA

47
50

2
3

10
10

1
1

1
1

SIMERIA

Tîmpa-Băcia

PETRENI

10

7

10

1

1

13:00
16:00
14:20
6:00
15:30
6;00
8:10
10:30
13:30
15:30
18:00
09:40
05:45
13:30
16:30
05:50
07:05
08:15
12:15
14:15
15:30
18:00

13:50
16:50
15:05
7:00
16:30
6:50
9:00
11:20
14:20
16:20
18:50
10:45
07:30
15:15
18:15
06:10
07:25
08:35
12:35
14:40
15:50
18:25

14:10
17:30
7:05
7:15
16:45
7;00
9:10
11:30
14:30
17:00
19:00
10:40
11:20
16:10
18:30
06:10
07:25
08:35
12:45
14:40
15:50
18:25

15:00
18:20
7:50
8:15
17:45
7:50
10:00
12:20
15:20
17:50
19:50
11:30
13:05
17:55
20:15
06:30
07:45
08:55
13:05
15:00
16:10
18:45

Nota:1. Operatorii de transport vor utiliza pentru realizarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate autobuze care au mai
mult de 9 locuri pe scaune; sau autobuze cu capacitate minimă de 22 de locuri pe scaune.
Nota: 2. În graficul de circulație cursele punctate cu * sunt sistate pe perioada vacanțelor școlare
Nota:3. În graficul de circulație cursele punctate cu ** circulă pe perioada vacanțelor școlare
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1;2;3;:4;5

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.110/2009
privind asocierea Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ-teritoriale din
Judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Hunedoara”
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Potrivit reglementărilor Hotărârii Guvernului României nr.1470/2004 privind
aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de
gestionare a deşeurilor, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.358/2007;
În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.101/2006 privind
serviciul de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 11, 12 şi 13, ale art. 91 alin.1 lit.e şi alin.6 lit.c
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean
Hunedoara, cu municipiile: Brad, Lupeni, Orăştie, cu oraşele: Aninoasa, Călan, Geoagiu,
Petrila, Simeria, Uricani, precum şi comunele: Baia de Criş, Balşa, Baru, Băcia, Băiţa,
Băniţa, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Boşorod, Brănişca, Bretea Română, Buceş, Bucureşci,
Bulzeştii de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl, Certeju de Sus, Cârjiţi, Crişcior, Densuş,
Dobra, General Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca
Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Mărtineşti, Orăştioara de Sus, Peştişu Mic, Pui, Rapoltu
Mare, Răchitova, Ribiţa, Rîu de Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Săntâmârie
Orlea, Şoimuş, Teliucu Inferior, Tomeşti, Topliţa, Turdaş, Toteşti, Vaţa de Jos, Vălişoara,
Vorţa, Veţel şi Zam, prin consiliile locale ale acestora, în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică.

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, în
formele prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” va avea sediul în România, Judeţul
Hunedoara, Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.59 A, cod poştal 330182.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” va fi de 65.000 lei.”
(3) Se aprobă participarea Judeţului Hunedoara la patrimoniul iniţial al Asociaţiei
cu o contribuţie în numerar, în valoare de 1000 lei.
Art.4 Se împuterniceşte domnul Moloţ Mircea Ioan – Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Hunedoara,
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ Sistemul Integrat
de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1
şi nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.5 Numeşte reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, în persoana preşedintelui în funcţie al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu realizarea formalităţilor
prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de
pe lângă Grefa Judecătoriei Deva se împuternicesc Direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Huneodara.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Huneodara.

PREŞEDINTE

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 28.07.2009

Anexa nr.1
la Hotărârea
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.110/2009

ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”
I. ASOCIAŢII:
1. Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de Dl. Moloţ
Mircea Ioan, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara ;
2. Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, reprezentat de Dl.
Cazacu Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a
Consiliului Local al Municipiului Brad;
3. Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, reprezentat de Dl.
Resmeriţă Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni;
4. Municipiul Orăştie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie, reprezentat de Dl.
Munteanu Alexandru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie;
5. Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, reprezentat de Dl.
Botgros Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Aninoasa;
6. Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, reprezentat de Dl. Iovănesc
Adrian Filip, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Călan;
7. Oraşul Geoagiu, prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, reprezentat de Dl. Mariş
Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Geoagiu;
8. Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, reprezentat de Dl. Păducel
Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Petrila;
9. Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, reprezentat de Dl. PăunJura Petru- Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Simeria;
10. Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, reprezentat de Dl.
Buhăescu Odagiu Dănuţ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani;
11. Comuna Baia de Criş, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criş, reprezentat de
Dl. Farcaş Romeo Horia, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baia de Criş;
12. Comuna Balşa, prin Consiliul Local al Comunei Balşa, reprezentat de Dl. Meteşan
Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Balşa;
13. Comuna Baru, prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de Dl. Răducanu
Daniel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Baru;

14. Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, reprezentat de Dl. Rîşteiu
Emil Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Băcia;
15. Comuna Băiţa, prin Consiliul Local al Comunei Băiţa, reprezentat de Dl. Diniş
Damian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Băiţa;
16. Comuna Băniţa, prin Consiliul Local al Comunei Băniţa, reprezentat de Dl. Burlec
Martin Ionel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Băniţa;
17. Comuna Bătrâna, prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna, reprezentat de Dl.
Herciu Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Bătrâna;
18. Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, reprezentat de Dl. Bîc Emil
Moise, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Beriu;
19. Comuna Blăjeni, prin Consiliul Local al Comunei Blăjeni, reprezentat de Dl. Raţ
Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Blăjeni;
20. Comuna Boşorod, prin Consiliul Local al Comunei Boşorod, reprezentat de Dl.
Grecu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Boşorod;
21. Comuna Brănişca, prin Consiliul Local al Comunei Brănişca, reprezentat de Dl.
Lazăr Teodor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Brănişca;
22. Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română,
reprezentat de Dl. Jurj Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română;
23. Comuna Buceş, prin Consiliul Local al Comunei Buceş, reprezentat de Dl. Achim
Mărcuş Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Buceş;
24. Comuna Bucureşci, prin Consiliul Local al Comunei Bucureşci, reprezentat de Dl.
Ghilean Mircea Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucureşci;
25. Comuna Bulzeştii de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Bulzeştii de Sus,
reprezentat de Dl. Stănilă Dumitru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bulzeştii de Sus;
26. Comuna Bunila, prin Consiliul Local al Comunei Bunila, reprezentat de Dl. Oprişoni
Nelu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Bunila;
27. Comuna Burjuc, prin Consiliul Local al Comunei Burjuc, reprezentat de Dl. Iacob
Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Burjuc;
28. Comuna Cerbăl, prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl, reprezentat de Dl. Ticula
Miron, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Cerbăl;
29. Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,
reprezentat de Dl. Câmpian Petru Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Certeju De Sus;
30. Comuna Cârjiţi, prin Consiliul Local al Comunei Cârjiţi, reprezentat de Dl. Adam
Daniela Maria, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Cârjiţi;
31. Comuna Crişcior, prin Consiliul Local al Comunei Crişcior, reprezentat de Dl.
Furdui Ovidiu Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crişcior;

32. Comuna Densuş, prin Consiliul Local al Comunei Densuş, reprezentat de Dl. Ştefoni
Dumitru-Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Densuş;
33. Comuna Dobra, prin Consiliul Local al Comunei Dobra, reprezentat de Dl. Şuiaga
Ghiorghe Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Dobra;
34. Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot,
reprezentat de Dna. Huzoni Marina, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei General Berthelot.;
35. Comuna Ghelari, prin Consiliul Local al Comunei Ghelari, reprezentat de Dl.
Bulbucan Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Ghelari;
36. Comuna Gurasada, prin Consiliul Local al Comunei Gurasada, reprezentat de Dl.
Nan Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Gurasada;
37. Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, reprezentat de Dl. Jibetean
Ioan Dorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Hărău;
38. Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, reprezentat de Dl. Omotă Gabriel
Marius, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Ilia;
39. Comuna Lăpugiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos,
reprezentat de Dl. Chiorean Alin Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăpugiu de Jos;
40. Comuna Lelese, prin Consiliul Local al Comunei Lelese, reprezentat de Dl. Achim
Ciprian Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese;
41. Comuna Lunca Cernii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,
reprezentat de Dl. Lupulescu Livituc, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos;
42. Comuna Luncoiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu de Jos,
reprezentat de Dl. Dud Călin Dorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Luncoiu de Jos;
43. Comuna Mărtineşti, prin Consiliul Local al Comunei Mărtineşti, reprezentat de Dl.
Bârcean Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a
Consiliului Local al Comunei Mărtineşti;
44. Comuna Orăştioara de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăştioara de Sus,
reprezentat de Dl. Bodea Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orăştioara de Sus;
45. Comuna Peştişu Mic, prin Consiliul Local al Comunei Peştişu Mic, reprezentat de
Dl. Voina Leorean Casian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peştişu Mic ;
46. Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, reprezentat de Dl. Stoica Victor
Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Pui;
47. Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, reprezentat
de Dl. Roman Octavian Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare;
48. Comuna Răchitova, prin Consiliul Local al Comunei Răchitova, reprezentat de Dl.
Băiconi Eugen Dorel , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răchitova;
49. Comuna Ribiţa, prin Consiliul Local al Comunei Ribiţa, reprezentat de Dl. Faur
Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Ribiţa;

50. Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, reprezentat de
Dl. Mang Niculiţă, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori;
51. Comuna Romos, prin Consiliul Local al Comunei Romos, reprezentat de Dl.
Pătrânjan Mircea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Romos;
52. Comuna Sarmizegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,
reprezentat de Dl. Todoni Mihai Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa;
53. Comuna Sălaşu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălaşu de Sus, reprezentat
de Dl. Marica Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălaşu de Sus;
54. Comuna Sîntămăria-Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sîntămăria-Orlea,
reprezentat de Dl. Filip Ioan Victor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sîntămăria-Orlea;
55. Comuna Şoimuş, prin Consiliul Local al Comunei Şoimuş, reprezentat de Dl
Logojan Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Şoimuş;
56. Comuna Teliucu Inferior, prin Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior,
reprezentat de Dl. Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de Primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Teliucu
Inferior;
57. Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al Comunei Tomeşti, reprezentat de Dl.
Tămaş Octavian Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti;
58. Comuna Topliţa, prin Consiliul Local al Comunei Topliţa, reprezentat de Dl.
Şendroni Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Topliţa;
59. Comuna Toteşti, prin Consiliul Local al Comunei Toteşti, reprezentat de Dl. Pasconi
Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Toteşti;
60. Comuna Turdaş, prin Consiliul Local al Comunei Turdaş, reprezentat de Dl. Lupu
Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Turdaş;
61. Comuna Vaţa de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vaţa de Jos, reprezentat de
Dl. Folescu Milu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Vaţa de Jos;
62. Comuna Vălişoara, prin Consiliul Local al Comunei Vălişoara, reprezentat de Dl.
Rovinar Mircea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vălişoara;
63. Comuna Veţel, prin Consiliul Local al Comunei Veţel, reprezentat de Dl. Henţiu
Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului
Local al Comunei Veţel;
64. Comuna Vorţa, prin Consiliul Local al Comunei Vorţa, reprezentat de Dl. Bureană
Radu Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Vorţa;
65. Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, reprezentat de Dl. Sicre
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Zam,
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, s-au asociat şi au înfiinţat
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale

Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
II. DENUMIREA
Denumirea Asociaţiei este: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” (denumită în continuare
„Asociaţia”), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.72805 din
05.05.2009 eliberată de Ministerul Justiţiei.
III. SEDIUL
Sediul Asociaţiei este în România, Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Calea
Zarandului, nr. 59 A, cod poştal 330182.
IV. DURATA:
Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Deva.
V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se
asocia în cadrul Asociaţiei „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara” constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare (denumit în
continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau
regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de
utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în
baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor
conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale aplicabile.
VI. PATRIMONIUL INIŢIAL
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 65.000 LEI, constituit din contribuţia
în numerar a asociaţilor, după cum urmează:
1. Judeţul Hunedoara – 1000 lei;
2. Muncipiul Brad – 1000 lei;
3. Municipiul Lupeni– 1000 lei;
4. Municipiul Orăştie– 1000 lei;
5. Oraşul Aninoasa – 1000 lei;
6. Oraşul Călan – 1000 lei;
7. Oraşul Geoagiu – 1000 lei;
8. Oraşul Petrila – 1000 lei;
9. Oraşul Simeria – 1000 lei;
10. Oraşul Uricani – 1000 lei;
11. Comuna Baia de Criş – 1000 lei;
12. Comuna Balşa – 1000 lei;
13. Comuna Baru – 1000 lei;
14. Comuna Băcia – 1000 lei;

15. Comuna Băiţa – 1000 lei;
16. Comuna Băniţa – 1000 lei;
17. Comuna Bătrâna – 1000 lei;
18. Comuna Beriu – 1000 lei;
19. Comuna Blăjeni – 1000 lei;
20. Comuna Boşorod – 1000 lei;
21. Comuna Brănişca – 1000 lei;
22. Comuna Bretea Română – 1000 lei;
23. Comuna Buceş – 1000 lei;
24. Comuna Bucureşci – 1000 lei;
25. Comuna Bulzeştii de Sus – 1000 lei;
26. Comuna Bunila – 1000 lei;
27. Comuna Burjuc – 1000 lei;
28. Comuna Cerbăl – 1000 lei;
29. Comuna Certeju de Sus – 1000 lei;
30. Comuna Cârjiţi – 1000 lei;
31. Comuna Crişcior – 1000 lei;
32. Comuna Densuş – 1000 lei;
33. Comuna Dobra – 1000 lei;
34. Comuna General Berthelot – 1000 lei;
35. Comuna Ghelari – 1000 lei;
36. Comuna Gurasada – 1000 lei;
37. Comuna Hărău – 1000 lei;
38. Comuna Ilia – 1000 lei;
39. Comuna Lăpugiu de Jos – 1000 lei;
40. Comuna Lelese – 1000 lei;
41. Comuna Lunca Cernii de Jos – 1000 lei;
42. Comuna Luncoiu de Jos – 1000 lei;
43. Comuna Mărtineşti – 1000 lei;
44. Comuna Orăştioara de Sus – 1000 lei;
45. Comuna Peştişu Mic – 1000 lei;
46. Comuna Pui – 1000 lei;
47. Comuna Rapoltu Mare – 1000 lei;
48. Comuna Răchitova – 1000 lei;
49. Comuna Ribiţa – 1000 lei;
50. Comuna Rîu de Mori – 1000 lei;
51. Comuna Romos – 1000 lei;
52. Comuna Sarmizegetusa – 1000 lei;
53. Comuna Sălaşu de Sus – 1000 lei;
54. Comuna Sântâmăria Orlea – 1000 lei;
55. Comuna Şoimuş – 1000 lei;
56. Comuna Teliucu Inferior – 1000 lei;
57. Comuna Tomeşti – 1000 lei;
58. Comuna Topliţa – 1000 lei;
59. Comuna Toteşti – 1000 lei;
60. Comuna Turdaş – 1000 lei;
61. Comuna Vaţa de Jos – 1000 lei;
62. Comuna Vălişoara – 1000 lei;
63. Comuna Veţel – 1000 lei;
64. Comuna Vorţa – 1000 lei;
65. Comuna Zam – 1000 lei.

(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale membre;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate;
d) Orice alte surse legale de venituri.
(3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
VII. PRIMELE ORGANE
CONTROL

DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI

Conducerea Asociaţiei
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale membre, prin hotărâre a autorităţilor
deliberative ale acestora.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale:
Dl. Mircea Ioan Moloţ, desemnat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara;
................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călan;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Geoagiu;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Petrila;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Simeria;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baia de
Criş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Balşa;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băcia;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băiţa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băniţa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bătrâna;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beriu;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Blăjeni;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boşorod;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brănişca;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea
Română;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buceş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucureşci;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bulzeştii de
Sus;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bunila;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Burjuc;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cerbăl;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Certeju de
Sus;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cârjiţi;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crişcior;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobra;

....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei General
Berthelot;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghelari;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurasada;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăpugiu de
Jos;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lunca
Cernii de Jos;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Luncoiu de
Jos;
.................................. desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Mărtineşti;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orăştioara
de Sus;
..................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peştişu Mic;
..................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pui;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rapoltu
Mare;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răchitova;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ribiţa;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîu de
Mori;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Romos;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Sarmizegetusa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălaşu de
Sus;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei SîntămăriaOrlea;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoimuş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Teliucu
Inferior;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti ;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Topliţa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toteşti;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdaş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vaţa de
Jos;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vălişoara;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Veţel;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vorţa;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zam;
Adunarea Generală îl alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are
atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu
terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Administrarea Asociaţiei
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 3
(trei) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 ani.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director :
Dl./Dna. .........................., preşedintele Asociaţiei;

Dl./Dna. ...........................;
Dl./Dna. ............................. .
Controlul Financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori
formată din minimum 3 membrii numiţi de Adunarea generală pentru o perioadă de 3 ani,
cu posibilitatea prelungirii.
Primii membrii ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
1.Dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________,
domiciliat în _____________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________,
eliberat(ă) de
, CNP
.
2.Dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________,
domiciliat în _____________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________,
eliberat(ă) de
, CNP
.
3.Dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________,
domiciliat în _____________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________,
eliberat(ă) de
, CNP
.

VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice
se împuterniceşte Domnul/Doamna
, cetăţean român, domiciliat în
,
titular BI/CI seria
nr., eliberat(ă) de
la data de
sau orice
persoana pe care mandatarul şi-o va substitui. Domnul/ Doamna este în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în ____ exemplare originale, azi, data
autentificării.
ASOCIAŢII :
Judeţul Hunedoara,
prin Consiliul Judeţean Hunedoara,
reprezentat de Preşedinte Moloţ Mircea Ioan
[semnătura]
Municipiul Brad,
Prin Consiliul Local a Municipiului Brad
Reprezentat de Primar Cazacu Florin
[semnătura]

Municipiul Lupeni,
Prin Consiliul Local a Municipiului Lupeni
Reprezentat de Primar Resmeriţă Cornel
[semnătura]

Municipiul Orăştie,
Prin Consiliul Local a Municipiului Orăştie
Reprezentat de Primar Munteanu
Alexandru
[semnătura]

Oraşul Geoagiu,
Prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu,
Reprezentat de Primar Mariş Simion
[semnătura]

Oraşul Aninoasa,
Prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa
Reprezentat de Primar Botgros Ilie
[semnătura]

Oraşul Călan,
Prin Consiliul Local al Oraşului Călan,
Reprezentat de Primar Iovănesc Adrian
Filip
[semnătura]

Oraşul Petrila,
Prin Consiliul Local al Oraşului Petrila,
Reprezentat de Primar Păducel Ilie
[semnătura]

Oraşul Simeria,
Prin Consiliul Local al Oraşului Simeria,
Reprezentat de Primar Păun-Jura Petru-Radu
[semnătura]

Oraşul Uricani,
Prin Consiliul Local al Oraşului Uricani,
Reprezentat de Primar Buhăescu Odagiu Dănuţ
[semnătura]
Comuna Baia de Criş,
Prin Consiliul Local al Comunei Baia de
Criş,
Reprezentat de Primar Farcaş Romeo Horia
[semnătura]

Comuna Balşa,
Prin Consiliul Local al Comunei Balşa,
Reprezentat de Primar Meteşan Simion
[semnătura]

Comuna Baru,
Prin Consiliul Local al Comunei Baru,
Reprezentat de Primar Răducanu Daniel
[semnătura]

Comuna Băcia,
Prin Consiliul Local al Comunei Băcia,
Reprezentat de Primar Rîşteiu Emil Ioan
[semnătura]

Comuna Băiţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Băiţa,
Reprezentat de Primar Diniş Damian
[semnătura]

Comuna Băniţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Băniţa,
Reprezentat de Primar Burlec Martin
[semnătura]

Comuna Bătrâna,
Prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna,
Reprezentat de Primar Herciu Radu
[semnătura]

Comuna Beriu,
Prin Consiliul Local al Comunei Beriu,
Reprezentat de Primar Bâc Emil Moise
[semnătura]

Comuna Blăjeni,
Prin Consiliul Local al Comunei Blăjeni,
Reprezentat de Primar Raţ Nicolae
[semnătura]

Comuna Boşorod,
Prin Consiliul Local al Comunei Boşorod,
Reprezentat de Primar Grecu Ioan
[semnătura]

Comuna Brănişca,
Prin Consiliul Local al Comunei Brănişca,
Reprezentat de Primar Lazăr Teodor
[semnătura]

Comuna Bretea Română,
Prin Consiliul Loc.al Com.Bretea Română,
Reprezentat de Primar Jurj Ioan
[semnătura]

Comuna Buceş,
Prin Consiliul Local al Comunei Buceş,
Reprezent. de Primar Achim Mărcuş Traian
[semnătura]

Comuna Bucureşci,
Prin Consiliul Loc.al al Com. Bucureşci,
Reprezent. de Primar Ghilean Mircea
Florian
[semnătura]

Comuna Bulzeştii de Sus,
Prin Cons .Local al Comunei Bulzeştii de
Sus,
Reprezentat de Primar Stănilă Dumitru
[semnătura]

Comuna Bunila,
Prin Cons. Local al Comunei Bunila,
Reprezentat de Primar Oprişoni Nelu
[semnătura]

Comuna Burjuc,
Prin Consiliul Local al Comunei Burjuc,
Reprezentat de Primar Iacob Tiberiu
[semnătura]

Comuna Cerbăl,
Prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl,
Reprezentat de Primar Ticula Miron
[semnătura]

Comuna Certeju de Sus,
Prin Consiliul Local al Comunei Certeju de
Sus,
Reprezentat de Primar Cîmpian Petru
Adrian
[semnătura]

Comuna Cîrjiţi,
Prin Consiliul Local al Comunei Cîrjiţi,
Reprezentat de Primar Adam Daniela Maria
[semnătura]

Comuna Crişcior,
Prin Consiliul Local al Comunei Crişcior,
Reprezentat de Primar Furdui Ovidiu Ilie
[semnătura]
Comuna Dobra,
Prin Consiliul Local al Comunei Dobra,
Reprezentat de Primar Şuiaga Ghiorghe
Vasile
[semnătura]

Comuna Densuş,
Prin Consiliul Local al Comunei Densuş,
Reprezentat de Primar Ştefoni DumitruSorin
[semnătura]
Comuna General Berthelot,
Prin Consiliul Local al Comunei General
Berthelot,
Reprezentat de Primar Huzoni Marina
[semnătura]

Comuna Ghelari,
Prin Consiliul Local al Comunei Ghelari,
Reprezentat de Primar Bulbucan Ioan
[semnătura]

Comuna Gurasada,
Prin Consiliul Local al Comunei Gurasada,
Reprezentat de Primar Nan Silviu
[semnătura]

Comuna Hărău,
Prin Consiliul Local al Comunei Hărău,
Reprezentat de Primar Jibetean Ioan
[semnătura]

Comuna Ilia,
Prin Consiliul Local al Comunei Ilia,
Reprezentat de Primar Omotă Gabriel
Marius
[semnătura]

Comuna Lăpugiu de Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de
Jos,
Reprezentat de Primar Chiorean Alin
Traian
[semnătura]

Comuna Lelese,
Prin Consiliul Local al Comunei Lelese,
Reprezentat de Primar Achim Ciprian
Gheorghe
[semnătura]

Comuna Lunca Cernii de Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,
Reprezentat de Primar Lupulescu Livituc
[semnătura]

Comuna Luncoiu de Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu
de Jos,
Reprezentat de Primar Dud Călin Dorin
[semnătura]

Comuna Mărtineşti,
Prin Consiliul Local al Comunei Mărtineşti,
Reprezentat de Primar Bârcean Nicolae
[semnătura]

Comuna Orăştioara de Sus,
Prin Consiliul Local al Comunei Orăştioara
de Sus,
Reprezentat de Primar Bodea Viorel
[semnătura]

Comuna Peştişu Mic,
Prin Consiliul Local al Comunei Peştişu
Mic,
Reprezentat de Primar Voina Leorean
Casian
[semnătura]

Comuna Pui,
Prin Consiliul Local al Comunei Pui,
Reprezentat de Primar Stoica Victor Tiberiu
[semnătura]

Comuna Rapoltu Mare,
Prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu
Mare,
Reprezentat de Primar Roman Octavian
Gheorghe
[semnătura]

Comuna Răchitova,
Prin Consiliul Local al Comunei Răchitova,
Reprezentat de Primar Băiconi Eugen Dorel
[semnătura]

Comuna Ribiţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Ribiţa,
Reprezentat de Primar Faur Ioan
[semnătura]

Comuna Rîu de Mori,
Prin Consiliul Local al Comunei Rîu de
Mori,
Reprezentat de Primar Mang Niculiţă
[semnătura]

Comuna Romos,
Prin Consiliul Local al Comunei Romos,
Reprezentat de Primar Pătrânjan Mircea
[semnătura]

Comuna Sarmizegetusa,
Prin Consiliul Local al Comunei
Sarmizegetusa,
Reprezentat de Primar Todoni Mihai Cornel
[semnătura]

Comuna Sălaşu de Sus,
Prin Consiliul Local al Comunei Sălaşu de
Sus
Reprezentat de Primar Marica Sorin
[semnătura]

Comuna Sîntămăria-Orlea,
Prin Consiliul Local al Comunei SîntămăriaOrlea
Reprezentat de Primar Filip Ioan Victor
[semnătura]

Comuna Şoimuş,
Prin Consiliul Local al Comunei Şoimuş
Reprezentat de Primar Logojan Dorel
[semnătura]

Comuna Teliucu Inferior,
Prin Consiliul Local al Comunei Teliucu
Inferior
Reprezentat de Primar Pupeză Daniel Gheorghe Sorin
[semnătura]

Comuna Tomeşti,
Prin Consiliul Local al Comunei Tomeşti
Reprezentat de Primar Tămaş Octavian
Tiberiu
[semnătura]

Comuna Topliţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Topliţa
Reprezentat de Primar Şendroni Ioan
[semnătura]

Comuna Toteşti,
Prin Consiliul Local al Comunei Toteşti
Reprezentat de Primar Pasconi Tiberiu
[semnătura]

Comuna Turdaş,
Prin Consiliul Local al Comunei Turdaş
Reprezentat de Primar Lupu Aurel
[semnătura]

Comuna Vaţa De Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Vaţa de Jos
Reprezentat de Primar Folescu Milu
[semnătura]

Comuna Vălişoara,
Prin Consiliul Local al Comunei Vălişoara
Reprezentat de Primar Rovinar Mircea Ioan
[semnătura]

Comuna Veţel,
Prin Consiliul Local al Comunei Veţel,
Reprezentat de Primar Henţiu Ioan
[semnătura]

Comuna Vorţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Vorţa,
Reprezentat de Primar Bureană Radu Emil
[semnătura]

Comuna Zam,
Prin Consiliul Local al Comunei Zam,
Reprezentat de Primar Sicre Gheorghe
[semnătura]

Anexa nr.2
la Hotărârea
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.110/2009

STATUTUL
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”

ASOCIAŢII :
1. Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de Dl. Moloţ
Mircea Ioan, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara ;
2. Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, reprezentat de Dl.
Cazacu Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a
Consiliului Local al Municipiului Brad;
3. Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, reprezentat de Dl.
Resmeriţă Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni;
4. Municipiul Orăştie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie, reprezentat de Dl.
Munteanu Alexandru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie;
5. Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, reprezentat de Dl.
Botgros Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Aninoasa;
6. Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, reprezentat de Dl. Iovănesc
Adrian Filip, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Călan;
7. Oraşul Geoagiu, prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, reprezentat de Dl. Mariş
Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Geoagiu;
8. Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, reprezentat de Dl. Păducel
Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Petrila;
9. Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, reprezentat de Dl. PăunJura Petru- Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Simeria;
10. Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, reprezentat de Dl.
Buhăescu Odagiu Dănuţ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani;
11. Comuna Baia de Criş, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criş, reprezentat de
Dl. Farcaş Romeo Horia, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baia de Criş;
12. Comuna Balşa, prin Consiliul Local al Comunei Balşa, reprezentat de Dl. Meteşan
Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Balşa;
13. Comuna Baru, prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de Dl. Răducanu
Daniel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Baru;

14. Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, reprezentat de Dl. Rîşteiu
Emil Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Băcia;
15. Comuna Băiţa, prin Consiliul Local al Comunei Băiţa, reprezentat de Dl. Diniş
Damian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Băiţa;
16. Comuna Băniţa, prin Consiliul Local al Comunei Băniţa, reprezentat de Dl. Burlec
Martin Ionel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Băniţa;
17. Comuna Bătrâna, prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna, reprezentat de Dl.
Herciu Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Bătrâna;
18. Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, reprezentat de Dl. Bîc Emil
Moise, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Beriu;
19. Comuna Blăjeni, prin Consiliul Local al Comunei Blăjeni, reprezentat de Dl. Raţ
Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Blăjeni;
20. Comuna Boşorod, prin Consiliul Local al Comunei Boşorod, reprezentat de Dl.
Grecu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Boşorod;
21. Comuna Brănişca, prin Consiliul Local al Comunei Brănişca, reprezentat de Dl.
Lazăr Teodor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Brănişca;
22. Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română,
reprezentat de Dl. Jurj Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea Română;
23. Comuna Buceş, prin Consiliul Local al Comunei Buceş, reprezentat de Dl. Achim
Mărcuş Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Buceş;
24. Comuna Bucureşci, prin Consiliul Local al Comunei Bucureşci, reprezentat de Dl.
Ghilean Mircea Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucureşci;
25. Comuna Bulzeştii de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Bulzeştii de Sus,
reprezentat de Dl. Stănilă Dumitru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bulzeştii de Sus;
26. Comuna Bunila, prin Consiliul Local al Comunei Bunila, reprezentat de Dl. Oprişoni
Nelu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Bunila;
27. Comuna Burjuc, prin Consiliul Local al Comunei Burjuc, reprezentat de Dl. Iacob
Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Burjuc;
28. Comuna Cerbăl, prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl, reprezentat de Dl. Ticula
Miron, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Cerbăl;
29. Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,
reprezentat de Dl. Câmpian Petru Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Certeju De Sus;
30. Comuna Cârjiţi, prin Consiliul Local al Comunei Cârjiţi, reprezentat de Dl. Adam
Daniela Maria, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Cârjiţi;
31. Comuna Crişcior, prin Consiliul Local al Comunei Crişcior, reprezentat de Dl.
Furdui Ovidiu Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crişcior;

32. Comuna Densuş, prin Consiliul Local al Comunei Densuş, reprezentat de Dl. Ştefoni
Dumitru-Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Densuş;
33. Comuna Dobra, prin Consiliul Local al Comunei Dobra, reprezentat de Dl. Şuiaga
Ghiorghe Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Dobra;
34. Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot,
reprezentat de Dna. Huzoni Marina, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei General Berthelot.;
35. Comuna Ghelari, prin Consiliul Local al Comunei Ghelari, reprezentat de Dl.
Bulbucan Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Ghelari;
36. Comuna Gurasada, prin Consiliul Local al Comunei Gurasada, reprezentat de Dl.
Nan Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Gurasada;
37. Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, reprezentat de Dl. Jibetean
Ioan Dorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Hărău;
38. Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, reprezentat de Dl. Omotă Gabriel
Marius, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Ilia;
39. Comuna Lăpugiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos,
reprezentat de Dl. Chiorean Alin Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăpugiu de Jos;
40. Comuna Lelese, prin Consiliul Local al Comunei Lelese, reprezentat de Dl. Achim
Ciprian Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese;
41. Comuna Lunca Cernii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,
reprezentat de Dl. Lupulescu Livituc, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos;
42. Comuna Luncoiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu de Jos,
reprezentat de Dl. Dud Călin Dorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Luncoiu de Jos;
43. Comuna Mărtineşti, prin Consiliul Local al Comunei Mărtineşti, reprezentat de Dl.
Bârcean Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a
Consiliului Local al Comunei Mărtineşti;
44. Comuna Orăştioara de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăştioara de Sus,
reprezentat de Dl. Bodea Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orăştioara de Sus;
45. Comuna Peştişu Mic, prin Consiliul Local al Comunei Peştişu Mic, reprezentat de
Dl. Voina Leorean Casian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peştişu Mic ;
46. Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, reprezentat de Dl. Stoica Victor
Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Pui;
47. Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, reprezentat
de Dl. Roman Octavian Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare;
48. Comuna Răchitova, prin Consiliul Local al Comunei Răchitova, reprezentat de Dl.
Băiconi Eugen Dorel , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răchitova;
49. Comuna Ribiţa, prin Consiliul Local al Comunei Ribiţa, reprezentat de Dl. Faur
Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Ribiţa;

50. Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, reprezentat de
Dl. Mang Niculiţă, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori;
51. Comuna Romos, prin Consiliul Local al Comunei Romos, reprezentat de Dl.
Pătrânjan Mircea, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Romos;
52. Comuna Sarmizegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,
reprezentat de Dl. Todoni Mihai Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa;
53. Comuna Sălaşu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălaşu de Sus, reprezentat
de Dl. Marica Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălaşu de Sus;
54. Comuna Sîntămăria-Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sîntămăria-Orlea,
reprezentat de Dl. Filip Ioan Victor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sîntămăria-Orlea;
55. Comuna Şoimuş, prin Consiliul Local al Comunei Şoimuş, reprezentat de Dl
Logojan Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Şoimuş;
56. Comuna Teliucu Inferior, prin Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior,
reprezentat de Dl. Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de Primar, legal
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Teliucu
Inferior;
57. Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al Comunei Tomeşti, reprezentat de Dl.
Tămaş Octavian Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti;
58. Comuna Topliţa, prin Consiliul Local al Comunei Topliţa, reprezentat de Dl.
Şendroni Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Topliţa;
59. Comuna Toteşti, prin Consiliul Local al Comunei Toteşti, reprezentat de Dl. Pasconi
Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Toteşti;
60. Comuna Turdaş, prin Consiliul Local al Comunei Turdaş, reprezentat de Dl. Lupu
Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Turdaş;
61. Comuna Vaţa de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vaţa de Jos, reprezentat de
Dl. Folescu Milu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Vaţa de Jos;
62. Comuna Vălişoara, prin Consiliul Local al Comunei Vălişoara, reprezentat de Dl.
Rovinar Mircea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vălişoara;
63. Comuna Veţel, prin Consiliul Local al Comunei Veţel, reprezentat de Dl. Henţiu
Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului
Local al Comunei Veţel;
64. Comuna Vorţa, prin Consiliul Local al Comunei Vorţa, reprezentat de Dl. Bureană
Radu Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Vorţa;
65. Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, reprezentat de Dl. Sicre
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Zam,
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul ne exprimăm voinţa de a
coopera şi de a ne asocia, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Asociaţiei
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, persoană
juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art.4 din
prezentul Statut.
CAPITOLUL I –DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Art.1. Denumirea Asociaţiei este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară « Sistemul
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara », conform dovezii privind
disponibilitatea denumirii nr.72805 din 05.05.2009 eliberată de Ministerul Justiţiei.
Art.2 (1) Sediul Asociaţiei este în România, Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Calea
Zarandului, nr.59A, cod poştal 330182.
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc pe raza unităţilor
administrativ- teritoriale membre, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociaţiei
sau a Consiliului Director, conform prezentului Statut.
Art.3 Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii
sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Deva.
CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art.4 (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, denumit în continuare
Serviciul pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional
destinate înfiinţării, modernizării şi/saz dezvoltării, după caz a sistemelor de utilităţi
publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judeţului a
Serviciului (denunită în continuare Strategia de dezvoltare).
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în
baza unui/mai multor/contract/contracte de delegare denumit(e) în continuare contract (e)
de delegare atribuite (e) Operatorilor conform prevederilor Legii serviciilor comunitare
de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor
speciale aplicabile.
(3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este
interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre,
pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să
respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”,
atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi
creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în
infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
Art. 5 (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară
aferentă Serviciului;
c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a
Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
d) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele
Serviciului;
e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de
delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu
excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art.311 din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de
delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze
regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de
operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă,
executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat
utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să
aplice penalităţile contractuale;
h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a
proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
i) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă
Serviciului.
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul Statut, asociaţii
mandatează Asociaţia să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de
Serviciu:
1. elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a
programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice
existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea operatorilor;
2. coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării
acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

3. urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea
metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai
bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
4. elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile
de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente;
5. stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;
6. aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de
utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de
reglementare competente;
7. restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;
8. protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.
9. asigurarea gestionării şi administrării serviciilor de utilităţi publice pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi
respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare
a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;
10. elaborarea şi aprobarea strategiei proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării
serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
11. promovarea dezvoltării şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru
activităţile şi serviciile poluante;
12. consultarea asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale
şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor;
13.informarea periodic a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra
politicilor de dezvoltare a acestora;
14. medierea şi soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia
dintre părţi;
15. monitorizarea şi controlarea modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor
asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea
indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor
conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a
gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi
în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând
patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate
serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei
utilizatorilor.
16. stabililirea cerinţelor şi a criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la
procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
17. solicitarea informaţilor cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi
cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea
serviciului;

18. invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în
relaţia cu utilizatorii serviciilor;
19. aprobarea stabilirii ajustării sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor
serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de
autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;
20. monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestatea serviciilor de
utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii
de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
21. sancţionarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor
de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
22. refuzarea, în condiţii justificate, a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării
preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în
condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente.
23. rezilierea unilaterală a contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi organizarea
unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc
nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu
adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea,
într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.
24.asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de
proprietate, de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat;
25.asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial;
26. respectarea angajamentele asumate faţă de operatori prin hotărârea de dare în
administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de
delegare a gestiunii serviciului;
27. păstrarea, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economicofinanciare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.
28. urmărirea, controlarea şi supravegherea modului în care se realizează serviciile de
utilităţi publice, respectiv:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de
operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru
serviciile de utilităţi publice.
CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 6 (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare
acoperirii acoperirii cheltuielilor de organizare, funcţionare şi desfăşurare a activităţilor
proprii, pe de o parte şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul
public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei, pe de altă parte.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 65.000 LEI, constituit din contribuţia
în numerar a asociaţilor, după cum urmează :
1. Judeţul Hunedoara – 1000 lei;
2. Municipiul Brad – 1000 lei;

3. Municipiul Lupeni– 1000 lei;
4. Municipiul Orăştie– 1000 lei;
5. Oraşul Aninoasa – 1000 lei;
6. Oraşul Călan – 1000 lei;
7. Oraşul Geoagiu – 1000 lei;
8. Oraşul Petrila – 1000 lei;
9. Oraşul Simeria – 1000 lei;
10. Oraşul Uricani – 1000 lei;
11. Comuna Baia de Criş – 1000 lei;
12. Comuna Balşa – 1000 lei;
13. Comuna Baru – 1000 lei;
14. Comuna Băcia – 1000 lei;
15. Comuna Băiţa – 1000 lei;
16. Comuna Băniţa – 1000 lei;
17. Comuna Bătrâna – 1000 lei;
18. Comuna Beriu – 1000 lei;
19. Comuna Blăjeni – 1000 lei;
20. Comuna Boşorod – 1000 lei;
21. Comuna Brănişca – 1000 lei;
22. Comuna Bretea Română – 1000 lei;
23. Comuna Buceş – 1000 lei;
24. Comuna Bucureşci – 1000 lei;
25. Comuna Bulzeştii de Sus – 1000 lei;
26. Comuna Bunila – 1000 lei;
27. Comuna Burjuc – 1000 lei;
28. Comuna Cerbăl – 1000 lei;
29. Comuna Certeju de Sus – 1000 lei;
30. Comuna Cârjiţi – 1000 lei;
31. Comuna Crişcior – 1000 lei;
32. Comuna Densuş – 1000 lei;
33. Comuna Dobra – 1000 lei;
34. Comuna General Berthelot – 1000 lei;
35. Comuna Ghelari – 1000 lei;
36. Comuna Gurasada – 1000 lei;
37. Comuna Hărău – 1000 lei;
38. Comuna Ilia – 1000 lei;
39. Comuna Lăpugiu de Jos – 1000 lei;
40. Comuna Lelese – 1000 lei;
41. Comuna Lunca Cernii de Jos – 1000 lei;
42. Comuna Luncoiu de Jos – 1000 lei;
43. Comuna Mărtineşti – 1000 lei;
44. Comuna Orăştioara de Sus – 1000 lei;
45. Comuna Peştişu Mic – 1000 lei;
46. Comuna Pui – 1000 lei;
47. Comuna Rapoltu Mare – 1000 lei;
48. Comuna Răchitova – 1000 lei;
49. Comuna Ribiţa – 1000 lei;
50. Comuna Rîu de Mori – 1000 lei;
51. Comuna Romos – 1000 lei;
52. Comuna Sarmizegetusa – 1000 lei;
53. Comuna Sălaşu de Sus – 1000 lei;
54. Comuna Sântâmăria Orlea – 1000 lei;
55. Comuna Şoimuş – 1000 lei;
56. Comuna Teliucu Inferior – 1000 lei;

57. Comuna Tomeşti – 1000 lei;
58. Comuna Topliţa – 1000 lei;
59. Comuna Toteşti – 1000 lei;
60. Comuna Turdaş – 1000 lei;
61. Comuna Vaţa de Jos – 1000 lei;
62. Comuna Vălişoara – 1000 lei;
63. Comuna Veţel – 1000 lei;
64. Comuna Vorţa – 1000 lei;
65. Comuna Zam – 1000 lei.
Art. 7 Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) Coontribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi
alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale ;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;
d) Orice alte surse legale de venituri.
Art. 8 Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
Art. 9. – Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se
întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IV - ASOCIAŢII
Art. 10. – Asociaţii au următoarele drepturi :
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor
în aceste organe
b) Să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor
prezentului Statut;
c) Să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea
Asociaţiei.
Art.11 Asociaţii au următoarele obligaţii :
a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale
Asociaţiei;
b) să plătească cotizaţia anuală ;
c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ;
d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generală a Asociaţiei.
Art.12 (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie.
Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care Asociatul respectiv
renunţă unilateral la Contractul de Delegare (răscumpărare). Dacă oricare dintre Asociaţi
doreşte să se retragă din Asociaţie, această Parte va notifica Preşedintelui Asociaţiei şi
celorlalţi Asociaţi intenţia sa.
(2) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează a fi
încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, acesta va fi
exclus din asociaţie.
(3) Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 zile de
la data la care s-a luat cunoştinţă despre respectiva situaţie.
(4) Adunarea Generală a Asociaţiei va hotârî retragerea sau excluderea din
Asociaţie, va analiza consecinţele şi va propune Părţilor modificările care să fie operate la
Actul Constitutiv al Operatorului şi/sau la Contractul de Delegare (în special în ceea ce

priveşte Lista de Investiţii şi Planul de Finanţare al său), conform prevederilor
Contractului de Delegare.
(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să
plătească:
a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent
dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a
beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociaţiei;
b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.
Art..13 (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Aceştia au
dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a
încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în
condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii asociaţilor în adunarea
generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor
administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau
judeţean, după caz.
(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou
membru, se va încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi
menţionat în preambulul statutului.
(3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate
prevederile statutului şi ale actului constitutiv ale Asociaţiei la data aderării sale.
(4) În situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să
atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a încheiat
contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, acesta va delega gestiunea
Serviciului său respectivului operator şi se va încheia un act adiţional la contractul de
delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama asociatului respectiv.
CAPITOLUL V – ORGANELE ASOCIAŢIEI
Adunarea Generală al Asociaţiei
Art. 14. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din
toţi reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale membre, prin hotărâre a acestora.
(2) Fiecare Autoritate Locală va desemna un reprezentant ca membru în
Adunarea Generală a Asociaţiei. Mandatul reprezentaţilor este valabil de la data numirii
acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea Autorităţii Locale competente.
(3) Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura
reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.
(4) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi
transmise, în copie, Părţilor şi Adunării Generale în termen de 10 zile calendaristice de la
data adoptării lor.
Art. 15. – Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale:
Dl. Mircea Ioan Moloţ, desemnat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara;
................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa;
.................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călan;

.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Geoagiu;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Petrila;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Simeria;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Uricani;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baia de
Criş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Balşa;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baru;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băcia;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băiţa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băniţa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bătrâna;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beriu;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Blăjeni;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al ComuneiBoşorod;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brănişca;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bretea
Română;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buceş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucureşci;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bulzeştii de
Sus;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bunila;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Burjuc;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cerbăl;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Certeju de
Sus;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cârjiţi;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crişcior;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobra;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei General
Berthelot;
.................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghelari;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurasada;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hărău;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăpugiu de
Jos;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lelese;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lunca
Cernii de Jos;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Luncoiu de
Jos;
.................................. desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Mărtineşti;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orăştioara
de Sus;
..................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peştişu Mic;
..................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pui;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rapoltu
Mare;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răchitova;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ribiţa;
...................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîu de
Mori;

................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Romos;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Sarmizegetusa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălaşu de
Sus;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei SîntămăriaOrlea;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoimuş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Teliucu
Inferior;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomeşti ;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Topliţa;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toteşti;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdaş;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vaţa de
Jos;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vălişoara;
....................................desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Veţel;
................................... desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vorţa;
................................. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zam;
Art. 16. – Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are
atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii,
cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Art. 17 (1) – Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării Generale
conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut, în exercitarea
competenţelor privind Serviciile Delegate încredinţate de către Autorităţile Locale
membre, şi drepturile speciale acordate de Actul Constitutiv al Operatorului prevăzut la
art. 18 al. 2 lit. a) din prezentul Statut .
(2) Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada
anterioară, situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu
financiar;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor
generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, precum şi aprobarea
constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al Asociaţiei;
g) aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de
...... euro;
h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii şi excluderii unor
membri din Asociaţie;
k) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

(3) Atribuţiile Adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului
acordat de asociaţi conform art. 5 alin. (2) sunt:
1. elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a
programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice
existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea operatorilor;
2. coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării
acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
3. urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea
metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai
bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
4. elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile
de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente;
5. stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;
6. aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de
utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de
reglementare competente;
7. restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;
8. protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.
9. asigurarea gestionării şi administrării serviciilor de utilităţi publice pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi
respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare
a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;
10. elaborarea şi aprobarea strategiei proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării
serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
11. promovarea dezvoltării şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru
activităţile şi serviciile poluante;
12. consultarea asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale
şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor;
13.informarea periodic a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra
politicilor de dezvoltare a acestora;
14. medierea şi soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia
dintre părţi;
15. monitorizarea şi controlarea modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor
asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea
indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor
conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a
gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi
în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând

patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate
serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei
utilizatorilor.
16. stabililirea cerinţelor şi a criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la
procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
17. solicitarea informaţilor cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi
cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea
serviciului;
18. invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în
relaţia cu utilizatorii serviciilor;
19. aprobarea stabilirii ajustării sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor
serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de
autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;
20. monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestatea serviciilor de
utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii
de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
21. sancţionarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor
de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
22. refuzarea, în condiţii justificate, a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării
preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în
condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente.
23. rezilierea unilaterală a contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi organizarea
unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc
nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu
adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea,
într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.
24.asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de
proprietate, de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat;
25.asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial;
26. respectarea angajamentele asumate faţă de operatori prin hotărârea de dare în
administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de
delegare a gestiunii serviciului;
27. păstrarea, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economicofinanciare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.
28. urmărirea, controlarea şi supravegherea modului în care se realizează serviciile de
utilităţi publice, respectiv:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de
operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru
serviciile de utilităţi publice.
Art. 18 În temeiul art.17 alin. (3), Adunarea Generală a Asociaţiei hotărăşte asupra
aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor,
în special:

a) strategia de dezvoltare;
b) politica tarifară;
c) contractele de delegare.
(2) În legătură cu acestea, asociaţii convin:
a) Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe
baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor
prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare
şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic ţinând
seama de strategia de dezvoltare;
b) sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea
Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale
ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;
c) listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în
şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale
asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma
investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor.
În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi planurile de
finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din contractele de delegare
corespunzătoare;
d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei
înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai
investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor);
e) în funcţie de specificul Serviciului, de activităţile componente ale acestuia aflate sub
responsabilitatea fiecărui asociat şi de strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului,
respectiv a activităţilor componente ale Serviciului, după caz, precum şi concesiunea
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului/activităţilor componente ale Serviciului
vor fi încredinţate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de
delegare;
f) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităţilor componente ale
Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare şi va/vor fi
încheiat(e) cu operatorul de către Asociaţie, în numele şi pe seama asociaţilor/acelor
asociaţi care deleagă împreună prin acelaşi contract de delegare activităţile componente
ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;
g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin
contractul/contractele de delegare, va întreţine, va moderniza, va reabilita şi va extinde
infrastructura concesionată şi va gestiona Serviciul/activităţile componente ale
Serviciului pe riscul şi răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;
h) Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligaţiilor care îi/le
incumbă în temeiul contractului de delegare;
i) Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care
aceştia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.
Art. 19 – Reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală sunt responsabili pentru
activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 20 – (1) Adunarea Generală va fi convocată cel puţin o dată la 3 (trei) luni sau ori de
câte ori este necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1/3
membri.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile
calendaristice înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a
şedinţei.
(3) Participanţii la şedinţele Adunării Generale vor fi reprezentanţii numiţi de Autorităţile
Locale.
(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei
sau, în absenţa acestuia de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi.
(5) Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta
procesul verbal al şedinţei.
(6) Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar. O copie a procesului verbal
va fi transmisă, în termen de 5 zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărei Autorităţi
Locale, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.
(7) Hotărârile Adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de proceseverbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.
Art. 21 (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală
a Asociaţiei. Dreptul de vot nu poate fi transmis.
2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii
în competenţa cărora este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei adunării
generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma
investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor,
denumiţi în prezentul statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul şedinţei adunării generale doar reprezentanţii acestora.
(3) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin.(2) lit. a) – h) din prezentul Statut se iau în prezenţa a
[3/4] din membri şi cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare
cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care
nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare,
iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de
membri prezenţi.
(4) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale a asociaţiei adoptate în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin.(3) pct.1-18 se iau în prezenţa tuturor
asociaţilor implicaţie şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul asociaţilor
care însumează cel puţin 2/3 din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor implicaţi,
fie a cel puţin 2/3 din numărul asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din
numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor implicaţi.
(5) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin.(2) lit. h) – j) şi art. 17 alin.(3) pct. 19-28 din
prezentul Statut, se iau în prezenţa tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare
convocare, şi cu votul favorabil al tuturor Autorităţilor Locale membre ale Asociaţiei.
(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării
generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui
anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al
reprezentantului acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la
şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit
de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 22 (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.
17 alin. (2) lit. h) - j) şi art. 17 alin.(3) pct.19-28) nu pot fi votate de reprezentanţii
Autorităţilor Locale membre în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special,
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a Autorităţii Locale ai căror reprezentanţi sunt.
(2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaţiei trebuie aduse la
cunoştinţa Autorităţilor Locale membre în termen de cel mult 10 zile de la adoptare.
Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi lor li se aplică toate prevederile
legale privind aducerea lor la cunoştinţă publică. Deasemenea Asociaţia este obligată să
publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.
3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes
legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin.(3) din prezentul statut poate iniţia acţiune în justiţie
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre
adoptată în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art.21 alin.(3), atribuţia privind
aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.
Consiliul Director
Art. 23. – (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format
din Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o
perioada de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând
principiul reprezentării prin rotaţie.
(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Consiliului Director.
(3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4) Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:
Dl./Dna …....................................,
Dl. /Dna…....................................,
Dl. /Dna…....................................,
Art. 24 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale a Asociaţiei şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi
delegate de adunarea generală.
(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a
Asociaţiei:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de
buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale;
c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia
contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de ......... euro;
d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea
politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul
aprobat de aceasta;

e) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul
Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au
achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;
f) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.
(3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului
acordat de Asociaţi conform art. 5 alin. (2):
a. elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a
programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice
existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea operatorilor;
b. elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile
de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente;
c. consultarea asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale
şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor;
d. medierea şi soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia
dintre părţi;
e. solicitarea informaţilor cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu
privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea
serviciului;
f. invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în
relaţia cu utilizatorii serviciilor;
(4) Consiliul Director poate delega o parte dintre atribuţiile sale aparatului tehnic
al asociaţiei.
Art.25 (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat
tehnic propriu.
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul
Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariaţi ai Asociaţiei.
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:
a) un secretar;
b) un contabil;
c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării
contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin
prezentul statut.
(4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, Consiliul Director va lua
în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului
tehnic al Asociaţiei.
Art. 26 (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de
câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei.
(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

(3) Consiliul Director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va
redacta procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii
consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de
procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.
Controlul Financiar al Asociaţiei
Art. 27 (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori
formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei)
ani, cu posibilitatea prelungirii.
(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare
(4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute de reglementările Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
(5)
Primii membrii ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
1.Dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________,
domiciliat în _____________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________,
eliberat(ă) de
, CNP
.
2.Dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________,
domiciliat în _____________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________,
eliberat(ă) de
, CNP
.
3.Dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________,
domiciliat în _____________, titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________,
eliberat(ă) de
, CNP
.
CAPITOLUL VI –DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 28 Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea adunării generale.
Art.29 Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită,
dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în
conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la
data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat
în termenul legal prevăzut în acest scop.
Art. 30 Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) asociaţia a devenit insolvabilă.
Art.31 (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind
asociaţiile.
(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform
hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti competente.
Art.32 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor.
CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE
Art.33 Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de
reprezentanţii tuturor asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.
(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin
modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu
noile prevederi.
(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă
privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul statut a fost semnat în ... (...) exemplare originale, astăzi, data
autentificării sale.
ASOCIAŢII :
Judeţul Hunedoara,
prin Consiliul Judeţean Hunedoara,
reprezentat de Preşedinte Moloţ Mircea Ioan
[semnătura]

Municipiul Brad,
Prin Consiliul Local a Municipiului Brad
Reprezentat de Primar Cazacu Florin
[semnătura]

Municipiul Lupeni,
Prin Consiliul Local a Municipiului Lupeni
Reprezentat de Primar Resmeriţă Cornel
[semnătura]

Municipiul Orăştie,
Prin Consiliul Local a Municipiului Orăştie
Reprezentat de Primar Munteanu
Alexandru
[semnătura]

Oraşul Geoagiu,
Prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu,
Reprezentat de Primar Mariş Simion
[semnătura]

Oraşul Aninoasa,
Prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa
Reprezentat de Primar Botgros Ilie
[semnătura]

Oraşul Călan,
Prin Consiliul Local al Oraşului Călan,
Reprezentat de Primar Iovănesc Adrian
Filip
[semnătura]

Oraşul Petrila,
Prin Consiliul Local al Oraşului Petrila,
Reprezentat de Primar Păducel Ilie
[semnătura]

Oraşul Simeria,
Prin Consiliul Local al Oraşului Simeria,
Reprezentat de Primar Păun-Jura Petru-Radu
[semnătura]

Oraşul Uricani,
Prin Consiliul Local al Oraşului Uricani,
Reprezentat de Primar Buhăescu Odagiu Dănuţ
[semnătura]
Comuna Baia de Criş,
Prin Consiliul Local al Comunei Baia de
Criş,
Reprezentat de Primar Farcaş Romeo Horia
[semnătura]

Comuna Balşa,
Prin Consiliul Local al Comunei Balşa,
Reprezentat de Primar Meteşan Simion
[semnătura]

Comuna Baru,
Prin Consiliul Local al Comunei Baru,
Reprezentat de Primar Răducanu Daniel
[semnătura]

Comuna Băcia,
Prin Consiliul Local al Comunei Băcia,
Reprezentat de Primar Rîşteiu Emil Ioan
[semnătura]

Comuna Băiţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Băiţa,
Reprezentat de Primar Diniş Damian
[semnătura]

Comuna Băniţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Băniţa,
Reprezentat de Primar Burlec Martin
[semnătura]

Comuna Bătrâna,
Prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna,
Reprezentat de Primar Herciu Radu
[semnătura]

Comuna Beriu,
Prin Consiliul Local al Comunei Beriu,
Reprezentat de Primar Bâc Emil Moise
[semnătura]

Comuna Blăjeni,
Prin Consiliul Local al Comunei Blăjeni,
Reprezentat de Primar Raţ Nicolae
[semnătura]

Comuna Boşorod,
Prin Consiliul Local al Comunei Boşorod,
Reprezentat de Primar Grecu Ioan
[semnătura]

Comuna Brănişca,
Prin Consiliul Local al Comunei Brănişca,
Reprezentat de Primar Lazăr Teodor
[semnătura]

Comuna Bretea Română,
Prin Consiliul Loc.al Com.Bretea Română,
Reprezentat de Primar Jurj Ioan
[semnătura]

Comuna Buceş,
Prin Consiliul Local al Comunei Buceş,
Reprezent. de Primar Achim Mărcuş Traian
[semnătura]

Comuna Bucureşci,
Prin Consiliul Loc.al al Com. Bucureşci,
Reprezent. de Primar Ghilean Mircea
Florian
[semnătura]

Comuna Bulzeştii de Sus,
Prin Cons .Local al Comunei Bulzeştii de
Sus,
Reprezentat de Primar Stănilă Dumitru
[semnătura]

Comuna Bunila,
Prin Cons. Local al Comunei Bunila,
Reprezentat de Primar Oprişoni Nelu
[semnătura]

Comuna Burjuc,
Prin Consiliul Local al Comunei Burjuc,
Reprezentat de Primar Iacob Tiberiu
[semnătura]

Comuna Cerbăl,
Prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl,
Reprezentat de Primar Ticula Miron
[semnătura]

Comuna Certeju de Sus,
Prin Consiliul Local al Comunei Certeju de
Sus,
Reprezentat de Primar Cîmpian Petru
Adrian
[semnătura]

Comuna Cîrjiţi,
Prin Consiliul Local al Comunei Cîrjiţi,
Reprezentat de Primar Adam Daniela Maria
[semnătura]

Comuna Crişcior,
Prin Consiliul Local al Comunei Crişcior,
Reprezentat de Primar Furdui Ovidiu Ilie
[semnătura]
Comuna Dobra,
Prin Consiliul Local al Comunei Dobra,
Reprezentat de Primar Şuiaga Ghiorghe
Vasile
[semnătura]

Comuna Densuş,
Prin Consiliul Local al Comunei Densuş,
Reprezentat de Primar Ştefoni DumitruSorin
[semnătura]
Comuna General Berthelot,
Prin Consiliul Local al Comunei General
Berthelot,
Reprezentat de Primar Huzoni Marina
[semnătura]

Comuna Ghelari,
Prin Consiliul Local al Comunei Ghelari,
Reprezentat de Primar Bulbucan Ioan
[semnătura]

Comuna Gurasada,
Prin Consiliul Local al Comunei Gurasada,
Reprezentat de Primar Nan Silviu
[semnătura]

Comuna Hărău,
Prin Consiliul Local al Comunei Hărău,
Reprezentat de Primar Jibetean Ioan
[semnătura]

Comuna Ilia,
Prin Consiliul Local al Comunei Ilia,
Reprezentat de Primar Omotă Gabriel
Marius
[semnătura]

Comuna Lăpugiu de Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de
Jos,
Reprezentat de Primar Chiorean Alin
Traian
[semnătura]

Comuna Lelese,
Prin Consiliul Local al Comunei Lelese,
Reprezentat de Primar Achim Ciprian
Gheorghe
[semnătura]

Comuna Lunca Cernii de Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,
Reprezentat de Primar Lupulescu Livituc
[semnătura]

Comuna Luncoiu de Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu
de Jos,
Reprezentat de Primar Dud Călin Dorin
[semnătura]

Comuna Mărtineşti,
Prin Consiliul Local al Comunei Mărtineşti,
Reprezentat de Primar Bârcean Nicolae
[semnătura]

Comuna Orăştioara de Sus,
Prin Consiliul Local al Comunei Orăştioara
de Sus,
Reprezentat de Primar Bodea Viorel
[semnătura]

Comuna Peştişu Mic,
Prin Consiliul Local al Comunei Peştişu
Mic,
Reprezentat de Primar Voina Leorean
Casian
[semnătura]

Comuna Pui,
Prin Consiliul Local al Comunei Pui,
Reprezentat de Primar Stoica Victor Tiberiu
[semnătura]

Comuna Rapoltu Mare,
Prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu
Mare,
Reprezentat de Primar Roman Octavian
Gheorghe
[semnătura]

Comuna Răchitova,
Prin Consiliul Local al Comunei Răchitova,
Reprezentat de Primar Băiconi Eugen Dorel
[semnătura]

Comuna Ribiţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Ribiţa,
Reprezentat de Primar Faur Ioan
[semnătura]

Comuna Rîu de Mori,
Prin Consiliul Local al Comunei Rîu de
Mori,
Reprezentat de Primar Mang Niculiţă
[semnătura]

Comuna Romos,
Prin Consiliul Local al Comunei Romos,
Reprezentat de Primar Pătrânjan Mircea
[semnătura]

Comuna Sarmizegetusa,
Prin Consiliul Local al Comunei
Sarmizegetusa,
Reprezentat de Primar Todoni Mihai Cornel
[semnătura]

Comuna Sălaşu de Sus,
Prin Consiliul Local al Comunei Sălaşu de
Sus
Reprezentat de Primar Marica Sorin
[semnătura]

Comuna Sîntămăria-Orlea,
Prin Consiliul Local al Comunei SîntămăriaOrlea
Reprezentat de Primar Filip Ioan Victor
[semnătura]

Comuna Şoimuş,
Prin Consiliul Local al Comunei Şoimuş
Reprezentat de Primar Logojan Dorel
[semnătura]

Comuna Teliucu Inferior,
Prin Consiliul Local al Comunei Teliucu
Inferior
Reprezentat de Primar Pupeză Daniel Gheorghe Sorin
[semnătura]

Comuna Tomeşti,
Prin Consiliul Local al Comunei Tomeşti
Reprezentat de Primar Tămaş Octavian
Tiberiu
[semnătura]

Comuna Topliţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Topliţa
Reprezentat de Primar Şendroni Ioan
[semnătura]

Comuna Toteşti,
Prin Consiliul Local al Comunei Toteşti
Reprezentat de Primar Pasconi Tiberiu
[semnătura]

Comuna Turdaş,
Prin Consiliul Local al Comunei Turdaş
Reprezentat de Primar Lupu Aurel
[semnătura]

Comuna Vaţa De Jos,
Prin Consiliul Local al Comunei Vaţa de Jos
Reprezentat de Primar Folescu Milu
[semnătura]

Comuna Vălişoara,
Prin Consiliul Local al Comunei Vălişoara
Reprezentat de Primar Rovinar Mircea Ioan
[semnătura]

Comuna Veţel,
Prin Consiliul Local al Comunei Veţel,
Reprezentat de Primar Henţiu Ioan
[semnătura]

Comuna Vorţa,
Prin Consiliul Local al Comunei Vorţa,
Reprezentat de Primar Bureană Radu Emil
[semnătura]

Comuna Zam,
Prin Consiliul Local al Comunei Zam,
Reprezentat de Primar Sicre Gheorghe
[semnătura]

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTARAREA NR.111/2009

pentru aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Ministerul
Mediului și Consiliul Local al Orașului Geoagiu în vederea implementării în
comun a Proiectului privind ”Controlul Integrat al Poluării cu Nitriți”

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 nr.167.546/VA/2009 a Ministerului Mediului - Unitatea de
Management Integrat al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nitriți” ;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b, ale alin. (5 ) lit. a pct. 9 și ale alin. (6) lit. a și
c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Ministerul Mediului
și Consiliul Local al Orașului Geoagiu în vederea implementării în comun a Proiectului
privind ”Controlul Integrat al Poluării cu Nitriți”, potrivit convenției cuprinse în anexa, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, să semneze
Convenția invocată la art.1 din prezenta.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia tehnică şi
Direcția programe, prognoze, buget, finanțe și 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

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.112/2009

privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara cu Comuna Certeju de Sus
în vederea realizării în comun a unei lucrări de interes public

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 nr.2373/2009 a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus;
În baza prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a și c, din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 35
alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara cu Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus, în
vederea realizării în comun a unei lucrări de interes public, potrivit acordului de asociere
cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Tehnică și se comunică
celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A. T. O. P. ,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
la Hotărârea nr.112/2009 a
Consiliului Județean Hunedoara

ACORD DE ASOCIERE
Prezentul Acord de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 35
alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. 6 lit.a și c din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Între:
I. Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în
municipiul Deva, Str.1 Decembrie 1918 Nr. 28, Judeţul Hunedoara, având
codul fiscal 4374474, reprezentat prin Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte
și
II. Comuna Certeju de Sus prin Consiliul Local al Comunei Certeju de
Sus, cu sediul în comuna Certeju de Sus, Str. Principală, nr. 171, județul
Hunedoara, având codul fiscal 4374083, reprezentat prin Domnul Cîmpian
Petru Adrian – Primar,
părțile convin următoarele:
Cap.1. Scopul asocierii
Art.1.1 Cele două părți convin ca prin asociere, să contribuie la amenajarea
surselor de apă potabilă(prize de apă) Hondol, Bocșa Mică, Certeju de
Sus(Făerag), comuna Certeju de Sus, în vederea obținerii Autorizației de
funcționare.
Cap.2. Obiectul acordului

Art. 2.1

Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea finanțării și

realizării în comun a obiectivului de investiții: ”Amenajarea prizelor de apă
aferente investiției finanțate prin Hotărârea Guvernului României nr.
687/1997- Alimentare cu apa a comunei Certeju de Sus satele Certeju de
Sus, Hondol și Bocșa Mica, Județul Hunedoara”.
Cap. 3. Durata acordului
Art.3.1

Prezentul acord se încheie pe

perioada realizării obiectivului de

investiții prevăzut la art. 2.1 din prezentul, fiind valabil până la obținerea
Autorizației de funcționare şi intră în vigoare la data semnării lui de către
ambele părți.
Cap. 4. Obligaţiile părţilor
Art. 4.1 Consiliului Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii:
a) să includă investiţia în Planul de investiţii al Consiliului Județean
Hunedoara;
b) să asigure suma de 41.500 lei pentru achiziționarea studiilor
hidrogeologice pentru prizele de apă, a expertizelor Institutului
Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor pentru dimensionarea
zonelor de protecție sanitară, achitarea taxelor în vederea obținerii
Autorizației de funcționare, precum și pentru execuția lucrărilor de
amenajare a prizelor de apă din localitățile Certeju de Sus, Hondol și
Bocșa Mică.
Art. 4.2 Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus are următoarele obligaţii:
a) să asigure suma de 41.500 lei necesară pentru proiectarea și
execuția lucrărilor de amenajare a căilor de acces spre stațiile de
clorinare din localitățile Certeju de Sus, Hondol și Bocșa Mică
precum și a lucrărilor de amenajarea a prizelor de apă din localitățile
amintite;

b) să facă demersurile necesare în vederea obținerii Autorizației de
funcționare.

Cap. 5. Dispoziţii finale
Art. 5.1. Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin
prezentul acord.
Art. 5.2 Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor
implicate, prin act adițional.
Art. 5.3 Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează
pe cale amiabilă, sau în caz de neințelegere, la instanțele judecătorești
competente.
Prezentul Acord de asociere se încheie, azi_______/2009, în 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Județul Hunedoara prin

Comuna Certeju de Sus prin

Consiliul Judeţean Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus

Reprezentat de

Reprezentat prin

Preşedinte,

Primar,

Mircea Ioan Moloţ

Cîmpian Petru Adrian

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV,
Gabriela Bândea
VIZAT:
CONSILIER JURIDIC,

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.113/2009
privind aprobarea unor asocieri în vederea finanțării și realizării în comun a unor
acțiuni de interes public

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 adresele cu nr. 4973/15.07.2009 a Clubului Sportiv C.F.R Marmosim Simeria, nr.
98/PR / 15 .07.2009 a Asociației Culturale Z.A.M. și nr. 4927/14.07.2009;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judetean Hunedoara nr. 32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judetului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările si completările
ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 4 și 6 si alin.6 lit.a din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările si completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Sportiv C.F.R
Marmosim Simeria, în vederea finantării și realizării în comun a actiunii ” 100 de ani cu C.F.R
Marmosim Simeria”, ce se va desfășura în perioada 15-16 august 2009.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul propriu al județului
Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, destinată realizării în bune condiţii a actiunii menţionate la
alin. 1.
Art.2 (1) Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Asociația Culturală
Z.A.M, în vederea finantării și realizării în comun a acțiunii ” Ziua Minerului ”, ce se va
desfășura în perioada 5-9 august 2009.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul propriu al județului
Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, destinată realizării în bune condiţii a actiunii menţionate la
alin. 1.
Art.3 (1) Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Sportiv
Siderurgica Hunedoara, în vederea finantării și realizării în comun a actiunii ” Campionatul
Național de Popice pentru Veterani ”, ce se va desfășura în perioada 21-23 august 2009.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul propriu al județului
Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, destinată realizării în bune condiţii a actiunii menţionate la
alin. 1.
Art.4 (1) Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Sportiv
Constructorul Hunedoara, în vederea finantării și realizării în comun a actiunii ” Cantonament de
pregătire ”, ce se va desfășura în luna august 2009.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul propriu al județului
Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, destinată realizării în bune condiţii a actiunii menţionate la
alin. 1.

Art.5 Se aprobă conţinutul cadru ale Acordurilor de asociere pentru realizarea acţiunilor
menţionate la art.1- 4, conform anexelor 1, 2 , 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta.
Art.6 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordurile de asociere invocate la art.5 din prezenta.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.8 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDETUL HUNEDOARA
CLUBUL SPORTIV
C.F.R Marmosim Simeria
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Clubul Sportiv C.F.R Marmosim Simeria, cu sediul în orasul Simeria, str.
Avram Iancu, nr.23, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.
RO06TREZ3735010XXX000583 deschis la Trezoreria orasului Simeria si
cod de înregistrare fiscală 17718480, reprezentat prin domnul Medrea Silviu
–presedinte.
Părtile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la promovarea
educatiei prin sport, a miscării fotbalistice, a stimulării activitătilor
competitionale desfăsurate la un ridicat nivel profesional.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a actiunii ”100 de ani cu C.F.R Marmosim Simeria”, în perioada 15-16
august 2009.
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 contribui la realizarea
acţiunii cu suma de 10.000 lei, sumă alocată din bugetul propriu al județului
Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, si care reprezintă
achitarea partială a facturilor de cazare si transport a persoanelor invitate,
tipărirea de pliante publicitare si lansarea monografiei sportive a orasului
Simeria.

2. Clubul Sportiv C.F.R Marmosim Simeria:
a) are obligaţia de a organiza si desfăsura în bune conditii actiunea ”100 de
ani cu C.F.R Marmosim Simeria”, pentru atingerea obiectivelor propuse,
b) are obligatia să întocmească exact si corect toate documentele justificative
în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

CLUBUL SPORTIV
C.F.R Marmosim Simeria

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

PRESEDINTE,
Silviu Medrea

RESPONSABIL FINANCIAR,
Daniela Alexandra Joldos

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

COMP. CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDETUL HUNEDOARA
ASOCIA IA CULTURALĂ
Z.A.M.
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Asociația Culturală Z.A.M., cu sediul în municipiul Hunedoara, str.
Lătureni, nr.37, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.
RO90BRDE220SV37118482200 deschis la BRD filiala Hunedoara și cod
de înregistrare fiscală 25482029, reprezentată prin domnul Leucuță Bogdan
Vasile –președinte.
Părtile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la promovarea
culturii hunedorene, să promoveze valorile tradiționale și regionale.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acțiunii ” Ziua Minerului ”, în perioada 5-9 august 2009.
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 contribui la realizarea
acţiunii cu suma de 5.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al
județului Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, si care
reprezintă asigurarea partială a cheltuielilor legate de editarea cărții „6
August 1929 – Ziua de sânge de la Lupeni”, restul cheltuielilor urmând a fi
suportate de către asociație.

2. Asociația Culturală Z.A.M.:
a) are obligaţia de a organiza și desfășura în bune conditii actiunea ”Ziua
Minerului ”, pentru atingerea obiectivelor propuse, prin asigurarea editării cărții
„6 August 1929 – Ziua de sânge de la Lupeni” ,
b) are obligatia să întocmească exact si corect toate documentele justificative
în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

ASOCIA IA CULTURALĂ
Z.A.M.
PRESEDINTE,
Bogdan Vasile Leucuță

RESPONSABIL FINANCIAR,
Bogdan Vasile Leucuță

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

COMP. CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDETUL HUNEDOARA
CLUBUL SPORTIV SIDERURGICA
HUNEDOARA
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Clubul Sportiv Siderurgica Hunedoara, cu sediul în municipiul
Hunedoara, str. Theodor Aman, nr.2, judeţul Hunedoara, având cont bancar
nr. RO49RNCB0162019815140001 deschis la BCR agenția Hunedoara și
cod de înregistrare fiscală 7134042, reprezentată prin domnul Ionichente
Ion –președinte.
Părtile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la promovarea
sportului hunedorean, să promoveze valorile județului Hunedoara.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acțiunii ” Campionatul național de Popice pentru Veterani ”, în perioada
21-23 august 2009.
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 contribui la realizarea
acţiunii cu suma de 20.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al
județului Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, si care
reprezintă
asigurarea
partială a cheltuielilor legate de materiale
promoționale (afișe și anunțuri în media, tricouri) și premii pe echipe și
individual, restul cheltuielilor urmând a fi suportate de către club.

2. Clubul Sportiv Siderurgica Hunedoara:
a) are obligaţia de a organiza și desfășura în bune conditii actiunea
”Campionatul național de Popice pentru Veterani ”, pentru atingerea
obiectivelor propuse,
b) are obligatia să întocmească exact si corect toate documentele justificative
în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

CLUBUL SPORTIV SIDERURGICA
HUNEDOARA

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

PRESEDINTE,
Ion Ionichente

RESPONSABIL FINANCIAR,
Daniela Bordean

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

COMP. CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDETUL HUNEDOARA
CLUBUL SPORTIV CONSTRUCTORUL
HUNEDOARA
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Clubul Sportiv Constructorul Hunedoara, cu sediul în municipiul
Hunedoara, str. Gh. Barițiu, nr.30, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.
RO52BRDE220SV03381672200 deschis la BRD filiala Hunedoara și cod
de înregistrare fiscală 14645155, reprezentată prin domnul Ciobanu Irinel –
președinte.
Părtile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la promovarea
sportului hunedorean, să promoveze valorile județului Hunedoara.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acțiunii ” Cantonament de pregătire ”, în luna august 2009.
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 contribui la realizarea
acţiunii cu suma de 10.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al
județului Hunedoara - capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, si care
reprezintă asigurarea partială a cheltuielilor legate de cazare , transport și
masă, restul cheltuielilor urmând a fi suportate de către club.

2. Clubul Sportiv Constructorul Hunedoara:
a) are obligaţia de a organiza și desfășura în bune conditii acțiunea
” Cantonament de pregătire ”, pentru atingerea obiectivelor propuse,
b) are obligatia să întocmească exact si corect toate documentele justificative
în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

CLUBUL SPORTIV CONSTRUCTORUL
HUNEDOARA

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

PRESEDINTE,
Irinel Ciobanu

RESPONSABIL FINANCIAR,
Ileana Negrici

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

COMP. CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.114/2009
privind constituirea Comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor
aflate în patrimoniul S.C. “SALUBRITATE” S.A. DEVA
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 nr.2556/10.07.2009 a S.C. “SALUBRITATE” S.A. DEVA;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.834/1991
privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de
stat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Criteriilor comune nr.2665/1992 ale
Ministerului Finanţelor Publice şi nr.1C/311/1992 ale Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul
societăţilor comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozi iilor art.91 alin.1 lit. f şi ale art.97 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Constituie Comisia pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în
patrimoniul S.C. ”SALUBRITATE” S.A. DEVA, în următoarea componenţă:
Preşedinte:
Secretar:
Membri:

- Roșca Tiberiu
- administrator unic
- Mody Sergiu Cristian
- avocat
- Mara Gheorghe Dumitru
- inginer
- Apostol Viorica Dorina
- economist
- reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru
a desemna reprezentantul consiliului judeţean în Comisia indicată la art.1 din prezenta.
Art.3. Pe data prezentei, se abrogă Hotărârea nr.67/2008 a Consiliului
Judeţean Hunedoara.
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

Deva, la 28.07.2009

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Potrivit Hotărârii Guvernului României nr.834/1991 privind stabilirea şi
evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu
modificările şi completările ulterioare şi Criteriilor comune nr.2665/1992 şi
1C/311/1992 ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile
comerciale cu capital de stat procedează la stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate
în patrimoniu la data înfiinţării, în vederea dobândirii Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenului.
Conform prevederilor art.2 din "Criterii", aşa cum au fost modificate şi
completate ulterior, la nivelul fiecărei societăţi comerciale cu capital de stat se
constituie o comisie formată din 5-7 membri, care va participa la stabilirea şi
evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul acestora, comisie ce se numeşte prin
hotărâre a consiliului judeţean pentru societăţile comerciale cu capital de stat,
înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene. Această comisie, răspunde de
corectitudinea documentaţiilor întocmite şi aprobate, privind terenurile ce revin
patrimoniului societăţii comerciale.
S.C. “SALUBRITATE” S.A. DEVA a fost înfiinţată în baza Hotărârii nr.77/1998
a Consiliului Local al Municipiului Deva prin reorganizarea Regiei autonome de
gospodărie comunală și locativă Deva, având ca obiect de activitate: colectarea,
transportul și tratarea deșeurilor menajere și industriale, transportul de mărfuri și
persoane, repara ii autovehicule, salubrizare urbană, efectuarea cu respectarea
legisla iei minime în vigoare de acte de comer corespunzătoare și necesare
realizării obiectului de activitate, servicii publice și de agrement și alimenta ie
publică.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.67/2008, s-a constituit
Comisia pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C.
“SALUBRITATE” S.A. DEVA; ulterior, prin adresa nr.2556/10.07.2009, S.C.
“SALUBRITATE” S.A. DEVA a comunicat Consiliului Judeţean Hunedoara
necesitatea constituirii unei noi Comisii, urmare modificărilor de personal în cadrul
societăţii.
Faţă de cele menţionate, a fost elaborat prezentul Proiect de hotărâre, pe care
îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
ARHITECT ŞEF

RAPORT DE SPECIALITATE
Analizând adresa nr.2556/10.07.2009 a S.C. “SALUBRITATE” S.A.
DEVA, anexată prezentului, prin care se solicită constituirea unei noi Comisii
pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul său, deoarece în
componenţa

Comisiei

constituită

prin

Hotărârea

Consiliului

Judeţean

Hunedoara nr.67/2008, au intervenit modificări;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.
834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile
comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Criteriilor comune nr.2665/1992 şi 1C/311/1992 ale Ministerului Finanţelor
Publice şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărei societăţi comerciale cu
capital de stat se constituie o comisie formată din 5-7 membri, care va
participa la stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul acestora,
comisie ce se numeşte prin hotărâre a consiliului judeţean pentru societăţile
comerciale cu capital de stat, înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale şi
judeţene.
Faţă de cele relatate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind
constituirea Comisiei pentru stabilirea şi evaluarea
patrimoniul S.C. “SALUBRITATE” S.A. DEVA.
ARHITECT ŞEF,
Aurora Mârza

terenurilor aflate în

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.115/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 668B: Turmaş (DJ 668) – Mărtineşti –
Jeledinţi – Măgura, km. 5+700 - 11+382, judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor legate
de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”,
În baza dispozitiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Modernizare
DJ 668B: Turmaş (DJ 668) – Mărtineşti – Jeledinţi – Măgura, km. 5+700 - 11+382,
judeţul Hunedoara” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul proiect
de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 102.000 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului vor fi
suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 4.966.420 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul Judeţean
Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 950.286,90 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de la
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2013, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Deva, la 28.07.2009

Anexa nr.1

la Hotărârea nr. 115/ 2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 668B: Turmaş (DJ 668) – Mărtineşti – Jeledinţi – Măgura, km. 5+700 11+382, judeţul Hunedoara”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi mobilităţii
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este de modernizare a drumului judeţean, „Modernizare DJ 668B:
Turmaş (DJ 668) – Mărtineşti – Jeledinţi – Măgura, km. 5+700 - 11+382, judeţul
Hunedoara” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua
TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul turistic şi economic o
zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte să se contribuie, pe termen
mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un areal cu o mare încărcătură istorică, a
mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti, determinând o dezvoltare durabilă a zonei
şi implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă.
Rezultate scontate:














5,5 km de drum reabilitat ;
timp economisit ;
creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
reducerea traficului
scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea duratei
de exploatare a drumului;
sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
eliminarea pericolului de izolare a localitatilor beneficiare ;
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea perioadei
de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii corespunzători
din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea traficului între
localităţile Turmaş, Mărtineşti, Jeledinţi şi Măgura.

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor de
muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de poluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la unităţile
şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numarului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea publică
locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor,
între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi
cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 115/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare DJ 668B: Turmaş (DJ 668) – Mărtineşti – Jeledinţi – Măgura,
km. 5+700 - 11+382, judeţul Hunedoara”

Nr. crt
1
1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
2

Cheltuieli
neeligibile
3

Cheltuieli
eligibile
4

TVA

TOTAL
cheltuieli
5

6

CAPITOL 1
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului

1,1
1,2
1,3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pt protectia mediului
0

0

0

0

0

0

710,00

710,00

134,90

Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie

43.130,00

43.130,00

8.194,70

Proiectare si engineering

74.830,00

74.830,00

14.217,70

29.140,00
147.810,00

29.140,00
147.810,00

5.536,60
28.083,90

4.035.500,00

4.035.500,00

766.745,00

4.035.500,00

4.035.500,00

766.745,00

TOTAL CAPITOL 1
2

0

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)

Consultanţa şi expertiză
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

0

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4,1
4,2
4 ,4
4 ,5

Constructii si instalatii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari
TOTAL CAPITOL 4

5

0

CAPITOLUL 5

5 ,1

Alte cheltuieli
Organizare de santier

403.540,00

403.540,00

76.672,60

5,1,1

5.1.1. Lucrari de constructii

201.770,00

201.770,00

38.336,30

5,1,2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier

201.770,00

201.770,00

38.336,30

5 ,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

66.910,00

66.910,00

5 ,3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5 ,4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)

334.660,00

334.660,00

63.585,40

0

80.110,00

805.110,00

140.258,00

TOTAL CAPITOL 6

0

20.000,00
60.000,00
80.000,00

20.000,00
60.000,00
80.000,00

3.800,00
11.400,00
15.200,00

I

TOTAL cheltuieli

0

5.068.420,00

5.068.420,00

950.286,90

II

Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

5.068.420,00

5.068.420,00

950.286,90

TOTAL CAPITOL 5
6

III

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit

0.2.

0

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Surse de finanţare

Valoare

Valoarea totală a proiectului,din care :
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA

6.018.706,90

Nr. crt.
I
a.
b
c.
II

Contribuţia proprie in proiect,din care :
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile

5.068.420,00
950.286,90
102.000,00
102.000,00

a.
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile

0

b.
III
IV

TVA
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
SOLICITATA

950.286,90
4.966.420,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.116/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti –
Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+ 700 - 28+200 şi km. 31+700 – 34+600, judeţul
Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură”,
În baza dispozitiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Modernizare
DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+700 - 28+200 şi
km. 31+700 – 34+600, judeţul Hunedoara” din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 261.000
lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului,
vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 12.758.500 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul
Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 2.436.571 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezentul proiect de hotărâre se vor include în
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anii 2010 - 2013, în situaţia în care proiectul va
fi selectat.
Art. 4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 116/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76),
km. 22+700 - 28+200 şi km. 31+700 – 34+600, judeţul Hunedoara”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este de modernizare a drumului judeţean, „Modernizare DJ 707:
limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+700- 28+200 şi km.
31+700 – 34+600, judeţul Hunedoara” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua
drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale,
atrăgând în circuitul turistic şi economic o zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se
urmăreşte să se contribuie, pe termen mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un
areal cu o mare încărcătură istorică, a mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti,
determinând o dezvoltare durabilă a zonei şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de
locuri de muncă.
Rezultate scontate:














8,515 km de drum reabilitat ;
timp economisit ;
creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
reducerea traficului
scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
eliminarea pericolului de izolare a localitatilor beneficiare ;
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului între localităţile: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos.

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de poluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numarului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 116/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

BUGETUL PROIECTULUI
, „Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), km.
22+700 - 28+200 şi km. 31+700 – 34+600, judeţul Hunedoara”

Nr. crt
1
1

1,1
1,2
1,3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
2

3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

TVA

6

Amenajarea terenului
Amenajarea pt protectia mediului
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de
constructie

10.590,00

10.590,00

2.012,10

111.390,00

111.390,00

21.164,10

Proiectare si engineering

138.960,00

138.960,00

26.402,40

22.140,00
283.080,00

22.140,00
283.080,00

4.206,60
53.785,20

10.540.960,00

10.540.960,00

2.002.782,40

10.540.960,00

10.540.960,00

2.002.782,40

1.054.100,00

1.054.100,00

200.279,00

527.050,00

527.050,00

100.139,50

527.050,00

527.050,00

100.139,50

195.440,00

195.440,00

865.920,00

865.920,00

Consultanţa şi expertiză
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

TOTAL
cheltuieli
5

Obtinerea terenului

TOTAL CAPITOL 2
3

Cheltuieli
eligibile
4

CAPITOL 1
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea
terenului

TOTAL CAPITOL 1
2

Cheltuieli
neeligibil
e

0,00

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4,1
4,2
4 ,4
4 ,5

Constructii si instalatii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari
TOTAL CAPITOL 4

5

CAPITOLUL 5

5 ,1

Alte cheltuieli
Organizare de santier

5,1,1

5.1.1. Lucrari de constructii

5,1,2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de
santier
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare
Cheltuieli diverse si neprevazute

5 ,2
5 ,3

0,00

164.524,80

5 ,4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)
0,00

2.115.460,00

2.115.460,00

364.803,80

TOTAL CAPITOL 6

0,00

20.000,00
60.000,00
80.000,00

20.000,00
60.000,00
80.000,00

3.800,00
11.400,00
15.200,00

I

TOTAL cheltuieli

0,00

13.019.500,00

13.019.500,00

2.436.571,40

II

Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

13.019.500,00

13.019.500,00

2.436.571,40

TOTAL CAPITOL 5
6

III

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit

0.2.

0,00

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Surse de finanţare

Valoare

Nr. crt.
I
a.
b
c.

Valoarea totală a proiectului, din care :
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA

a.

Contribuţia proprie in proiect, din care :
Contributia solicitantului la cheltuieli
eligibile

b.

Contributia solicitantului la cheltuieli
neeligibile

II

III
IV

TVA
ASISTENTA FINANCIARA
NERAMBURSABILA SOLICITATA

15.456.071,40
13.019.500,00
2.436.571,00
261.000,00
261.000,00
0,00
2.436.571,40
12.758.500,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.117/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 707A: limită judeţ Arad – Pojoga –
Sălciva – Tisa – Grind (intersecţia cu DN 68A), km. 10+800 - 24+028,
judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură”,
În baza dispozitiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Modernizare
DJ 707A: limită judeţ Arad – Pojoga – Sălciva – Tisa – Grind (intersecţia cu DN 68A),
km. 10+800 - 24+028, judeţul Hunedoara” din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 292.000
lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului,
vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 14.227.390 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul
Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 2.721.550,50 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezentul proiect de hotărâre se vor include în
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anii 2010 - 2013, în situaţia în care proiectul va
fi selectat.
Art. 4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 117/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 707A: limită judeţ Arad – Pojoga – Sălciva – Tisa – Grind
(intersecţia cu DN 68A), km. 10+800 - 24+028, judeţul Hunedoara”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este de modernizare a drumului judeţean, „Modernizare DJ 707A:
limită judeţ Arad – Pojoga – Sălciva – Tisa – Grind (intersecţia cu DN 68A),
km. 10+800 - 24+028, judeţul Hunedoara” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua
drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale,
atrăgând în circuitul turistic şi economic o zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se
urmăreşte să se contribuie, pe termen mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un
areal cu o mare încărcătură istorică, a mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti,
determinând o dezvoltare durabilă a zonei şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de
locuri de muncă.
Rezultate scontate:














13.228 km de drum reabilitat ;
timp economisit ;
creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
reducerea traficului
scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
eliminarea pericolului de izolare a localitatilor beneficiare ;
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului între localităţile Pojoga, Sălciva, Tisa şi Grind.

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de poluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numarului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltarea mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 117/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare DJ 707A: limită judeţ Arad – Pojoga – Sălciva – Tisa – Grind
(intersecţia cu DN 68A), km. 10+800 - 24+028, judeţul Hunedoara”

Nr.
crt.
1
1
1,1
1,2
1,3

Denumirea capitolelor
subcapitolelor
2
CAPITOLUL 1

i

Cheltuieli
neeligibile
3

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
4
4,1
4,2
4,4
4,5
5
5,1
5,1,1
5,1,2
5,2
5,3
5,4

TOTAL
cheltuieli
5

TVA
6

Cheltuieli pt.obtinerea si
amenajarea terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pt protec ia mediului
0,00

2

Cheltuieli
eligibile
4

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea
utilită ilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
Studii de teren (geologice,
topografice, hidrologice)
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de
constructie
Proiectare si engineering
Consultanţa şi expertiză
Asistenta tehnică
TOTAL CAPITOL 3
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţii
Constructii si instalatii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizare de santier
5.1.1. Lucrări de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii
de santier
Comisioane, taxe, cote legale,
costuri de finantare
Cheltuieli divserse i neprevăzute
Alte imobilizări necorporale
(programe informatice)
TOTAL CAPITOL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.870,00

4.870,00

925,30

123.770,00
168.250,00

123.770,00
168.250,00

23.516,30
31.967,50

73.910,00
370.800,00

73.910,00
370.800,00

14.042,90
70.452,00

11.731.760,00

11.731.760,00

2.229.034,40

11.731.760,00

11.731.760,00

2.229.034,40

1.173.180,00
586.590,00

1.173.180,00
586.590,00

222.904,20
111.452,10

586.590,00

586.590,00

111.452,10

195.440,00
968.210,00

195.440,00
968.210,00

183.959,90

2.336.830,00

2.336.830,00

406.864,10

6

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului

I
II
III

Cheltuieli de publicitate

20.000,00

20.000,00

3.800,00

Cheltuieli de audit

60.000,00

60.000,00

11.400,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

80.000,00

80.000,00

15.200,00

TOTAL cheltuieli

0,00

14.519.390,00

14.519.390,00

2.721.550,50

0,00

14.519.390,00

14.519.390,00

2.721.550,50

Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

0.2. SURSE DE FINAN ARE A PROIECTULUI
Nr.crt.

Surse de finan are

I
a.
b.
c.
II
a.
b.
III
IV

Valoarea totală a proiectului, din care:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribu ia proprie în proiect, din care:
Contribu ia solicitantului la cheltuieli eligibile
Contribu ia solicitantului la cheltuieli neeligibile
TVA
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
SOLICITATA

Valoare
17.240.940,50
14.519.390,00
2.721.550,50
292.000,00
292.000,00
0,00
2.721.550,50
14.227.390,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.118/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior
– Ghelari – Bunila – Vadu Dobrii, km. 18+130 - 29+200, judeţul Hunedoara” şi a
cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură”,
În baza dispozitiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Modernizare DJ
687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Bunila – Vadu Dobrii, km. 18+130 29+200, judeţul Hunedoara” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 633.000
lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului,
vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 31.014.040 lei pentru acoperirea contribuţiei din
fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către
Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 6.000.224 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezentul proiect de hotărâre se vor include în
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anii 2010 - 2013, în situaţia în care proiectul va
fi selectat.
Art. 4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.118/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Bunila – Vadu
Dobrii, km. 18+130 - 29+200, judeţul Hunedoara”,
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este de modernizare a drumului judeţean, „Modernizare DJ 687E:
Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Bunila – Vadu Dobrii, km. 18+130 29+200, judeţul Hunedoara” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua drumurilor
naţionale şi la reţeaua TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în
circuitul turistic şi economic o zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte
să se contribuie, pe termen mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un areal cu o
mare încărcătură istorică, a mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti,
determinând o dezvoltare durabilă a zonei şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de
locuri de muncă.
Rezultate scontate:














11,07 km de drum reabilitat ;
timp economisit ;
creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
reducerea traficului
scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
eliminarea pericolului de izolare a localitatilor beneficiare ;
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului între localităţile Hunedoara, Teliucu Inferior, Ghelari, Bunila şi Vadu Dobrii.

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de poluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numarului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 118/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Bunila – Vadu
Dobrii, km. 18+130 - 29+200, judeţul Hunedoara”
Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli
eligibile

TOTAL
cheltuieli

1

2

3

4

5

1

TVA
6

CAPITOL 1

Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea
terenului
1 , 1 Obtinerea terenului
1 , 2 Amenajarea terenului
1 , 3 Amenajarea pt protectia mediului
TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

0

0

0

710,00

710,00

134,90

3 , 2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie

273.060,00

273.060,00

51.881,00

3 , 3 Proiectare si engineering

370.870,00

370.870,00

70.465,30

187.210,00

187.210,00

35.570,90

0 831.850,00

831.850,00

158.051,50

2

0

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

3

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3 , 1 Studii de teren (geologice, topografice, hidrologice)

3 , 4 Consultanţa şi expertiză
3 , 5 Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
4

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4 , 1 Constructii si instalatii

25.933.670 25.933.670,00 4.927.397,30
,00

4 , 2 Utilaje şi echipamente
4 ,4 Mijloace de transport
4 ,5 Dotari
TOTAL CAPITOL 4
5

0 25.933.670 25.933.670,00 4.927.397,30
,00

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5 ,1 Organizare de santier
5,1,1 5.1.1. Lucrari de constructii
5,1,2 5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier
5 ,2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5 ,3 Cheltuieli diverse si neprevazute

2.593.360,
00
1.296.680,
00
1.296.680,
00
66.910,00

2.593.360,00

492.738,40

1.296.680,00

246.369,20

1.296.680,00

246.369,20

2.141.250,
00

2.141.250,00

66.910,00
406.837,50

5 ,4 Alte imobilizări necorporale (programe informatice)
TOTAL CAPITOL 5
6

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 6

I

TOTAL cheltuieli

II

Alte cheltuieli neeligibile

III

TOTAL GENERAL (I+II)

0.2.

0 4.801.520,
00

4.801.520,00

899.575,90

20.00,000
60.000,00
80.000,00

20.000,00
60.000,00
80.000,00

3.800,00
11.400,00
15.200,00

0

0 31.647.040 31.647.040,00 6.000.224,70
,00
0

31.647.040 31.647.040,00 6.000.224,70
,00

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Nr.
crt.

Surse de finanţare

I
a.
b
c.

Valoarea totală a proiectului,din care :
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA

II
a.

Contribuţia proprie in proiect,din care :
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile

b.

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile

III

TVA

IV

ASISTENTA FINANCIARA
NERAMBURSABILA SOLICITATA

Valoare
37.647.264,70
31.647.040,00
6.000.224,70
633.000,00
633.000,00
0,00
6.000.224,70
31.014.040,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
În cadrul procesului de absorbţie a fondurilor europene Guvernul României a
elaborat Programul Operaţional Regional (POR). Acesta contribuie alături de celelalte
Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare
Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării
statelor membre ale UE.
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale,
durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere,
îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile
României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara va depune spre finanţare proiectul „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Brănişca”. Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. Proiectul are în vedere
amenajarea unei staţii de epurare în incinta Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca,
precum şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor centrului, şi a personalul care lucrează în
centru. De asemenea implementarea proiectului va conduce la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor sociale oferite şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii
pozitive asupra gradului de sănătate a beneficiarilor.
Lucrările propuse constau în construcţia clădirii tehnice pentru staţia de epurare,
construcţia clădirii tehnice pentru rezervor de apă, construcţia necesară pentru ţevile de
apă şi canal, realizarea iluminatului exterior, realizarea aleilor şi platformelor Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă Brănişca.
Luând în considerare prevederile secţiunii II. 1.1., punctul 7 privind dovada
capacităţii de finanţare şi prevederile secţiunii IV - Drepturile şi obligaţiile beneficiarului din
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2.“Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”,
beneficiarul are obligaţia de a include în bugetul propriu sume pentru acoperirea cofinanţării locale, sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului, sume
pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului (sume ce vor fi
cheltuite în avans de către beneficiar până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea
de Management). Aceste sume sunt detaliate în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.
De asemenea beneficiarul trebuie sa asigure plata TVA care la acest proiect are o
valoare de 312.356 lei.
Toate aceste sume vor fi incluse în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Hunedoara pe anii 2010 – 2011 de către Consiliul Judeţean
Hunedoara, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat.
PREŞEDINTE
MIRCEA IOAN MOLOŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul dezvoltare europeană şi integrare europeană
Raport de specialitate
În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara va depune o solicitare de finanţare pentru proiectul „Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Brănişca”.
Proiectul vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu
servicii sociale esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii acestor servicii.
Luând în considerare prevederile secţiunii II 1.1. din Ghidului Solicitantului pentru
Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 3 -“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.2. “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”-, beneficiarul are obligaţia de a include în bugetul propriu
co-finanţarea locală, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, precum şi
totalul cheltuielilor neeligibile, inclusiv a cheltuielilor conexe, în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor legate de proiect.
In conformitate cu prevederile art.6 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă,în bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de
credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor
proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din
bugetele acestora.
Potrivit prevederilor art.7 alin 2 din actul normativ mai sus indicat, conform
prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor
prevăzuţi la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare, se
virează de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile
de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective.
În acest sens este necesară cuprinderea în bugetul solicitantului a sumei de
1.590.036 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului,
sumă ce va fi cheltuită în avans de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.
În temeiul prevederilor Secţiunii IV, Drepturile şi obligaţiile beneficiarului din Ghidul
Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 3 -“Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2.- “Reabilitarea /modernizarea
/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, solicitantul trebuie să asigure
plata TVA. Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, TVA – ul
pentru cheltuielile eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (FEDR şi de cofinanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a
beneficiarului (numai în cazul în care aceasta este asigurată din bugetul local) va fi
decontat, ulterior, din bugetul de stat.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
exercitarea atribuţiilor sale consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor şi în condiţiile

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
asistenţa socială.
Având în vedere cele de mai sus propunem elaborarea unui proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca” şi a
cheltuielilor legate de proiect din în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
şi supunerea lui spre analiza comisiilor de specialitate, dezbaterea şi aprobarea consiliului
judeţean.

Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană,
Şef serviciu
Antonela Stan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.119/2009
privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca” şi a
cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Având în vedere referatul directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara nr. 17.329/16.07.2009 cu privire la Proiectul
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca”;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 -“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.2.- “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”,
În baza dispozitiilor Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „„Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Brănişca” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în suma de 32.450
lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului,
vor fi suportate din bugetul DGASPC Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de1.590.036 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către DGASPC
Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management,
conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 312.356 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către DGASPC Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform bugetului
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Sumele prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul
propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pe anii
2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4. 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
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 119/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca”

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea capacităţii instituţionale pentru
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice în vederea asigurării unui acces egal al
cetăţenilor la astfel de servicii îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi mobilităţii populaţiei,
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Obiectivele specifice:
Obiectivele specifice sunt:
- Amenajarea unei staţii de epurare în incinta Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca;
- Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca, precum
şi a personalul care lucrează în centru;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite şi ridicarea acestor servicii la standarde
europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate a beneficiarilor;
- Reducerea poluării mediului.

Rezultate scontate:











Îmbunătăţirea confortului asistaţilor din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca,
prin preluarea apelor uzate cu deversare într-o staţie de epurare compactă,
modulară, cu proces de epurare complet automatizat
Preluarea apelor uzate prin staţia de epurare, va reduce gradul de poluare şi riscul
de îmbolnăvire – scăderea riscului de îmbolnăvire duce la scăderea costurilor de
spitalizare
Creşterea gradului de civilizaţie a membrilor comunităţii
Îmbunătăţirea standardului de viaţă a beneficiarilor Centrului
Eliminarea costurilor cu fosa septică actuală
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă în condiţii de secetă
Reducerea costurilor de exploatare, prin utilizarea raţională a resursei
Creşterea interesului pentru dezvoltarea locală a zonei

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă

va permite abordarea lucrărilor

şi scurtarea

perioadei de punere în funcţiune a staţiei de epurare, respectiv aducerea acesteia la
parametrii corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului ecologic în
comuna Brănişca.
Impact pe termen lung:







împiedicarea poluării mediului;
îmbunătăţirea stării de igienă a beneficiarilor şi a stării de sănătate totodată;
dezvoltare durabilă prin reducerea poluării mediului acvatic;
consum de energie electrică şi producţie de nămol redusă;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 119/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
Nr.
crt
1

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor
2
CAPITOL 1

Cheltuieli Cheltuieli
neeligibile eligibile
3
4

TOTAL

TVA

5=3+4

6

1

Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajarea pentru protecţia
mediului
TOTAL CAPITOL 1
2 CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
2.1
Studii de teren
2.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri şi
autorizaţii
2.3 Proiectare şi inginerie
2.4 Consultanţă
2.5 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 2
3 CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru investiţii
3.1 Construcţii şi instalaţii
3.2 Dotări de specialitate
3.3. Achiziţionare programe
informatice
TOTAL CAPITOL 3
4 CAPITOLUL 4
Alte cheltuieli
4.1 Organizare de şantier
4.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii
4.1.2 Cheltuieli conexe organizării de
şantier
4.2 Cote legale
TOTAL CAPITOL 4
5 CAPITOLUL 5
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5
6 CAPITOLUL 6
Cheltuieli
aferente
implementării proiectului

21.480
19.520
41.000

13.515
13.515

80

80

20

120
200

120
200

22
42

20.470

20.470

3.889

700
520

700
22.000
19.520
20.910
83.600

133
4.180
3.972
12.174

1.369.450 1.369.450

260.195

1.369.450 1.369.450

260.195

20.910
42.600

34.010

34.010

6.462

6.800
13.070
53.880

6.800
13.070
53.880

1.292
2.483
10.237

136.945
136.945

150.460
150.460

26.020
26.020

6.1 Cheltuieli de publicitate şi
2.520
2.520
479
informare
6.2 Cheltuieli de audit
16.891
16.891
3.209
19.411
19.411
3.688
TOTAL CAPITOL 6
1.622.486
1.677.001
312.356
I TOTAL cheltuieli
54.515
II Alte cheltuieli neeligibile
III TOTAL GENERAL (I+II)
Bugetul proiectului = <Total general (coloana 5) +Total general (coloana 6)> Lei
SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului,
d.c.:

Deleted:

VALOARE (lei)

1.989.357
a.

b.

Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea totală a cheltuielilor
neeligibile suportate din alte surse
este de 54.515 lei reprezentând
41.000 lei SF şi PT din HG 1424 /
2007 şi 13.515 lei cheltuieli
diverse şi neprevăzute din fonduri
proprii
Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA

II

c.

Contribuţia proprie în proiect,
d.c.:
Contribuţia solicitantului la
cheltuielile eligibile
Contribuţia solicitantului la
cheltuielile neeligibile
Valoarea totală a cheltuielilor
neeligibile suportate din alte surse
este de 54.515 lei reprezentând
41.000 lei SF şi PT din HG 1424 /
2007 şi 13.515 lei cheltuieli
diverse şi neprevăzute din fonduri
proprii
Autofinanţarea proiectului*

III

TVA

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

a.
b.

54.515

1.622.486
312.356

32.450
54.515

312.356
I b -II a- II c
1.590.036

În care:
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a
proiectului + TVA
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile +
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.120/2009
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de
investitii ”Dezvoltarea infrastructurii în zona montană înaltă-construc ii
baze salvamont și refugii montane în masivul Retezat-Râușor, Poiana
Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia”
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 4 la Hotărârea
Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investi ii ”Dezvoltarea infrastructurii în zona montană înaltă-construc ii baze
salvamont și refugii montane în masivul Retezat-Râușor, Poiana Pelegii,
Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Baleia”, potrivit anexei, care face
parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică 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
Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.121/2009
privind stabilirea unor măsuri organizatorice la Biblioteca Județeană
Ovid Densușianu Hunedoara 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;
În conformitate cu prevederile art.32 alin.1 lit.b și art.33 din Ordonanța de urgență a Guvernului
României nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și
colecțiilor publice, bibliotecilor și a așezămintelor culturale de drept public, aprobată prin Legea
nr.269/2009, ale art.56 lit.d din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, ale art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.e din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.3, art.25 lit.f și art.28 alin.1 din Contractul de management nr.1373/2009;
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 – Constată încetarea de drept, a contractului de management, precum și a raportului de
muncă pentru funcția de conducere a doamnei MARCU GABRIELA, manager al Bibliotecii Județene
Ovid Densușianu Hunedoara-Deva.
Art.2 – Împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara, pentru a desemna prin
dispoziție, persoana care va asigura conducerea interimară a instituției, până la ocuparea postului, în
condițiile legii.
Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi Biblioteca Județeană Ovid
Densușianu Hunedoara Deva și 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

Deva, la 28.07.2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.122/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.9824/2009 a Primăriei orașului Petrila;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru acordarea unui ajutor financiar
Primăriei orașului Petrila, aflată în stare de extremă dificultate, în sumă de
150,00 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 iulie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
la Hotărârea nr.122/2009
a Consiliului Județean Hunedoara
Formular 11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2009

CAPITOL 54.02 Alte servicii publice generale
DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+50+51+55+56)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)
Tichete de masa *)
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
Transportul la si de la locul de munca

01
10
10.01
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.01.07
10.01.08
10.01.09
10.01.10
10.01.11
10.01.12
10.01.13
10.01.14
10.01.15
10.01.16
10.01.30
10.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.02.05

Program 2009
6.248,30
5.804,00

Influențe

- mii lei Buget
rectificat
6.248,30
5.804,00

Alte drepturi salariale in natura
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurări de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.02.30
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Încalzit, Iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
20.03.01
20.03.02
20.04
20.04.01
20.04.02
20.04.03
20.04.04
20.05
20.05.01
20.05.03
20.05.30
20.06
20.06.01
20.06.02

Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)
Deplasari interne, detaşări, transferări
Deplasari în străinătate

Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata
Studii si cercetari
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local,
în baza unor convenţii sau contracte de asociere
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
Meteorologie
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
Stabilirea riscului de tara
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale *)
Tichete cadou
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.24.01
20.24.02
20.24.03
20.25
20.26
20.27
20.30
20.30.01
20.30.02
20.30.03
20.30.04
20.30.06
20.30.07
20.30.09
20.30.30
50
50.04

803,00
803,00

-150,00
-150,00

653,00
653,00

51

5.001,00

150,00

5.151,00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.24)
Transferuri catre instituţii publice
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile
administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate

51.01
51.01.01

5.001,00
3.999,00

150,00

5.151,00
3.999,00

51.01.24

1.002,00

150,00

1.152,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
A. Transferuri interne (cod 55.01.08+55.01.13+55.01.18)

55
55.01
55.01.08
55.01.13
55.01.18

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
Programe de dezvoltare
Alte transferuri curente interne
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )
Finanţarea naţională **)
Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finanţarea naţională **)
Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul de Coeziune (FC)
Finanţarea naţională **)
Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)
Finanţarea naţională **)
Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)
Finanţarea naţională **)
Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)
Finanţarea naţională **)
Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)
Finanţarea naţională **)

56
56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.02
56.02.01
56.02.02
56.02.03
56.03
56.03.01
56.03.02
56.03.03
56.04
56.04.01
56.04.02
56.04.03
56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
56.07
56.07.01
56.07.02
56.07.03
56.08
56.08.01

Finanţarea Uniunii Europene **)
Cheltuieli neeligibile **)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)
Construcţii
Maşini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
Alte active fixe
Reparaţii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite
Rambursari de credite externe din fondul de garantare
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)
Rambursari de credite interne garantate
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2009
**) Detalierea se va face numai in executie
NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificaţiei
indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor
publice, nr.1954/2005
Sumele prevăzute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi
evidenţiate cu semnul minus "-"

56.08.02
56.08.03
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
71.03
79

444,30

444,30

81
81.01
81.01.01
81.01.02
81.01.05
81.01.06
81.02
81.02.01
81.02.02
81.02.05

444,30
444,30

444,30
444,30

444,30

444,30

84
85.01

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.123/2009
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul
constatator nr.5928/2009, al Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara şi
Secretarului Judeţului Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
Văzând demisia înaintată de domnul Crai Pompiliu, înregistrată la Consiliul
Judeţean Hunedoara cu nr.5778/2009;
Tinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se
propune încetarea de drept a unui mandat de consilier judeţean din cadrul
Consiliului Judeţean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a şi alin.3, art.10, precum şi
ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnului Crai Pompiliu, ales pe
listele Partidului Naţional Liberal – Filiala Judeţului Hunedoara şi se declară
vacant locul de consilier judeţean ocupat de acesta.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.124/2009
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
comisiei de specialitate, precum şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică
Locală;
Tinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune
validarea unui mandat de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara;
In conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In baza prevederilor art.892 alin.3 şi 5 şi ale art.893 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In conformitate cu dispoziţiile Capitolului I, Secţiunea a 3-a din RegulamentulCadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului
României nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002, precum şi ale art.54 coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Validează mandatul de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Hunedoara
al domnului Băbău Valeriu, aflat ca supleant pe listele Partidului Naţional Liberal – Filiala
Judeţului Hunedoara.
Art.2 Se completează Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor naturale şi Comisia pentru servicii
publice, comerţ, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor şi relaţia cu patronatul, cu domnul
Băbău Valeriu.
Art.3 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.86/2008
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe
principalele domenii de activitate, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.138/2008, se modifică potrivit prevederilor prezentei.
Art.4 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.125/2009
privind menţinerea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.85/2009 privind
constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni
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 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând plângerile prealabile formulate de către domnul Grigoraş Cristian Gheorghiţă şi
domnul Vasilescu Sorin Adrian, înregistrate la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.5204/2009
şi respectiv nr.5295/2009;
In baza dispoziţiilor art.7 alin.4 şi ale art.2 alin.1 lit.h din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se menţin prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.85/2009
privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni, adoptată în şedinţa
acestuia din data de 26 iunie 2009.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Grigoraş Cristian Gheorghiţă şi
domnului Vasilescu Sorin Adrian, precum şi celor interesaţi, prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.126/2009
pentru aprobarea remuneraţiei administratorului special,
la S.C. DRUMURI ŞI PODURI SA Deva - în insolvenţă
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa nr. 3278/18.08.2009 a SC DRUMURI SI PODURI SA Deva înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 5820/18.08.2009;
Analizând Sentinţa Comercială nr. 658/F/2009 a Tribunalului Hunedoara- Secţia Comercială şi de
Contencios Administrativ, privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva S.C. DRUMURI
ŞI PODURI SA Deva;
Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.5/2009 a SC DRUMURI ŞI
PODURI SA Deva prin care domnul Crai Pompiliu a fost numit administrator special la SC DRUMURI ŞI
PODURI SA Deva ;
Având în vedere prevederile art.91 alin.(2) lit. “d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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.– Aprobă remuneraţia lunară pentru administratorul special la SC DRUMURI ŞI PODURI SA
Deva - în insolvenţă, în cuantum brut de 5.500 lei /lună, începând cu data numirii în această funcţie, respectiv
30 iulie 2009.
Art. 2.(1)- Funcţia de administrator special la SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva – în insolvenţă,
se va desfăşura în baza unui contract de mandat.
(2)– Se imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru semnarea
contractului de mandat în forma prevăzută în anexa la prezenta.
Art. 3.- Aprobă alocarea sumelor necesare pentru plata remuneraţiei lunare a administratorului
special al SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva, precum şi a contribuţiilor datorate de angajator bugetului de
stat, aferente acestei remuneraţii, din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara, şi aprobă rectificarea în mod
corespunzător a bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009.
Art. 4.– Prezenta va fi dusă la indeplinire de către Serviciul buget-contabilitate şi va fi comunicată
celor interesați prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Deva, la 28 august 2009

ANEXA
la Hotărârea nr. 126/ 2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

CONTRACT DE MANDAT
Art. 1.- Părţile contractante:
Încheiat în baza dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. __ /2009,
între:
1. CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA (reprezentant al Judeţului Hunedoaraacţionarul unic al SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva-în insolvenţă), cu sediul în
Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat
prin Mircea Ioan Moloţ – Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate
de MANDANT
şi
2. D-ul CRAI POMPILIU cu domiciliul în Deva, Strada Sîntuhalm, nr.40, Judeţul
Hunedoara, C.I. seria HD, nr. 085060, numit administrator special la SC
DRUMURI SI PODURI SA Deva –în insolvenţă, prin Hotărârea AGA nr. 5/2009, în
calitate de MANDATAR – ADMINISTRATOR SPECIAL,
s-a încheiat prezentul contract de mandat.
Art.2.- Condiţiile contractului
(1)- Prezentul contract se desfăşoară în condiţiile deschiderii procedurii generale de
insolvenţă împotriva debitorului SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva, potrivit Sentinţei
Comerciale nr. 658/F/2009 a Tribunalului Hunedoara- Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ.
(2)- Mandatarul – Administratorul special este reprezentantul desemnat de
Adunarea Generală a Acţionarilor a SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva, împuternicit să
efectueze actele de administrare necesare în perioadele procedurii de insolvenţă când
debitorului SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva i se permite să îşi administreze activitatea
şi să le reprezinte interesele în procedura pe perioada în care debitorului i s-a ridicat
dreptul de administrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.- Obiectul contractului
Obiectul contractului este îndeplinirea, în schimbul remuneraţiei lunare, a
activităţilor de administrare a SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva în perioadele procedurii
de insolvenţă, şi reprezentarea intereselor societăţii comerciale şi ale acţionarului unicConsiliul Judeţean Hunedoara, după ridicarea dreptului de administrare.
Art.4.- Durata contractului
Prezentul contract se încheie de la data numirii în funcţia de administrator special
de către Adunarea Generală a Acţionarilor la SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva, până
data încetării funcţiei de administrator special.
Art.5.- Drepturile şi obligaţiile părţilor
(1)- Administratorul special are următoarele drepturi:
a) să primească, o remuneraţie lunară brută în sumă de 5.500 lei, care se asigură
din fondurile Consiliului Judeţean Hunedoara, respectiv din bugetul propriu al Judeţului
Hunedoara;

b) concediu de odihnă anual de __ zile lucrătoare. Pe perioada concediului de
odihnă, administratorul special are dreptul la remuneraţia lunară stabilită potrivit lit. “a”
precum şi la alte drepturi conform legii;
c) dreptul de informare nelimitată asupra activităţii societăţii comerciale, având
acces la toate documentele privind operaţiunile comerciale ale acesteia;
(2)- Societatea comercială va suporta cheltuielile de administrare, astfel:
a) va asigura un spaţiu corespunzător pentru birou, telefon fix şi mobil;
b) decontarea, pe bază de documente justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă,
transport şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu, în limitele stabilite de
lege;
c) folosinţa unui autoturism, cu sau fără şofer, din dotarea societăţii, pentru
deplasări în interes de serviciu sau pentru desfăşurarea oricărei activităţi care are legătură
cu activitatea administratorului special;
(3)- Societatea comercială va reţine şi va vira în termenul legal, impozitul şi toate
contribuţiile obligatorii ale administratorului special, respectiv contribuţiile la sistemul public
de pensii şi asigurări sociale, fond de şomaj, asigurări de sănătate, etc. Plăţile vor fi
efectuate în numele şi pe seama mandatarului – administratorul special, iar sumele vor fi
asigurate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(4)- Administratorul special are obligaţiile prevăzute de Legea nr. 85/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, în care sens este dator:
1. să efectueze actele de administrare necesare în perioadele procedurii de
insolvenţă când debitorului SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva i se permite să îşi
administreze activitatea;
2. să reprezinte interesele SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva şi ale acţionarului
unic- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, pe perioada în care societăţii
comerciale i s-a ridicat dreptul de administrare, în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei;
3. să exercite următoarele atribuţii:
a) exprimă intentia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h,
coroborat cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările
ulterioare;
b) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor
prevăzute la art. 79 si 80 din Legea nr. 85/2006 cu modificările şi completările
ulterioare;
c) formulează contestatii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
d) propune un plan de reorganizare;
e) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului
judiciar, după confirmarea planului;
f) după intrarea in faliment, participă la inventar, semnând actul, primeste raportul
final şi bilantul de închidere şi participă la sedinţa convocata pentru solutionarea
obiecţiunilor şi aprobarea raportului;
g) primeste notificarea închiderii procedurii;
h) alte atribuţii prevăzute de lege, sau dispuse de instanţele competente şi/sau
acţionarul unic.
(5)– Administratorul special este răspunzător, potrivit legii, pentru executarea
atribuţiilor şi obligaţiilor sale, stabilite prin prezentul contract sau prin lege.

(6)- Consiliul Judeţean Hunedoara are următoarele drepturi:
a) să fie informat cu privire la activitatea societăţii, situaţia economico-financiară şi
derularea procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2006 cu modificările şi
completările ulterioare;
b) să propună Adunării Generale a Acţionarilor revocarea administratorului special,
în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile, nu respectă obligaţiile sau
legislaţia în vigoare.
(7)- Consiliul Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii:
a) să asigure administratorului special condiţiile pentru exercitarea atribuţiilor şi
obligaţiilor în limitele prevăzute de lege;
b) să asigure fondurile necesare pentru plata remuneraţiei lunare brute a
administratorului special, inclusiv sumele reprezentând contribuţiile datorate de angajator
la sistemul de pensii şi asigurări sociale, bugetul asigurărilor de şomaj, asigurări de
sănătate, asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Art. 6.- Modificarea sau completarea contractului
Prevederile prezentului contract pot fi modificate şi/sau completate, cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
Art. 7.- Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) încheierea proceduri prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) revocarea administratorului special;
c) administratorul special renunţă la mandatul încredinţat;
d) acordul părţilor;
e) alte situaţii prevăzute de lege sau dispuse de instanţele competente;
Art. 8.- Dispoziţii finale
(1)-Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în materie.
(2)- Prezentul contract a fost încheiat azi _______ 2009, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
MANDANT,
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Direcţia Programe, prognoze buget-finanţe
Director Executiv,
Sălăşan Daniela
VIZA
Control-Financiar Preventiv,
Bîndea Gabriela
Serviciul Juridic-Contencios
Bârsoan Mariana
Serviciul Adm. Domeniului Public
Munteanu Marius

MANDATAR,
ADMINISTRATOR SPECIAL
la SC DRUMURI ŞI PODURI SA DEVA
Crai Pompiliu

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.127/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.20332/2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 şi ale art.49 alin (5),
(6) şi (7) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +542,00 mii lei şi virările
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara
conform anexelor nr. 1 – 3a, la prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP,
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.128/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.20332/2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, nr.1705/2009 a Primăriei Comunei Râu de Mori,
nr.5975/2009 a Direc iei tehnice, nr. 5924/2009 a Grupului de lucru PEAD
2009, nr.1161/2009 a Primăriei Comunei Lunca Cernii de Jos şi nr.1050/2009
a Primăriei Comunei Toteşti;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru finanţarea unor cheltuieli
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, în sumă de 403,00 mii lei,
conform anexelor nr.1 – 2/4, la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă utilizarea sumei de 150,00 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru
acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului
Hunedoara, aflate în stare de extremă dificultate, astfel:
- Comuna Râu de Mori: 50,00 mii lei,
- Comuna Lunca Cernii: 50,00 mii lei,
- Comuna Toteşti: 50,00 mii lei.
Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 28 august 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.129/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, ale unor instituţii publice
de sub autoritatea 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 consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.20332/2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, nr.254/2009 a Unităţii de
Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş, nr.2287/2009 a Scolii Generale
“I.G.Duca” Petroşani, nr.3201/2009 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi
Romane Hunedoara – Deva, nr.178/2009 a Serviciului Public Judeţean
Salvamont, nr.381/2009 a Teatrului Dramatic “I.D.Sârbu” Petroşani;
În conformitate cu prevederile art.19, art.41 şi art.49 alin.(7) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 644,05 mii lei a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara din care suma de +
2,05 mii lei aferentă bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2009, conform anexelor nr.1–4/1 la
prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al colii Generale “I.G.Duca” Petroşani,
conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă modificarea programului de investiţii publice pe
anul 2009 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva,
conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.
Art.4 – Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2009 al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de
Criş, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre.
Art.5 – Se aprobă virările de credite i modificarea programului de
investiţii publice în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
al Serviciului Public Judeţean Salvamont, conform anexelor nr.8 i nr.8/1
la prezenta hotărâre.
Art.6 – Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului Dramatic “I.D.Sârbu” Petroşani,
conform anexei nr.9 la prezenta hotărâre.
Art.7 – Anexele nr.1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.130/2009
pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice privind obiectivul de
investiţii: "Modernizare DJ 707 : Limită Judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de
Jos (DN76), km 22+700-29+800 şi km 32+700-35+200, judeţul Hunedoara"
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţia tehnico-economică privind obiectivul
de investiţii: "Modernizare DJ 707 : Limită Judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de
Jos (DN76), km 22+700-29+800 şi km 32+700-35+200, judeţul Hunedoara",
potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Cu data prezentei, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Hunedoara nr.108/2009 îşi pierde valabilitatea.
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la

28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.131/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti –
Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+ 700 - 29+800 şi km. 32+700 – 35+200, judeţul
Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură”,
În baza dispozitiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Modernizare
DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+ 700 - 29+800 şi
km. 32+700 – 35+200, judeţul Hunedoara” din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 343.517 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului,
vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 16.832.333 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul
Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 3.211.077,90 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de cofinanţare de la
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de
către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2010 - 2013, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4 Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 116/2009 se
abrogă.
Art. 5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 131/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76),
km. 22+ 700 - 29+800 şi km. 32+700 – 35+200, judeţul Hunedoara”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este de modernizare a drumului judeţean, „Modernizare DJ 707:
limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+ 700 - 29+800 şi km.
32+700 – 35+200, judeţul Hunedoara” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua
drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale,
atrăgând în circuitul turistic şi economic o zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se
urmăreşte să se contribuie, pe termen mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un
areal cu o mare încărcătură istorică, a mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti,
determinând o dezvoltare durabilă a zonei şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de
locuri de muncă.
Rezultate scontate:














8,515 km de drum reabilitat ;
timp economisit ;
creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
reducerea traficului
scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
eliminarea pericolului de izolare a localitatilor beneficiare ;
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului între localităţile: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos.

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de poluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numarului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 131/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos (DN 76), km. 22+
700 - 29+800 şi km. 32+700 – 35+200, judeţul Hunedoara”

Nr.
crt
1
1

1,1
1,2
1,3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
2

3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

TVA

6

Amenajarea terenului
Amenajarea pt protectia mediului
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de
constructie

11.980,00

11.980,00

2.276,20

146.890,00

146.890,00

27.909,10

Proiectare si engineering

175.520,00

175.520,00

33.348,80

29.240,00
363.630,00

29.240,00
363.630,00

5.555,60
69.089,70

13.921.770,00

13.921.770,00

2.645.136,30

13.921.770,00

13.921.770,00

2.645.136,30

Consultanţa şi expertiză
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

TOTAL
cheltuieli
5

Obtinerea terenului

TOTAL CAPITOL 2
3

Cheltuieli
eligibile
4

CAPITOL 1
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea
terenului

TOTAL CAPITOL 1
2

Cheltuieli
neeligibile

0,00

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4,1
4,2
4 ,4
4 ,5

Constructii si instalatii
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari
TOTAL CAPITOL 4

5

0,00

CAPITOLUL 5

5 ,1

Alte cheltuieli
Organizare de santier

1.392.180,00

1.392.180,00

264.514,20

5,1,1

5.1.1. Lucrari de constructii

696.090,00

696.090,00

132.257,10

5,1,2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier

696.090,00

696.090,00

132.257,10

5 ,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare

275.440,00

275.440,00

5 ,3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5 ,4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)

1.142.830,00

1.142.830,00

217.137,70

0,00

2.810.450,00

2.810.450,00

481.651,90

TOTAL CAPITOL 6

0,00

20.000,00
60.000,00
80.000,00

20.000,00
60.000,00
80.000,00

3.800,00
11.400,00
15.200,00

I

TOTAL cheltuieli

0,00

17.175.850,00

17.175.850,00

3.211.077,90

II

Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

17.175.850,00

17.175.850,00

3.211.077,90

TOTAL CAPITOL 5
6

III

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit

0,00

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Surse de finanţare

Valoare

Nr. crt.
I
a.
b
c.
II

Valoarea totală a proiectului,din care :
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie in proiect,din care :
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile

20.386.927,90
17.175.850,00
3.211.077,90
343.517,00
343.517,00

a.
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile

0,00

b.
III
IV

TVA
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
SOLICITATA

3.211.077,90
16.832.333,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.132/2009
privind aprobarea promovării proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie
în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în
Regiunea Vest”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului
de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Ţinând cont de procedurile de accesare a finanţării Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3
- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 205/2006 privind aprobarea asocierii
judeţului Hunedoara cu judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş din cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest Romania
pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat”, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.149/2008 privind aprobarea participării
Judeţului Hunedoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă „ADIVEST”;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă promovarea prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă „ADIVEST” a proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea Vest” şi asumarea responsabilităţilor care revin judeţului Hunedoara în
managementul şi implementarea proiectului.
Art. 2 – Pentru realizarea proiectului Consiliul Judeţean Hunedoara se angajează să asigure:
a)
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 191.837 lei, respectiv 22,75
% din valoarea contribuţiei totale la cheltuielile eligibile, conform anexei nr. 1 (Cap. B-Sursele de
finanţare ale proiectului, poz. II, lit. a);
b)
cota parte la finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente, în valoare de 2.034.934 lei, reprezentând
22,75% din totalul cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, conform anexei nr. 1 (Cap. B-Sursele de
finanţare ale proiectului, poz. II, lit. b) plus poz. III);
c)
resursele financiare necesare implementării proiectului, reprezentând 22,75% din valoarea
acestora, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 3 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST), prevăzut în anexa nr. 2;

Art. 4 – Se aprobă repartizarea pe judeţele asociate în cadrul ADIVEST a echipamentelor achiziţionate în cadrul
proiectului, potrivit anexei nr. 3.
Art. 5 – Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul dezvoltare regională, integrare europeană şi va fi
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică, relaţii publice, ATOP din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.133/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Ordinul Arhitecţilor
din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes
public

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 solicitarea înaintată de Ordinul Arhitecţilor din România, cu nr.
1323/18.08.2009;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009;
În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.5 lit.a pct.10 şi ale 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 Â Ş T E:
Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Ordinul Arhitecţilor
din România , în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes public,
potrivit Acordului de asociere cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 40 000 lei de la bugetul propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2009, Cap. 67.02. ,,Culte, recreere şi religie”, destinată
realizării în bune condiţii a proiectului menţionat la art. 1 din prezenta.
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.5. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
la Hotărârea nr. 133/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Ordinul Arhitecţilor din România, cu sediul în Bucureşti, Str. Pictor Arthur
Verona, nr.19, Sect. 1, având codul fiscal 14083510, cont bancar nr.
RO78BRDE410SV43497904100, deschis la B.R.D. Piaţa Romană.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la finanţarea intervenţiei de
necesitate la 11 biserici de lemn din judeţul Hunedoara, prin protejarea cu folie a
învelitorilor din şindrilă
existentă, lucrări necesare pentru
conservarea acestor
biserici de lemn.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Ordinul Arhitecţilor din România , în
vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes public, în valoare
de
75 300 lei, inclusiv TVA, pentru asigurarea conservării următoarelor biserici de
lemn din judeţul Hunedoara:
Biserica Ortodoxă Sălciva, Biserica Ortodoxă Târnăviţa, Biserica Ortodoxă
Căzăneşti, Biserica Ortodoxă Almaşu Mic, Biserica Ortodoxă Boz, Biserica Ortodoxă
Gothatea, Biserica Ortodoxă Rovina, Biserica Ortodoxă Dumbrăviţa, Biserica
Ortodoxă Alun, Biserica Ortodoxă Vălişoara, Biserica Ortodoxă Vălari.
Art.3 Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este
valabil până la data de 31.12.2009.
Art.4 Obligaţiile părţilor
1) Consiliul Judeţean Hunedoara are umătoarele obligaţii:
a) - de a contribui la realizarea proiectului cu suma de 40 000 lei, inclusiv TVA,
necesară pentru protejarea cu folie a învelitorilor din şindrilă existentă, sumă
ce va fi alocată din bugetul Judeţului Hunedoara pe anul 2009, Cap. 67.02.
,,Culte, recreere şi religie”, în condiţiile legii.

b) - de a urmări execuţia calitativă şi cantitativă a lucrărilor realizate;
2): Ordinul Arhitecţilor din România are umătoarele obligaţii:
a) - de a contribui la realizarea proiectului cu suma de 35 300 lei, inclusiv TVA,
necesară pentru conservarea bisericilor de lemn menţionate la art. 2 din prezentul;
b) - să asigure în bune condiţii intervenţia de necesitate la aceste biserici, prin
protejarea cu folie a învelitorilor din şindrilă existentă;
c) - să asigure documentele de împuternicire care să faciliteze echipei de
intervenţie relaţiile cu autorităţile, precum şi avizele de la Comisia
Monumentelor Istorice pentru acest tip de lucrări;
d) - să întocmească exact şi corect toate documentele justificative în vederea
decontării sumei alocate;
e) - să suporte cheltuielile suplimentare generate de realizarea proiectului
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va fi
înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta
sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care
vor continua să rămână în vigoare.
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva pe
cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,__________ , în 4 exemplare
originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea finanţatoare şi un exemplar
pentru Ordinul Arhitecţilor din România.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT,
TURISM, ACTIVITATI CULTURALE
PETRUSE DANIEL
SERVICIUL
CONTENCIOS - JURIDIC,

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA
PREŞEDINTE
ŞERBAN STURDZA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.134/2009
privind transmiterea obiectivelor de investiţii realizate în Judeţul Hunedoara prin Programul
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al
Judeţului Hunedoara în domeniul public al comunelor Certeju de Sus şi Densuş

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ;
Văzând:
- Procesul verbal de predare-primire a obiectivului de investiţii ”Alimentarea cu apă a
localităţilor Certeju de Sus, Hondol şi Bocşa Mică, Comuna Certeju de Sus, Judeţul Hunedoara”,
înregistrat cu nr.450/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi cu nr.2558/2009 la
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii
”Alimentarea cu apă a localităţilor Certeju de Sus, Hondol şi Bocşa Mică, Comuna Certeju de Sus,
Judeţul Hunedoara”, înregistrat cu nr.335/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi
cu nr.1653/2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2312/2009 privind investiţia ”
Alimentare cu energie electrică gospodărie de apă din localităţile Hondol şi Bocşa Mică, precum şi
staţia de repompare Bocşa Mică”;
- Procesul verbal de predare-primire a obiectivului de investiţii ”Alimentarea cu apă a
localităţilor Ştei, Hăţăgel, Peşteana şi Peşteniţa, Comuna Densuş, Judeţul Hunedoara”, înregistrat cu
nr.639/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi cu nr.3898/2009 la registratura
Consiliului Judeţean Hunedoara;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii
”Alimentarea cu apă a localităţilor Densuş, Ştei, Hăţăgel, Peşteana şi Peşteniţa, Comuna Densuş,
Judeţul Hunedoara”, înregistrat cu nr.500/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi
cu nr. 2713/2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara ;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.5321/28.07.2009 privind lucrarea
”Alimentare cu apă în zonele rurale şi locuinţe sociale , Comuna Densuş - satele Densuş, Ştei,
Hăţăgel, Peşteana, Peşteniţa – alimentare cu energie electrică (C+M)”;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus nr.15/2009 privind solicitarea de
trecere a bunurilor componente a obiectivelor de investiţii realizate în Comuna Certeju de Sus prin
Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.687/1997 cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al Judeţului
Hunedoara, în domeniul public al Comunei Certeju de Sus şi în administrarea Consiliului Local al
Comunei Certeju de Sus;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 44/2009 privind solicitarea de trecere a
bunurilor componente a obiectivelor de investiţii realizate în Comuna Densuş prin Programul
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul public al Judeţului Hunedoara, în
domeniul public al Comunei Densuş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Densuş;
În baza Acordului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei transmis prin adresa
nr.804/GS/2009, privind înregistrarea celor două obiective de investiţii realizate în Judeţul Hunedoara
prin Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G.
nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în patrimoniul public al comunelor Certeju de
Sus şi Densuş şi în administrarea consiliilor locale ale acestora;
Potrivit Cap.IV pct.12 din Convenţia privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Consiliului Judeţean Hunedoara privind realizarea

Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G.
nr.687/1997 şi H.G. nr.1036/2004, convenţie înregistrată cu nr.301/RI/7.03.2007 la M.T.C.T. şi cu
nr.813/7.02.2007 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu dispoziţiile art.2 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.687/1997 privind
contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe
guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu
locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.6, art.8 şi cu cele ale art.9 alin. (2) din Ordinul
nr.1853/2002 al Ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, privind organizarea recepţiilor
la obiectivele de investiţii de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale realizate în conformitate cu
prevederile H.G. nr.687/1997 şi măsurile necesare a fi luate în perioada de garanţie a lucrărilor ;
În temeiul prevederilor art.7 şi art.9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1(1).- Însuşeşte Procesul verbal de predare-primire a obiectivului de investiţii
”Alimentarea cu apă a localităţilor Certeju de Sus, Hondol şi Bocşa Mică, Comuna Certeju de Sus,
Judeţul Hunedoara”, înregistrat cu nr.450/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi
cu nr.2558/2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, obiectiv realizat prin Programul
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.1 la prezenta.
(2).- Însuşeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de
investiţii ”Alimentarea cu apă a localităţilor Certeju de Sus, Hondol şi Bocşa Mică, Comuna Certeju de
Sus, Judeţul Hunedoara ”, înregistrat cu nr.335/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei şi cu nr.1653/2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei nr.2 la
prezenta.
(3).– Însuşeşte Procesul verbal de terminare a lucrărilor la obiectivul de investiţii
”Alimentarea cu energie electrică a gospodăriei de apă din localităţile Hondol şi Bocşa Mică, precum
şi a staţiei de repompare Bocşa Mică”, înregistrat cu nr.2312/2009 la registratura Consiliului
Judeţean Hunedoara, potrivit anexei nr.3 la prezenta.
Art. 2.- Aprobă transmiterea bunurilor realizate în urma terminării lucrărilor la obiectivele de
investiţii precizate la art.1, având datele de identificare menţionate în anexa nr.4 la prezenta, din
domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul public al Comunei Certeju de Sus şi în
administrarea Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus.
Art. 3.(1) Însuşeşte Procesul verbal de predare – primire a obiectivului de investiţii
”Alimentarea cu apă a localităţilor Ştei, Hăţăgel, Peşteana şi Peşteniţa, Comuna Densuş, Judeţul
Hunedoara”, înregistrat cu nr.639/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi cu
nr.3898/2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, obiectiv realizat prin Programul
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr.687/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.5 la prezenta.
(2)- Însuşeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de
investiţii ”Alimentarea cu apă a localităţilor Densuş, Ştei, Hăţăgel, Peşteana şi Peşteniţa, Comuna
Densuş, Judeţul Hunedoara”, înregistrat cu nr.500/GS/2009 la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei şi cu nr.2713/2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei nr.6 la
prezenta.
(3)– Însuşeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul
de investiţii ”Alimentare cu apă în zonele rurale şi locuinţe sociale, Comuna Densuş - satele Densuş,
Ştei, Hăţăgel, Peşteana, Peşteniţa – alimentare energie electrică (C+M)”, înregistrat cu
nr.5321/28.07.2009 la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei nr. 7 la prezenta.
Art.4.- Aprobă transmiterea bunurilor realizate în urma terminării lucrărilor la obiectIvele de
investiţii precizate la art.3, având datele de identificare menţionate în anexa nr.8 la prezenta, din
domeniul public al Judeţului Hunedoara, în domeniul public al Comunei Densuş şi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Densuş.
Art. 5.(1)- Bunurile transmise potrivit prevederilor art.2 şi art.4 din prezenta hotărâre se
evidenţiază în proprietatea publică a comunelor Certeju de Sus şi Densuş.

2)- Exploatarea bunurilor care au fost transmise potrivit art.2 şi art.4 din prezenta, în
perioada de garanţie, va fi asigurată de operatorul regional S.C.APAPROD S.A Deva.
Art. 6.- Anexele nr. 1 -8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7.(1)– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia tehnică, Serviciul bugetcontabilitate şi Serviciul administrarea domeniului public şi privat, agenţi economici, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi de către S.C. APAPROD S.A.
Deva.
(2)- Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.135/2009
privind aprobarea cooperării dintre judeţul Hunedoara, România prin Consiliul Judeţean
Hunedoara cu Departamentul Haute-Saône, Franţa prin Consiliul General al Departamentului
Haute-Saône

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean.
Văzând avizul nr. H2-1/2619/2009 al Ministerului Afacerilor Externe;
În conformitate cu dispoziţiile art.11 alin.3, art.16 alin.2, art.91 alin.6 lit.c din Legea
Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cooperarea dintre judeţul Hunedoara, România prin Consiliul
Judeţean Hunedoara cu Departamentul Haute-Saône, Franţa prin Consiliul General al
Departamentului Haute-Saône, conform Protocolului de colaborare cuprins în anexa care face
parte integrantă din prezenta.
Art.2 Cheltuielile ocazionate cu derularea Protocolului menţionat la art.1 din prezenta
se vor suporta din bugetul judeţului Hunedoara în condiţiile legii.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.135/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

PROTOCOL DE COLABORARE
Între
Departamentul Haute Saône prin
Consiliul General al Departamentului Haute Saône, Franţa
Reprezentat de
Preşedintele Yves Krattinger
Şi
Judeţul Hunedoara prin
Consiliul Judeţean Hunedoara, România
Reprezentat de
Preşedintele Mircea Ioan Moloţ
PENTRU UN PROGRAM DE COLABORARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE ORGANIZARE
INTERCOMUNALĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA, PRECUM ŞI DE PROMOVARE ŞI
SUSŢINERE A TURISMULUI CULTURAL ŞI RURAL
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
-

Consiliul General Haute-Saône realizează de mai mulţi ani un proiect de cooperare
descentralizată cu România, în particular cu judeţul Hunedoara;

-

Consiliul General a obţinut o finanţare acordată de Ministerul Afacerilor Externe şi
Europene pentru activităţi de susţinere a cooperării descentralizate europene;

-

Proiectul finanţat are durata de 2 ani
ŢINÂND CONT DE CELE DE MAI SUS
şi

Luând în considerare necesitatea de promovare şi transpunere în viaţă a oricărei colaborări
cu autorităţile române pentru realizarea de activităţi legate de proiecte vizând dezvoltarea rurală în
care sunt şi vor fi implicate Consiliul Judeţean Hunedoara şi Consiliul General Haute-Saône.
Luând în considerare art. nr.11(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

SE CONVIN ŞI SE STIPULEAZĂ URMĂTOARELE :
Art.1.
Obiect
Consiliul General Haute-Saône în cadrul proiectului “Cooperare descentralizată
franco-română”, stabileşte împreună cu Consiliul Judeţean Hunedoara un raport de
colaborare.
Obiectul acestui parteneriat vizează acordarea de asistenţă în asocierea
intercomunală din judeţul Hunedoara, valorificarea şi gestionarea resurselor
ambientale şi naturale, a patrimoniului istoric şi artistic, a tradiţiilor şi culturii române
din Judeţul Hunedoara.
Art. 2.
Durata şi reînnoirea
Protocolul de colaborare are valabilitatea de 2 ani începând cu data încheierii
prezentului act.
La scadenţă, părţile au dreptul să reînnoiască prin acordul acestora protocolul
chiar şi definind aspecte diferite ce nu au fost menţionate în prezentul acord.
Art.3.
Activităţi şi acorduri
În cadrul raportului de colaborare menţionat la articolul 1 de mai sus, pot fi
încheiate acorduri privind dezvoltarea de activităţi specifice vizând realizarea de
obiective comune.
Primul An:
1 – Identificarea unei echipe de lucru în interiorul serviciilor competente ale
Consiliului Judeţean.
2 – Realizarea în comun de seminarii, colocvii, reuniuni privind beneficiile
asociaţiilor intercomunale.
3 – Formarea de personal privind dezvoltarea rurală şi turismul de durată pentru
dobândirea de instrumente de programare inspirate din directivele comunitare.
Al Doilea An:
1 – Identificarea nevoilor de instruire şi a profilurilor profesionale de implicat în
sectorul turismului rural de durată.
2 – Îmbunătăţirea comunicării şi utilizarea tehnologiilor informatice pentru realizarea
obiectului prezentului.
3 - Elaborarea unui plan judeţean de dezvoltare rurală vizând planificarea,
programarea şi reglementarea turismului de durată, inspirat din practici de bună
gestionare a resurselor ambientale valorificate cu bune rezultate în ţările comunitare.

Art.4.
Reziliere
În caz de încălcare gravă certificată, repetată şi iremediabilă, a angajamentelor şi
obligaţiilor derivând din prezenta convenţie, aceasta din urmă este în mod automat
reziliată, odată scurs termenul de şaizeci de zile de la primirea recomandatei cu aviz
de primire conţinând notificarea de neîncredere şi rezilierea prezentei pentru
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale
Încheiat la ……………. (România), în data de ____________, şi ratificat la
……………… (Franţa), în data de ____________, în 2 (două) exemplare originale, în
limba română şi franceză, toate acestea fiind legal autentice.

Consiliul Judeţean Hunedoara, România
– reprezentat de Preşedintele Mircea Ioan Moloţ

Consiliul General al Departamentului Haute-Saône, Franţa
– reprezentat de Preşedintele Consiliului General Yves Krattinger

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.136/2009
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.43/2009 pentru aprobarea Programului judeţean
privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
alimentarea cu apă a satelor pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresa nr.53172/VB/2009 înaintată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
În conformitate cu prevederile art.2 alin 2 şi art.3 din Hotărârea Guvernului României
nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.612/2007 pentru aprobarea
Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea Programului judeţean privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor pe
anul 2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.43/2009, prin suplimentarea
valorii alocate din creditul bugetar la subprogramul de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau
asfaltare a drumurilor de interes local clasate, cu suma de 270.000 lei, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică şi Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi 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

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.137/2009
pentru aprobarea unei documentaţii tehnico – economice privind un
obiectiv de investiţii al Consiliului Judeţean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţia tehnico-economică privind obiectivul
de investiţii: ”Amenajare şi dotare cu echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat la Centrul Judeţean pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.138/2009
pentru modificarea Hotărârii nr.42/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara
privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri
şi poduri judeţene, pe anul 2009
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 şi completările ulterioare;
In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2009, aprobat
prin Hotărârea nr.42/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică şi 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

Deva, la 28 august 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.139/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2009
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;
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2, art.36, art.41 şi ale
art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.8 din Legea nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul
2009;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +550,00 mii lei şi virările
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara
conform anexelor nr. 1 – 6/2c, la prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP,
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.140/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, ale unor instituţii publice
aflate sub autoritatea 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;
Văzând adresele nr.3627/2009 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi
Romane Hunedoara – Deva, nr.281/2009 a Unităţii de Asistenţă Medico
– Socială Baia de Criş, nr.3577/2009 a Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, nr.22787/2009 a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, nr.995/2009 şi
nr.896/2009 ale Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, nr.6435/2009
a Teatrului Judeţean Hunedoara, nr.413/2009 a colii Speciale Păclişa,
nr.1500/2009 a colii Generale “Octavian Goga” Deva, nr.897/2009 a
Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva, nr.219/2009
a Serviciului Public Judeţean Salvamont;
În conformitate cu prevederile art.19, art.41 şi art.49 alin.(7) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de -721,00 mii lei a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.1 – 2/2 la
prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de -120,00 mii lei a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială Baia de Criş, conform anexei nr.3 – 3/1 la prezenta
hotărâre.

Art.3 – Se aprobă rectificarea cu suma de -43,00 mii lei a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform anexelor nr.4 – 5/2 la
prezenta hotărâre.
Art.4 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 400,00 mii lei şi virările
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara, conform anexelor nr.6 şi 7 la prezenta hotărâre.
Art.5 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 50,00 mii lei şi virările
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 al Teatrului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.8 – 8/1 la
prezenta hotărâre.
Art.6 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 4,00 mii lei şi virările
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei nr.9 la
prezenta hotărâre.
Art.7 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al colii Speciale Păclişa, conform
anexei nr.10 la prezenta hotărâre.
Art.8 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al colii Generale “Octavian Goga”
Deva, conform anexei nr.11 la prezenta hotărâre.
Art.9 – Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2009 al Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu”
Hunedoara - Deva, conform anexei nr.12 la prezenta hotărâre.
Art.10 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Serviciului Public Judeţean
Salvamont, conform anexei nr.13 la prezenta hotărâre.
Art.11 – Anexele nr.1 – 13 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.12 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP,
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.141/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.2397/2009 a Primăriei Comunei Văli oara,
nr.2645/2009 a Primăriei Comunei Teliucu Inferior, nr.3761/2009 a Primăriei
Comunei oimu
i nr.2613/2009 a Primăriei Comunei Săla u de Sus,
nr.2363/2009 a Primăriei Comunei Bucure ci;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 161,00 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru
acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului
Hunedoara, aflate în stare de extremă dificultate, astfel:
- Comuna Văli oara: 30,00 mii lei,
- Comuna Teliucu Inferior: 30,00 mii lei,
- Comuna oimu : 30,00 mii lei,
- Comuna Săla u de Sus: 30,00 mii lei,
- Comuna Bucure ci: 41,00 mii lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.142/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.41, art.58 alin.(3) şi alin.(4) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 1.000,00 mii lei din
disponibilităţile fondului de rulment pentru finan area obiectivului de
investi ii “Palat Administrativ al Jude ului Hunedoara” i modificarea
programului de investiţii pe anul 2009, conform anexelor nr. 1-2/5 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi Direcţia Tehnică şi se va comunica celor
interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii
Publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.143/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria în vederea finanţării şi realizării în
comun a unei acţiuni educativ - sportive
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 cu nr. 896/2009 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.140/2009 privind aprobarea
rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009,
ale instituţiilor publice aflate sub autoritatea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 3, şi 6 şi alin.6 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Centrul de Pedagogie
Curativă Simeria, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii educativ - sportive
” Cărări vechi spre drumuri noi”.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara
pe anul 2009 - Capitolul 65.02, Titlul 20 - bunuri şi servicii, destinată realizării în bune condiţii a
acţiunii menţionate la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
La Hotărârea nr.143/2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

JUDEŢUL HUNEDOARA
CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ
SIMERIA
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, cu sediul în municipiul Simeria,
str. Simeria Veche, nr.33A, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.
RO89TREZ3735026XXX000035 deschis la Trezoreria Simeria şi cod fiscal
4375143, reprezentat prin domnul Mironică Golăşie – director.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere să contribuie la
integrarea socială prin sport a persoanelor cu nevoi speciale, la oferirea
şansei persoanelor cu nevoi speciale de a-şi descoperi şi dezvolta
potenţialul şi calităţile sportive prin intermediul programelor şi al competiţiilor
sportive.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acţiunii educativ - sportive ”Cărări vechi spre drumuri noi”, desfăşurată la
Sant Antioco - Sardinia (Italia), în perioada luna septembrie 2009.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 4.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul
propriu al judeţului - Capitolul 65.02, Titlul 20 - bunuri şi servicii, în condiţiile
legii, şi care reprezintă acoperirea cheltuielilor de transport, cazare şi masă
pentru cei 4 elevi participanţi la manifestare şi 4 însoţitori.

2. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria:
a) are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea acţiunii,
îndeplinirea obiectivelor propuse şi de a coordona implementarea acestora;
b) are obligaţia să întocmească exact şi corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ
SIMERIA

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

DIRECTOR,
Mironică Golăşie
RESPONSABIL FINANCIAR,
Lidia Neag

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.144/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu
Clubul Sportiv Inter Petrila în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni
sportive

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 Clubului Sportiv Inter Petrila, înregistrată cu nr. 6644/2009 la Consiliul
Judeţean Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 6 şi alin.6 lit.a din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Sportiv Inter
Petrila, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii sportive ” Cupa Europei la popice” .
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2009 – capitolul 67.02 art. 2019, destinată realizării în bune condiţii a
acţiunii menţionate la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA
La Hotărârea nr.144/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

HUNEDOARA
CLUBUL SPORTIV INTER PETRILA
PETRILA
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Clubul Sportiv Inter Petrila, cu sediul în Petrila, str. Voievodului, nr.2,
judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. RO07RNCB0165020181180001
deschis la BCR sucursala Petrila şi cod fiscal 12228542, reprezentat prin
domnul Nicuşor Preda – preşedinte.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere să sprijine cluburile
sportive hunedorene cu activitate divizionară care asigură promovarea
permanentă de elemente pentru înalta performanţă, precum şi dezvoltarea
relaţiilor şi schimburilor sportive internaţionale.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acţiunii sportive “Cupa Europei la popice” ce se va desfăşura la Skopje
(Macedonia) în perioada 29.09.2009 – 04.10.2009.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 15.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul
propriu al judeţului – capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, şi care
reprezintă acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare pentru participanţi.
2. Clubul Sportiv Inter Petrila:

a) are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea
acţiunii, îndeplinirea obiectivelor propuse şi de a coordona implementarea
acestora;
b) are obligaţia să întocmească exact şi corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

CLUBUL SPORTIV INTER PETRILA
PETRILA
PREŞEDINTE,
Nicuşor Preda

RESPONSABIL FINANCIAR,
Florina Lepădătescu

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.145/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu
Clubul Naţional de Ciobănesc German în vederea finanţării și realizării în comun a
unei acţiuni educativ - sportive

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 Clubului Naţional de Ciobănesc German, înregistrată cu nr. 6605/2009 la
Consiliul Judeţean Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările și completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1 și 6 și alin.6 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 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 asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Naţional de
Ciobănesc German, în vederea finanţării și realizării în comun a acţiunii educativ - sportive
” Campionatul Mondial de la Bratislava” .
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara
pe anul 2009 - capitolul 67.02 art. 2019, destinată realizării în bune condiţii a acţiunii menţionate
la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Deva, la 25 septembrie 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

ROMÂNIA
CLUBUL NAŢIONAL DE CIOBĂNESC GERMAN
BUCUREŞTI
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Clubul Naţional de Ciobănesc German, cu sediul în București, str. Popa
Tatu,
nr.61,
sector
1,
având
cont
bancar
nr.
RO24CECEISO143RON0610744 deschis la CEC sucursala Iași și cod fiscal
1131544, reprezentat prin domnul Liviu Sfârghiu – președinte.
Părţile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la
selecţia, ameliorarea, conservarea, creșterea numerică și valorică a rasei
Ciobanesc German, la promovarea și popularizarea acestei rase în ţară și
peste hotare, precum și pregătirea câinilor pentru acţiuni de salvare și
competiţii sportive.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a acţiunii educativ - sportive ”Campionatul Mondial de la Bratislava” ce se
va desfășura la Bratislava (Slovacia), în perioada 08.10.2009 – 10.10.2009.
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 contribui la
realizarea acţiunii cu suma de 2.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul
propriu al judeţului – capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, și care
reprezintă acoperirea parţială a cheltuielilor de transport și cazare.

2. Clubul Naţional de Ciobănesc German:
a) are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea
acţiunii, îndeplinirea obiectivelor propuse și de a coordona implementarea
acestora;
b) are obligaţia să întocmească exact și corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanţatoare și un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

CLUBUL NAŢIONAL DE CIOBĂNESC GERMAN
BUCUREșTI

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălaşan

PREșEDINTE,
Liviu Sfârghiu

RESPONSABIL FINANCIAR,
Alin Marian

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.146/2009
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind obiectivul
de investiţii ”Deviere DJ 742B:Blăjeni(DN74)-Criş-DJ 762”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţia tehnico-economică privind obiectivul
de investiţii ”Deviere DJ 742B:Blăjeni(DN74)-Criş-DJ 762”, potrivit anexei,
care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.147/2009
privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a unor
echipamente și aparatură medicală pentru Spitalul Județean de
Urgență Deva
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean;
In baza prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.51/1997
privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.90/1998, ale Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
precum şi ale prevederilor art.91 alin. 5 lit.a pct.3 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completarile ulterioare;
In temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă achiziționarea prin leasing financiar a unor
echipamente și aparatură medicală pentru Spitalul Județean de Urgență
Deva, în valoare de 4.000.000 euro, pe o perioadă de 10 ani.
Art.2 Se aprobă documentația de atribuire privind achiziția de
echipamente și aparatură medicală prin leasing financiar, cuprinsă în
anexa la prezenta, prin procedura de ”licitație deschisă”.
Art.3 Se mandatează președintele Consiliului Județean Hunedoara
pentru derularea și finalizarea procedurii de achiziție și semnarea
contractului de leasing.
Art.4 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.103/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne.
Art.5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția programe,
prognoze, buget, finanțe și Direcția tehnică din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului județean și se va comunica celor interesați prin
grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț
Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.148/2009
pentru stabilirea modului de administrare a unor spaţii aparţinând
domeniului public al Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
nr.22378/2009, privind atribuirea suplimetară a unor spaţii în imobilul situat în Municipiul Deva, Aleea
Romanilor, nr. 7, Judeţul Hunedoara;
Analizând adresa Fundaţiei “CONEXIUNI” din Deva nr.83/2009, prin care această organizaţie
fără scop lucrativ, informează asupra proiectelor derulate/aflate în derulare, şi activităţilor desfăşurate
în spaţiul deţinut în folosinţă gratuită aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara;
Având în vedere prevederile art. 12 şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. “e” 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. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1.(1)– Spaţiul în suprafaţă de 106,79 mp amplasat la etajul I al imobilului “fosta creşă
Dacia”, situat în Municipiul Deva, Aleea Romanilor, nr. 7, Judeţul Hunedoara, aparţinând domeniului
public al Judeţului Hunedoara, se divizează potrivit planului de situaţie prevăzut în anexa nr.1 la
prezenta hotărâre, şi se administrează după cum urmează:
a) SPAŢIUL nr. 1 în suprafaţă de 81,93 mp, rămâne în folosinţa gratuită a Fundaţiei
“CONEXIUNI” Deva;
b) SPAŢIUL nr. 2 în suprafaţă de 24,86 mp, pentru care se retrage dreptul de folosinţă
gratuită al Fundaţiei “CONEXIUNI” Deva, se dă în administrarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.
(2)- Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 122/2007
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara,
se modifică în mod corespunzător.
Art. 2.(1)- Pentru două spaţii apartinând domeniului public al Judeţului Hunedoara,
identificate potrivit datelor prevăzute în anexa nr.2 la prezenta, se stabileşte destinaţia de “spaţii
pentru desfăşurarea unor activităţi de promovare a turismului în Judeţul Hunedoara”.
(2)- Aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu SC. “COMPANIA JUDEŢEANĂ DE
TURISM HUNEDOARA” S.A., în vederea organizării în spaţiile identificate la alin. (1), a unor activităţi
specifice de promovare a turismului în Judeţul Hunedoara, pe baza unui acord de asociere, conform
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta.
(3)– Se imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru semnarea
Acordului de asociere în forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta.

(4)- Cu data prezentei, încetează dreptul de administrare al Agenţiei de Dezvoltare
Economico-Socială a Județului Hunedoara asupra spaţiilor precizate la alin. (1), iar art. 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 92/2008, se abrogă.
Art. 3.(1)– Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)– Prezenta va fi dusă la indeplinire de către Serviciul administrarea domeniului public şi
privat, instituţii publice şi agenţi economici 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

Deva, la la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr.148/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale spaţiilor aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara
în care se vor desfăşura activităţi specifice de promovare a turismului în judeţul Hunedoara

Nr.
Crt.

Denumirea
spaţiului

1.

Spaţiul:
”fostul magazin de
produse
fitosanitare”
Deva
Spaţiul:
”fostul spaţiu
S.T.S. - punct de
lucru Vaţa de Jos”

2.

Nr. de
inventar
înscris în
contabilitatea
CJH
12586
(parţial)

12581

Adresa /
Elemente de identificare

Municipiul Deva, Bulevardul
Decebal, bl.8 parter, cu suprafaţă
de 17 mp, imobil înscris în C.F.
Deva-8069, nr. cadastral: 3231/1
– parţial
Comuna Vaţa de Jos, Strada Piaţa
Moţilor, bloc nr. 12, parter, cu
suprafaţa utilă 83,25 mp,
respectiv suprafaţa construită de
97,9 mp
înscris în C.F. nr. 346/13/1,
nr. top. 60-66/2

Anul
dobândirii în
proprietatea
publică a
Judeţului
Hunedoara

Valoarea
de
inventar
(lei)

1999

16.714

2006

62.558,55

ANEXA NR. 3
la Hotărârea nr.148/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

ACORD DE ASOCIERE

Cap. I - PĂRŢILE ACORDULUI:
Prezentul acord se încheie între:
1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, Str.1 Decembrie 1918,
nr.28, având CUI 4374474, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ- Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara, şi
2. S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. cu sediul în Municipiul
Deva, Str.1 Decembrie 1918, nr.28, Judeţul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu nr.J 20/__ /2009, reprezentată prin Posteucă Florea – director
general.
Părţile convin la încheierea prezentului acord de asociere, în conformitate cu prevederile:
- art. 91 alin.(6) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. __/2009 privind stabilirea modului de
administrare a unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara.
Cap.II. - OBIECTUL ASOCIERII
Art.1.- Părţile convin să se asocieze cu scopul comun de a promova turismul în Judeţul
Hunedoara, prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice de promovare a turismului.
Art.2.- Pentru ca asocierea părţilor pentru promovarea turismului în Judeţul Hunedoara să
devină operaţională, Consiliul Judeţean Hunedoara asigură în acest scop S.C. ”COMPANIA
JUDEŢEANĂ DE TURISM” S.A, două spaţii imobiliare aparţinând domeniului public al Judeţului
Hunedoara, pentru organizarea şi funcţionarea unor activităţi specifice de promovare a turismului în
Judeţul Hunedoara, după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea spaţiului
imobiliar

Număr
inventar

Adresa/
elemente de identificare

Anul
dobândirii

1.

Spaţiul: ”fost magazin
de produse
fitosanitare” Deva

12586
(parţial)

1999

2.

Spaţiul: ”fostul spaţiu
S.T.S.-punct de lucru
Vaţa de Jos

12581

Municipiul Deva, Bvd.Decebal,
bl.8, parter, cu suprafaţă utilă de
17 mp, imobil înscris în C.F. Deva8069, nr.cadastral 3231/1-parţial
Comuna Vaţa de Jos,Str.Piaţa
Moţilor, bloc nr.12, parter, cu
suprafaţa utilă 83,25 mp, respectiv
suprafaţa construită de 97,9 mp,
înscris în C.F.nr.346/13/1, nr.topo
60-66/2

Valoarea
de inventar
(lei)
16.714

2006

62.558,55

Cap.III. - DURATA ACORDULUI
Art.3.- Prezentul acord de asociere se încheie pentru o perioadă de __ ani, începând cu
data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii lui, cu acordul părţilor.
Cap. IV - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

(1).- Consiliul Judeţean Hunedoara asigură pentru S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE
TURISM HUNEDOARA” S.A.”, spaţiile imobiliare prevăzute la art.2 din prezentul, pe întreaga durată
stabilită la art.4, în scopul promovării activităţilor de turism în Judeţul Hunedoara.
(2).- Consiliul Judeţean Hunedoara declară că spaţiile imobiliare aparţin domeniului public al
Judeţului Hunedoara, iar la data predării lor către S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM
HUNEDOARA” S.A., aceste spaţii imobiliare sunt libere de sarcini.
(3).- Consiliul Judeţean Hunedoara consimte ca societatea comercială să înscrie spaţiile
imobiliare puse la dispoziţie, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, ca
puncte de lucru ale societăţii comerciale.
Art.5.- OBLIGAŢIILE S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA”S.A
(1)- S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A Deva se angajează să
amenajeze, să întreţină corespunzător spaţiile şi să le utilizeze exclusiv în scopul promovării
turismului în Judeţul Hunedoara. Utilizarea spaţiilor imobiliare se va face cu diligenţa unui bun
proprietar.
(2)- S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM” S.A. Deva se obligă :
a) să realizeze activităţile specifice de promovare a turismului în Judeţul Hunedoara;
b) să asigure personalul de specialitate necesar pentru desfăşurarea activităţii susmenţionate
şi remunerarea acestuia;
c) să suporte integral plata cheltuielilor legate de funcţionarea celor două spaţii, dotarea
acestora, obţinerea acordurilor, autorizaţiilor şi a licenţelor necesare, etc.
(3)- S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A.Deva se obligă să
restituie Consiliului Judeţean Hunedoara, cele două spaţii, în condiţiile în care durata acordului a
expirat ori acesta a încetat potrivit art. 8.
Cap.V - FORŢA MAJORĂ
Art.6(1).- Prin forţă majoră, părţile înţeleg un eveniment aflat în afara controlului lor,
imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a acordului, care împiedică părţile
semnatare ale acestuia să-şi îndeplinească parţial sau total obligaţiile asumate.
(2).- În caz de forţă majoră, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea
obligaţiilor stabilite în acord, determinate de acest eveniment.
(3).- Partea aflată în caz de forţă majoră va notifica în termen de cinci zile celeilalte părţi atât
apariţia cât şi încetarea evenimentului.
Cap. VI - ÎNCETAREA ŞI REVOCAREA ASOCIERII
Art.7(1).- Asocierea încetează în următoarele condiţii:
a) la expirarea duratei acordului de asociere;
b) prin acordul ambelor părţi;
c) în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a uneia dintre clauzele prezentului acord
de asociere;
d) în cazul privatizării, lichidării, falimentului, divizării sau fuziunii S.C.”Compania judeţeană de
turism Hunedoara” S.A Deva;
e) în cazul în care interesul Consiliului Judeţean Hunedoara o impune, prin rezilierea
unilaterală a prezentului acord, hotărâtă de consiliul judeţean.
(2).- Revocarea acordului de asociere va avea loc în condiţiile pierderii calităţii de parte, cât şi
a neîndeplinirii activităţilor sau scopului pentru care acesta a fost încheiat.
(3).- În cazul încetării sau revocării acordului de asociere, societatea comercială are obligaţia
de a elibera şi de a preda în termen de 5 zile consiliului judetean, spaţiile precizate la art.2. din
prezentul acord.
Cap. VII - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.8.- Eventualele litigii care pot aparea între părţi în derularea asocierii, se vor soluţiona pe
cale amiabilă, iar dacă părţile nu convin în acest sens, acestea vor fi supuse soluţionării instanţelor
judecătoreşti competente.
Cap. VIII.- DISPOZIŢII FINALE
Art.9.- Acordul de asociere poate fi modificat şi completat prin act adiţional, cu acordul
părţilor.

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
reprezentat de:

S.C.” COMPANIA JUDEŢEANĂ DE
TURISM HUNEDOARA” S.A.
reprezentată prin :

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

DIRECTOR GENERAL,
Posteucă Florea

DIRECTOR ECONOMIC,
Sălăşan Daniela

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Bândea Ileana Gabriela

ŞEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS,
Bârsoan Mariana Daniela

ŞEF SERVICIU DOMENIU PUBLIC,
Munteanu Marius

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.149/2009
pentru modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea
nr.42/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara, cu modificările şi
completările ulterioare
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 şi completările ulterioare;
In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2009, aprobat
prin Hotărârea nr.42/2009 a Consiliului Judeţean Hunedoara, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Tehnică şi 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

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.150/2009
pentru aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie privind
obiectivul de investiţii „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 Păclişa”
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1424/2007
privind aprobarea Programului multianual ”Asistenţă tehnică pentru sprijinirea
autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de
investiţii publice, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013”
şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Contractului cadru de finanţare a Programului multianual „Asistenţă tehnică
pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale în pregătirea
tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor nr.1357/2007;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 proiectul tehnic şi detaliile de execuţie privind
obiectivul de investiţii „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 Păclişa”, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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
Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.151/2009
pentru aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie privind
obiectivul de investiţii „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa”
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1424/2007
privind aprobarea Programului multianual ”Asistenţă tehnică pentru sprijinirea
autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de
investiţii publice, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013”
şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Contractului cadru de finanţare a Programului multianual „Asistenţă tehnică
pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale în pregătirea
tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor nr.1357/2007;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 proiectul tehnic şi detaliile de execuţie privind
obiectivul de investiţii „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa”, potrivit
anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.152/2009
pentru aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie privind
obiectivul de investiţii „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca”
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcţiei tehnice, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1424/2007
privind aprobarea Programului multianual ”Asistenţă tehnică pentru sprijinirea
autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de
investiţii publice, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013”
şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Contractului cadru de finanţare a Programului multianual „Asistenţă tehnică
pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale în pregătirea
tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor nr.1357/2007;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 proiectul tehnic şi detaliile de execuţie privind
obiectivul de investiţii „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca”, potrivit
anexei, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
tehnică 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

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.153/2009
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean 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 ;
În baza avizului favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
nr.1907594 din 22.09.2009;
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 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 – Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 2 care
fac parte integrantă din prezenta.
Art.2 - Cu data prezentei, art.1 din Hotărârea nr.26/2009 a Consiliului Judeţean
Hunedoara se abrogă.
Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare,
resurse umane 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

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.154/2009
privind solicitarea transmiterii unor bunuri din domeniul public al Municipiului Hunedoara şi
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în domeniul public al Judeţului
Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin.(6) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Solicită transmiterea din domeniul public al Municipiului Hunedoara şi din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în domeniul public al Judeţului Hunedoara
şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, a următoarelor obiective:
a) staţie - captare de suprafaţă a apei Râul Bărbat-Hobiţa, cu teren aferent – situată în
Satul Hobiţa, Comuna Pui;
b) conductă de aducţiune apă Râu Bărbat-Hobita – Hunedoara.
Art. 2.(1)- Prezenta se înaintează Consiliului Local al Municipiului Hunedoara pentru ca prin
hotărâre să se aprobe transmiterea bunurilor precizate la art. 1 din domeniul public al Municipiului
Hunedoara şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în domeniul public al
Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2)- Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 25 septembrie 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE NR.155/2009
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Călan
prin Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea promovării în comun a unei solicitări de finanțare în
cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, pentru realizarea investiției „Reabilitarea sitului
industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități”

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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.2
– Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi;
Văzând adresele nr.4271/11.09.2009 și nr.4414/22.09.2009 ale Consiliului Local al Orașului Călan;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.14, ale art.91 alin.(1) lit. d și e, ale art.91 alin. (5) lit. a pct.9 şi ale art.91 alin.(6)
lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, 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 asocierea Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Orașul Călan
prin Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea promovării în comun a unei solicitări de finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi
pregătirea pentru noi activităţi, pentru realizarea investiției „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă
industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități”, conform acordului de asociere, anexă la prezentul
proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă suma de 100.000 Euro pentru realizarea documentației la cererea de finanțare
(studiul de evaluare a impactului asupra mediului, studiul de fezabilitate, planul de reutilizare a sitului), sumă
ce se va include în bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2010.
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze documentele ce
implică realizarea asocierii.
Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe și 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

Deva, la 25 septembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ANEXĂ
la Hotărârea nr.155/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

ACORD DE ASOCIERE
Între:
1. Jude ul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str.
1 Decembrie 1918, nr. 35, judeţul Hunedoara, reprezentat de domnul preşedinte Mircea Ioan
MOLOŢ – Preşedinte
2. Ora ul Călan prin Consiliul Local al Oraşului Călan , cu sediul în Călan, str.
Furnalistului, nr. 45, judeţul Hunedoara, reprezentat de d-l. Adrian Filip IOVĂNESC –
Primar.
convin următoarele:
Cap.1 - Obiectul acordului
Art.1. Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea realizării unui
parteneriat între Ora ul Călan prin Consiliul Local al Oraşului Călan i Jude ul
Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara pentru depunerea unei cereri de
finan are în cadrul POR axa 4.2 şi realizării în comun a investi iei „Reabilitarea sitului
industrial de pe fosta platforma industrială Călan i pregătirea lui pentru noi activită i”.
Cap.2 - Durata acordului
Art.2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către toate părţile
implicate şi este valabil până la adoptarea unei noi hotărîri prin care vor fi stabilite
contributiile tuturor partilor implicate, în conformitate cu Ghidul Solicitantului Programului
Opera ional Regional axa 4.2 ,,Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i
pregătirea pentru noi activită i ".
Cap.3 - Obligaţiile părţilor
Art.3. Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a contribui la realizarea
proiectului cu suma de 100.000 EURO, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al
Jude ului Hunedoara, în condiţiile legii.
Art.4. Consiliul local al oraşului Călan are următoarele obligaţii:
a) să contribuie la realizarea proiectului cu suma de 200.000 RON;
b)să organizeze toate procedurile de licitatie
c) să obţină toate avizele i acordurile necesare elaborării documenta iilor
d) să urmărească execuţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor realizate.
Cap.5 - Dispoziţii finale

Art.5. Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul
acord.
Art.6. Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional
semnat de părţile implicate.
Art.7. Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva
pe cale amiabilă.
În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
Prezentul Acord de asociere se încheie azi,____________ în 3 (trei) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Jude ul Hunedoara,
prin
Consiliul Judeţean Hunedoara,
reprezentat de
PREŞEDINTE
Mircea Ioan MOLOŢ

Ora ul Călan,
prin
Consiliul Local al Oraşului Călan,
reprezentat de
PRIMAR
Adrian Filip IOVĂNESC

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.156/2009
privind conferirea unui Titlu de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI 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;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.7/2002 a Consiliului Județean Hunedoara
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a „TITLULUI DE EXCELENȚĂ”, a
Titlului de “CONSILIER DE ONOARE” și de „AMBASADOR” al județului Hunedoara, precum și a
diplomelor și plachetelor omagiale, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean
Hunedoara nr. 37/2002 și nr. 84/2004;
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 conferă Titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA”,
Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Aradului.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.3 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.157/2009
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2009
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.1206/2009 privind
modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.426/2009 pentru aprobarea susținerii
financiare a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale
acestora, pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2, art.36, art.41 și ale art.49 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +578,00 mii lei și virările de credite
bugetare în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara conform anexelor nr. 1 – 6,
la prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze,
buget, finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.158/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.1790/2009 a Primăriei Comunei Luncoiu de Jos,
nr.2908/2009 a Primăriei Comunei Sântămăria Orlea, nr.1209/2009 a Primăriei
Comunei Răchitova, nr.145/2009 a Primăriei Comunei Blăjeni, nr.513/2009 a
Teatrului Dramatic “Ion D. Sârbu” Petroșani și nr.1153/2009 a Centrului de
Pedagogie Curativă Simeria;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 520,00 mii lei din fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, astfel:
- suma de 190,00 mii lei pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativteritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în stare de extremă dificultate,
- suma de 330,00 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute
aparute în cursul exercițiului bugetar;
conform anexelor nr.1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.159/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, ale unor instituţii publice
aflate sub autoritatea și finanțarea Consiliului Judeţean 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;
Văzând adresele nr.25280/2009 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, nr.1153/2009 a Centrului de
Pedagogie Curativă Simeria, nr.513/2009 a Teatrului Dramatic “Ion D.
Sîrbu” Petroșani, nr.1231/2009 a Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu”
Hunedoara – Deva;
În conformitate cu prevederile art.19, art.41 şi art.49 alin.(7) 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara cu suma de + 154,35 mii lei astfel:
- bugetul de venituri şi cheltuieli al activității finanțate integral din
venituri proprii pe anul 2009 cu suma de +141,25 mii lei,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile cu suma de +13,10 mii lei,
și virările de credite bugetare în cadrul acestuia, conform anexelor nr.1–5c
la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de +200,00 mii lei a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Centrului de Pedagogie Curativă
Simeria, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă rectificarea cu suma de + 10,00 mii lei a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului Dramatic “Ion D.Sîrbu”
Petroșani, conform anexelor nr.7 – 7/1 la prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2009 al Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu”
Hunedoara - Deva, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre.
Art.5 – Anexele nr.1 – 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.160/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean,
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.41, art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 289,76 mii lei din disponibilităţile
fondului de rulment pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții din
competența Consiliului Județean Hunedoara, și modificarea programului de
investiţii pe anul 2009, conform anexelor nr. 1-2/14 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe, Serviciul Tehnic Proiectare și Serviciul
Administrare Drumuri și Achiziții Publice şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.161/2009
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010

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 prevederilor art.10 alin.1 și 2, art.11, art.12 alin.1 şi art.13 din Instrucţiunile
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. a din Legea administraţiei 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 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.1 la prezenta.
Art.2 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform anexei nr.2 la prezenta.
Art.3 Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 pentru Direcţia
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform anexei nr.3 la prezenta.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi direcţiile
nominalizate la art.2 şi art.3 din prezenta 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

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.162/2009
privind aprobarea modelului contractului de management pentru instituțiile publice
de cultură din subordinea Consiliului Județean 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;
In conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.269/2009 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.189/2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a precum și ale art.97 alin.1 din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă modelul contractului de management al conducătorilor
instituțiilor pulbice de cultură din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Se împuternicește președintele consiliului județean în vederea
încheierii noilor contracte de management cu conducătorii instituțiilor publice de cultură
din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, potrivit modelului indicat la art.1 din
prezenta.
Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul salarizare,
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și
se va comunica celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.163/2009
privind aprobarea modificării 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;
Văzând adresa nr.25409/2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara și ținând cont de Hotărârea
nr.7/2009 a Colegiului Director al Direcţiei;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, şi statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara,
aprobate prin Hotărârea nr.97/2009 a Consiliului Județean Hunedoara,
conform anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte integrantă din prezenta.
Art.2. Prezenta va intra în vigoare la data de 01.11.2009.
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara și 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

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.164/2009
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Unităţii 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 şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara ;
Văzând adresa nr.298/2009 a Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Baia de
Criş;
În baza art.3 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului României
nr.412/2003 şi ale art.10 alin.2 şi alin.3 din Instrucţiunile nr.507/2003 de aplicare a Normelor
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.2 din Ordonanţa Guvernului României
nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c precum şi ale art.97 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico Socială Baia de Criş judeţul Hunedoara, conform anexelor nr.1 – 2 care fac parte integrantă
din prezenta.
Art.2 Cu data prezentei, anexele nr.1 şi nr.2 din Hotărârea nr.53/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara îşi pierd valabilitatea.
Art.3 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

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.165/2009
privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2009 – 2010 pentru
drumurile judeţene

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;
Ţinând cont de ,,Instrucţia privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă,
combaterea lunecuşului şi înzăpezirii” – indicativ AND nr.525-2000 aprobată prin Ordinul
Directorului General al Administraţiei Naţionale a Drumurilor nr.45/2000;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.91 lit.d şi alin.5 lit.a pct.12 precum şi ale art.97 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. unic. Se aprobă Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2009 – 2010, pentru
drumurile judeţene, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.166/2009
pentru modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea
nr.42/2009 a Consiliului Judetean Hunedoara, cu modificările și
completările ulterioare
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;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2009, aprobat
prin Hotărârea nr.42/2009 a Consiliului Jude ean Hunedoara cu
modificările și completările ulterioare, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul
administrare drumuri și achizi ii publice şi 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

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.167/2009
privind aprobarea unor documentații tehnico-economice și a actualizării
unor devize generale pentru obiective de investiții ale Consiliului
Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor
de specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea
Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.-Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivele de
investiții cuprinse în anexele nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta.
Art.2.-Se aprobă documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele
de investiții cuprinse în anexele nr.5-8, care fac parte integrantă din prezenta.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciului
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.168/2009
privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa” şi a
cheltuielilor legate de acesta, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 -“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major
de intervenţie 3.2.- “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale”,
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Normelor
metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2548/2009 ; ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 53.593,58 lei
şi a costurilor neeligibile ale acestuia, în sumă de 163.999,99 lei, conform bugetului prevăzut
în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului vor fi
suportate din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 2.626.085,42 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, până la rambursarea cheltuielilor de către
Autoritatea de Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 540.299,01 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului pentru
cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri
publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de cofinanţare de la bugetul de
stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara până la rambursarea prin
bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul
propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pe anii
2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4. 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
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 23 octombrie 2009

ANEXA nr.1
la Hotărârea nr. 168/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale din
judeţul Hunedoara pentru asigurarea incluziunii sociale a tuturor categoriilor vulnerabile de
persoane.
Obiectivele specifice:
Obiectivele specifice sunt:
- Modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa
- Creşterea eficienţei electrice şi termice în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa
-Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1
Păclişa prin implementarea standardelor de calitate
Rezultate scontate:








Îmbunătăţirea confortului asistaţilor din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa,
prin realizarea lucrărilor de modernizare şi dotarea cu mobilier şi echipamente în centru
Creşterea calităţii serviciilor de îngrijire şi asistenţă oferite beneficiarilor
Îmbunătăţirea standardului de viaţă a beneficiarilor Centrului
Îmbunătăţirea stării afective a beneficiarilor;
Reducerea costurilor de utilizare şi întreţinere a centrului
Sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica persoanelor cu handicap, ceea ce
duce la creşterea gradului de acceptare socială

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite astfel abordarea lucrărilor prezentului proiect şi
scurtarea perioadei de realizare a lucrărilor de modernizare a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
nr. 1 Păclişa, respectiv aducerea acestuia la parametrii corespunzători din punct de vedere
tehnic.
Impact pe termen lung:


Costuri de utilizare şi întreţinere a clădirii mult reduse;



Incidenţa redusă a bolilor cauzate beneficiarilor centrului de un mediu nesănătos;







Creşterea numărului persoanelor cu handicap aflate în centre care vor beneficia de
servicii moderne de la 66% la 79%;
Diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor,
între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
Dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

ANEXA nr.2
la Hotărârea nr.168/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 1 Păclişa”

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
1
1
1.1
1.2
1.3
2

Cheltuieli
neeligibile

2
3
CAPITOL 1
Cheltuieli
pentru
obţinerea
şi
amenajarea terenului
Obţinerea terenului
0,00
Amenajarea terenului
0,00
Amenajarea pentru protecţia mediului 0,00
TOTAL CAPITOL 1
0,00
CAPITOLUL 2

Cheltuieli
eligibile

TOTAL

TVA

4

5=3+4

6

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00
0,00
0,00
17.000,00
20.000,00

3.000,00
45.478,99
0,00
17.000,00
65.478,99

570,00
8.641,01
0,00
3.230,00
12.441,01

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.
4
4.1

Studii de teren
0,00
Cheltuieli pentru avize, acorduri şi
autorizaţii
0
Proiectare şi inginerie
45.478,99
Consultanţă
0,00
Asistenţă tehnică
0,00
TOTAL CAPITOL 2
45.478,99
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru investiţii
Construcţii şi instalaţii
0,00
Dotări de specialitate
Utilaje şi echipamente tehnologice sau
incluse în instalaţiile funcţionale
0,00
Mobilier specific pentru dotarea
0,00
serviciului social
Echipamente de specialitate
0,00
Sisteme şi echipamente pentru
persoane cu dizabilităţi
0,00
Echipament IT
0,00
Achiziţionare programe informatice
0,00
TOTAL CAPITOL 3
0,00
CAPITOLUL 4
Alte cheltuieli
Organizare de şantier
0,00

1.690.290,00 1.690.290,00 321.155,10
280.000,00

280.000,00

53.200,00

210.000,00
50.000,00

210.000,00
50.000,00

39.900,00
9.500,00

115.000,00
25.000,00
0,00
2.370.290,00

115.000,00
25.000,00
0,00
2.370.290,00

21.850,00
4.750,00
0,00
450.355,10

0,00

0,00

0,00

4.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii
0,00
4.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier
0,00
4.2
Cote legale
0,00
TOTAL CAPITOL 4
0,00
5
CAPITOLUL 5
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.1
118.521,00
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

6
6.1
6.2
I
II
III

0,00

0,00

0,00

0,00
18.960,00
18.960,00

0,00
18.960,00
18.960,00

0,00
3.602,40
3.602,40

237.029,00

355.550,00

67.554,50

118.521,00
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli
aferente
implementării
proiectului
Cheltuieli de publicitate şi informare
0,00
Cheltuieli de audit
0,00
TOTAL CAPITOL 6
0,00
163.999,99
TOTAL cheltuieli

237.029,00

355.550,00

67.554,50

5.000,00
28.400,00
33.400,00
2.679.679,00

5.000,00
28.400,00
33.400,00
2.843.678,99

950,00
5.396,00
6.346,00
540.299,01

Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

0,00
0,00
0,00
2.679.679,00 2.843.678,99 540.299,01

0,00
163.999,99

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Deleted:

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE
I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

a.

b.

Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile
suportate din alte surse este de
163.999,99 lei reprezentând 45.478,99
lei SF şi PT din HG 1424 / 2007 şi
118.521,00 lei cheltuieli diverse şi
neprevăzute din fonduri proprii
Valoarea eligibilă a proiectului

c.

TVA

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuielile
neeligibile
Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile
suportate din alte surse este de
163.999,99 lei reprezentând 45.478,99

b.

VALOARE (lei)

3.383.978,00

163.999,99

2.679.679,00
540.299,01

53.593,58

163.999,99

c.

lei SF şi PT din HG 1424 / 2007 şi
118.521,00 lei cheltuieli diverse şi
neprevăzute din fonduri proprii
Autofinanţarea proiectului*

III

TVA

IV

ASISTENŢĂ
FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

0,00
540.299,01
I b -II a- II c
2.626.085,42

În care:
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la
cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.169/2009
privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Păclişa” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Regional 20072013

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 -“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.2.- “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”,
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
şi a Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr.2548/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Păclişa” în cadrul Programului Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 52.252,72 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, în sumă de 160.602,99 lei conform bugetului prevăzut în
anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului
vor fi suportate din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara .
(3) Se aprobă suma de 2.560.383,28 lei pentru acoperirea contribuţiei din
fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara până la rambursarea
cheltuielilor de către Autoritatea de Management, conform bugetului prevăzut în anexa
nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 526.915,41 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de cofinanţare de la
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara până la
rambursarea prin bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta
hotărâre.
Art. 3 Sumele prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul
propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pe anii
2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4. 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
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 169/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Titlul proiectului:
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Păclişa”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale
din judeţul Hunedoara pentru asigurarea incluziunii sociale a tuturor categoriilor
vulnerabile de persoane.

Obiectivele specifice:
Obiectivele specifice sunt:
- Modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Păclişa
- Creşterea eficienţei electrice şi termice în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Păclişa
-Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2
Păclişa prin implementarea standardelor de calitate

Rezultate scontate:








Îmbunătăţirea confortului asistaţilor din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2
Păclişa, prin realizarea lucrărilor de modernizare şi dotarea cu mobilier şi
echipamente în centru
Creşterea calităţii serviciilor de îngrijire şi asistenţă oferite beneficiarilor
Îmbunătăţirea standardului de viaţă a beneficiarilor Centrului
Îmbunătăţirea stării afective a beneficiarilor;
Reducerea costurilor de utilizare şi întreţinere a centrului
Sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica persoanelor cu handicap, ceea
ce duce la creşterea gradului de acceptare socială

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite astfel abordarea lucrărilor prezentului
proiect şi scurtarea perioadei de realizare a lucrărilor de modernizare a Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa, respectiv aducerea acestuia la parametrii corespunzători
din punct de vedere tehnic.

Impact pe termen lung:


Costuri de utilizare şi întreţinere a clădirii mult reduse;



Incidenţa redusă a bolilor cauzate beneficiarilor centrului de un mediu nesănătos;



Creşterea numărului persoanelor cu handicap aflate în centre care vor beneficia de
servicii moderne de la 66% la 79%;



Diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;



Dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 169/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 Păclişa”

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor

Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli
eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

CAPITOL 1
1
1.1
1.2
1.3
2

Cheltuieli
pentru
amenajarea terenului

obţinerea

şi

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pentru protecţia mediului

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00
0,00
0,00

3.000,00
45.478,99
0,00

570,00
8.641,01
0,00

25.000,00

25.000,00

4.750,00

28.000,00

73.478,99

13.961,01

Cheltuieli
pentru
asistenţă tehnică

proiectare

şi

2.1
Studii de teren
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Cheltuieli pentru avize,
autorizaţii
Proiectare şi inginerie
Consultanţă

acorduri

4.1

45.478,99

Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru investiţii
3.1 Construcţii şi instalaţii
3.2 Dotări de specialitate
3.2.1 Utilaje şi echipamente tehnologice sau
incluse în instalaţiile funcţionale
3.2.2 Mobilier specific pentru dotarea
serviciului social
3.2.3 Echipamente de specialitate
3.2.4 Sisteme şi echipamente pentru
persoane cu dizabilităţi
3.2.5 Echipament IT
3.3. Achiziţionare programe informatice
4

şi

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Alte cheltuieli
Organizare de şantier

45.478,99

1.622.560,00 1.622.560,00 308.286,40

280.000,00

280.000,00

53.200,00

210.000,00
50.000,00

210.000,00
50.000,00

39.900,00
9.500,00

115.000,00
25.000,00

115.000,00
25.000,00

21.850,00
4.750,00

2.302.560,00 2.302.560,00 437.486,40

0,00

0,00

0,00

4.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii
4.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier
4.2
5

0,00

0,00

0,00

Cote legale

0,00
18.420,00

0,00
18.420,00

0,00
3.499,80

TOTAL CAPITOL 4

18.420,00

18.420,00

3.499,80

CAPITOLUL 5
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.1
6

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

115.124,00

230.256,00

345.380,00

65.622,20

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6

115.124,00

230.256,00

345.380,00

65.622,20

Cheltuieli
proiectului
6.1
6.2

aferente

implementării

Cheltuieli de publicitate şi informare
Cheltuieli de audit

5.000,00
28.400,00

TOTAL CAPITOL 6
160.602,99

33.400,00
33.400,00
6.346,00
2.612.636,00 2.773.238,99 526.915,41

160.602,99

2.612.636,00 2.773.238,99 526.915,41

I

TOTAL cheltuieli

II

Alte cheltuieli neeligibile

III

TOTAL GENERAL (I+II)

5.000,00
28.400,00

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile
suportate din alte surse este de
160.602,99 lei reprezentând 45.478,99
lei SF şi PT din HG 1424 / 2007 şi
115.124,00 lei cheltuieli diverse şi
neprevăzute din fonduri proprii
Valoarea eligibilă a proiectului

b.

VALOARE (lei)

3.300.154,40

160.602,99

2.612.636,00
c.

TVA

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
neeligibile
Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile
suportate din alte surse este de
160.602,99 lei reprezentând 45.478,99
lei SF şi PT din HG 1424 / 2007 şi
115.124,00 lei cheltuieli diverse şi
neprevăzute din fonduri proprii
Autofinanţarea proiectului*

c.

526.915,41

52.252,72

160.602,99

950,00
5.396,00

III

TVA

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

526.915,41
I b -II a- II c
2.560.383,28

În care:
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a
proiectului + TVA
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile +
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.170/2009
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 708 D: Veţel – Muncelu Mic –
Poieniţa Tomii - Feregi , km: 14+900- 25+760 , judeţul Hunedoara ” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013
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;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1.- “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură”;
Analizând Scrisoarea nr. 7761/13.10.2009, de solicitare privind revizuirea cererii de
finanţare, înaintată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională ,Regiunea Vest-România;
În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
României nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi ale Normelor metodologice ale
acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2548/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Modernizare DJ
708 D: Veţel – Muncelu Mic – Poieniţa Tomii - Feregi , km: 14+900- 25+760 , judeţul
Hunedoara ” , din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local”, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Se aprobă cofinanţarea proiectului invocat la art. 1 din prezenta hotărâre,
reprezentând 2 % din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 490.000,00 lei conform
bugetului, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului
vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 23.971.674,00 lei pentru acoperirea contribuţiei din
fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către
Consiliul Judeţean Hunedoara pâna la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă suma de 4.581.123,06 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională) – FEDR şi de cofinanţare de
la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans
de către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat,
conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2012, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art.4. Cu data prezentei, Hotărârile nr. 40/2008 si nr.160/2008 ale Consiliului Judeţean
Hunedoara se abrogă.
Art.5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget,
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 170/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Modernizare DJ 708 D: Veţel – Muncelu Mic – Poieniţa Tomii - Feregi, km:
14+900 - 25+760, judeţul Hunedoara”
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă şi
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Obiectivul specific:
Obiectivul specific este de modernizare a drumului judeţean „Modernizare DJ 708 D:
Veţel – Muncelu Mic – Poieniţa Tomii - Feregi, km: 14+900 - 25+760, judeţul
Hunedoara” şi de a-l conecta în acest fel la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua
TEN, cu implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul turistic şi economic o
zonă cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte să se contribuie, pe termen
mediu, la creşterea accesibilităţii spre şi într-un areal cu o mare încărcătură istorică, a
mobilităţii forţei de muncă şi a afluxului de turişti, determinând o dezvoltare durabilă a
zonei şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă.
Rezultate scontate:














11 km de drum reabilitat ;
timp economisit ;
creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate,
construite
reducerea traficului
scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;
scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante noi şi sporirea
duratei de exploatare a drumului;
sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;
eliminarea pericolului de izolare a localităţilor beneficiare ;
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;
îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale;
creşterea eficienţei activităţilor economice;

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite abordarea lucrărilor şi scurtarea
perioadei de reabilitare a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii
corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea
traficului între localităţile Veţel, Muncelu Mic, Poieniţa Tomii, Feregi.

Impact pe termen lung:






















cota de impozit care revine autorităţilor locale din impozitele pe veniturile locurilor
de muncă create în urma proiectului.;
diminuarea fenomenului de poluare;
asigurarea în bune condiţii a asistenţei medicale şi a transportului elevilor la
unităţile şcolare din zonă;
dezvoltarea turismului ;
facilitarea accesului şi atragerea numărului de investiţii în domeniul agroturismului,
producţiei, serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii aerului;
abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea
publică locală;
diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;
diminuarea disparităţilor în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori
şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;
accelerarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive;
cooperarea interregională;
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;
creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;
dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr. 170/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Modernizare DJ 708 D: Veţel – Muncelu Mic – Poieniţa Tomii - Feregi , km:
14+900- 25+760 , judeţul Hunedoara ”

4. FINANŢAREA PROIECTULUI
4.1 BUGETUL PROIECTULUI
Nr.
crt
1
1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
2

Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli
eligibile
4

3

TVA**

TOTAL
cheltuieli
5

6

CAPITOL 1
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea
terenului

1,1
1,2
1,3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pt protectia mediului
0

0

0

0

0

0

0

0

15.126,00

15.126,00

2.873,94

8.403,00

8.403,00

1.596,57

258.084,00

258.084,00

49.035,96

281.613,00

281.613,00

53.506,47

Constructii si instalatii

22.548.768,00

22.548.768,00

4.284.265,92

Modernizare drum

21.751.407,00

21.751.407,00

4.132.767,33

797.361,00

797.361,00

151.498,59

TOTAL CAPITOL 1
2

CAPITOL 2
Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

3

3,1

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică
Studii de teren (geologice, topografice,
hidrologice)

3,2
Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie
3,3
3,4
3,5

Proiectare si engineering
Consultanţa şi expertiză
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3

4

0

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii

4,1
4.1.1
4.1.2
4,2
4 ,4
4 ,5

Mutare stalpi
Utilaje şi echipamente
Mijloace de transport
Dotari

TOTAL CAPITOL 4
55

Alte cheltuieli
Organizare de santier

5,1,1

5.1.1. Lucrari de constructii

5,1,2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier

5 ,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare

5 ,3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5 ,4

Alte imobilizări necorporale (programe
informatice)
TOTAL CAPITOL 5

6.1
6.2

II
III

22.548.768,00

4.284.265,92

118.057,00

118.057,00

22.430,83

107.964,00

107.964,00

20.513,16

10.093,00

10.093,00

1.917,67

350.500,00

350.500,00

1.042.736,00

1.042.736,00

198.119,84

0

1.511.293,00

1.511.293,00

220.550,67

10.000

10.000

1.900

0

110.000
120.000

110.000
120.000

20.900
22.800

0

24.461.674,00

24.461.674,00

4.581.123,06

24.461.674,00

24.461.674,00

4.581.123,06

CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii proiectului
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de audit
TOTAL CAPITOL 6

I

22.548.768,00

CAPITOLUL 5

5 ,1

6

0

TOTAL cheltuieli
Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL GENERAL (I+II)

0
0

4.2. SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

Nr crt

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE
(RON)
29.042.797,06

I

Valoarea totală a proiectului, din
care:

a

Valoarea neeligibilă a proiectului

b

Valoarea eligibilă a proiectului

c
II

TVA
Contribuţia proprie în proiect, din
care:

4.581.123,06
490.000,00

a

Contribuţia solicitantului la cheltuieli
eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuieli
neeligibile

490.000,00

b
III
IV

TVA
ASISTENTA FINANCIARA
NERAMBURSABILA SOLICITATA

0
24.461.674,00

0
4.581.123,06
23.971.674,00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.171/2009
privind aprobarea proiectului „Sistemul informatic de e-guvernare al Consiliului
Judeţean Hunedoara – servicii on-line oferite cetăţenilor şi instituţiilor publice” şi a
cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
comun al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa III „Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de
Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”,
Operaţiunea1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii
la broadband, acolo unde este necesar”,
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
şi ale Normelor Metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr.2548/2009 ;
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Sistemul
informatic de e-guvernare al Consiliului Judeţean Hunedoara – servicii on-line
oferite cetăţenilor şi instituţiilor publice” în cadrul Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea1
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 84.047 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, în sumă de 799.132 lei conform bugetului prevăzut în
anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului
vor fi suportate din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara .
(3) Se aprobă suma de 4.118.309 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul
Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 798.556,93 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului
pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv
fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de cofinanţare de la
bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de

către Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform
bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul propriu al
judeţului Hunedoara, pe anii 2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 23 octombrie 2009

Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 171/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Titlul proiectului:
„Sistemul informatic de e-guvernare al Consiliului Judeţean Hunedoara – servicii
on-line oferite cetăţenilor şi instituţiilor publice”

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui sistem informatic integrat care
sa puna la dispozitia cetatenilor/mediului de afaceri/institutiilor subordonate/administratiilor
publice locale servicii publice on-line si care sa conduca la eficientizarea activitatilor
interne care contribuie la realizarea respectivelor servicii.
Obiectivele specifice:
Obiectivele specifice identificate ca fiind realizabile prin implementarea proiectului propus
sunt urmatoarele:
- Furnizarea serviciilor publice ale institutiei prin mijloace electronice;
- Facilitarea accesului cetatenilor, exponentilor mediului de afaceri si al institutilor
administratiei publice la serviciile publice furnizate de catre institutie;
- Cresterea gradului de informare a publicului;
- Cresterea transparentei activitatilor desfasurate de catre institutie;
- Cresterea eficientei activitaţilor interne ale instituţiei;
- Cresterea eficientei furnizarii de servicii publice si a calitatii serviciilor publice
furnizate.
Rezultate scontate:
-

Emitere licente de transport pentru curse regulate speciale si plata taxei;
Emiterea de autorizatii de constructie si plata taxei;
Emiterea de certificate de urbanism si plata taxa;
Urmărirea Execuţiei Bugetare a institutiilor subordinate si informare publica online
Gestionarea online a activitatii de raportare de la institutiile subordinate si de la
administratiile publice locale si informare publica online ;
Identificarea online a oportunitatilor de angajare in administratia publica locala;
Programul Cornul si Laptele ( Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002 )
Transmiterea de notificari privind hotararile consiliului judetean;
Monitorul online al consiliului judetean;
Informare interactivă a cetăţeanului utilizând terminale Infochioşc;
Programarea online a audientelor;
Înregistrare online petiţii/reclamaţii;
Forum de discutii in administratia publica;
Descărcare formulare online;
Publicarea informatiilor de interes pentru cetateni.

Impact pe termen scurt:
Asistenţa financiară nerambursabilă va permite astfel abordarea lucrărilor prezentului
proiect respectiv implementarea unui sistem informatic care să răspundă la multe dintre
cerinţele următoare: informarea publicului privind activităţile consiliului judeţean şi a
instituţiilor subordonate acestuia, completarea, transmiterea de formulare online
completate, precum şi efectuarea de plăţi online, gestionarea eficientă şi transparentă a
fondurilor publice aflate la dispoziţia consiliului judeţean.
Impact pe termen lung:


producerea de economii financiare prin: reducerea personalului necesar a fi angajat
dacă se constată o creştere a activităţilor la nivelul instituţiei, ne-efectuarea de ore
suplimentare plătite din partea personalului instituţiei pentru finalizarea în termen a
activităţilor si prin faptul ca nu se estimează efectuarea de achiziţii complementare
hardware sau software într-un orizont de timp de 5 ani;



promovarea serviciilor cu impact ridicat - prin oferirea de servicii complexe cu un
grad ridicat de prelucrare ce aduce cetăţeanului şi instituţiei beneficii majore;



accesul unui număr cât mai mare de utilizatori - prin intermediul sistemului toţi
cetăţenii pot avea acces la informaţii;



protejarea confidenţialităţii datelor furnizate de utilizatori ,accesul securizat asigurat
la nivel hardware, sistemul de gestiune al bazei de date şi la nivel de aplicaţii
protejează informaţiile introduse de către utilizatori. Accesul la informaţii se va
efectua restrictiv pe baza de nume utilizator şi parolă şi în funcţie de profilul definit;



Diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;



Dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.172/2009
privind aprobarea proiectului „Eficienţă, calitate, promptitudine în cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de acesta din
cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”
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;
Luând în considerare prevederile Secţiunii 2. 2.7. privind Finanţarea proiectelor din Ghidul
Solicitantului pentru Programul Operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative”, Axa
prioritară 2 –„ Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – “Sprijin pentru procesul de
descentralizare sectorială a serviciilor”;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi ale Normelor
Metodologice de aplicare ale acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr.2548/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit. a pct.2 precum şi art.97 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului „Eficienţă, calitate,
promptitudine în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara”, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa
prioritară 2 - “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
descentralizare”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul proiect de
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 19.757,44 lei şi a
costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului vor fi
suportate din bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 968.114,37 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile
structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul Judeţean
Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management, conform
bugetului, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 144.976,85 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului pentru
cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri

publice (Fondul Social European – FSE şi de cofinanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia
proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliului Judeţean
Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2
la prezenta hotărâre.
Art.3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu al
Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.
Art. 4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice,
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ

Dana Dan

Deva, la 23 octombrie 2009

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.172/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara
Titlul proiectului:
„Eficienţă, calitate, promptitudine în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara”,
Obiectivul general:
Perfecţionarea structurilor şi proceselor manageriale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, pentru eficientizarea implementării politicilor şi
strategiilor descentralizate de asistenţă socială.
Obiectivul specific:
Constă în creşterea calităţii şi a eficienţei activităţilor şi serviciilor direcţiei de asistenţă socială şi
protecţia copilului, prin implementarea căilor de acţiune necesare atingerii următoarelor
obiective specifice:
1. Introducerea unui sistem de benchmarking al performanţei bazat pe indicatori de evaluare
a performanţei serviciilor oferite.
2. Creşterea calităţii actului de decizie prin implementarea tehnicilor de tip tablouri de bord.
3. Optimizarea gestiunii resurselor financiare, umane si materiale prin planificarea strategică
a acestora.
4. Promovarea şi organizarea a 4 programe complexe de formare continuă a resurselor
umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara (DGASPC Hunedoara) pentru dezvoltarea abilităţilor de utilizare a
instrumentarului managerial si informatic promovat în cadrul proiectului.
Rezultate scontate / estimate:
• Optimizarea structurii organizatorice a DGASPC Hunedoara
• Proiectarea şi implementarea unui sistem de indicatori de performanţă pentru fiecare
nivel ierarhic al instituţiei şi crearea posibilităţilor de monitorizare a acestora în timp real
• Implementarea unor metode moderne de management şi a tehnicilor de tip tablouri de
bord
• Elaborarea unor ghiduri şi manuale de proceduri
• Implementarea unui sistem de obiective pentru componenta organizatorică a sistemului
de management al DGASPC Hunedoara

Impact / Efecte pe termen scurt:
• eficientizarea sistemului de management prin proiectarea şi implementarea unui sistem de
indicatori de performanţă pentru fiecare nivel ierarhic al instituţiei, familiarizarea cu bugetarea
multianuală şi elaborarea unui ghid practic de implementare a acesteia;
• creşterea nivelului de educaţie şi instruire prin organizarea de sesiuni şi programe integrate de
training pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi manageriale ale resurselor umane din
cadrul DGASPC Hunedoara; creşterea calităţii serviciilor oferite prin revizuirea sistemului de
management şi a structurii organizatorice a DGASPC Hunedoara, îmbunătăţirea
managementului serviciilor sociale ofertate de către DGASPC Hunedoara, realizarea unei
structuri organizatorice flexibile capabilă să răspundă cu promptitudine nevoilor beneficiarilor
serviciului
Impact pe termen lung:
• contribuţia la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul
socio-economic al societăţii româneşti.
• dobândirea experienţei în atragerea şi gestionarea fondurilor nerambursabile materializată
prin creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene/fondurilor structurale de către
autoritatea publică;
• consolidarea cooperării şi a parteneriatelor la nivel instituţional în judeţul Hunedoara
• asistenta financiară nerambursabilă va permite oferirea către populaţie a unor servicii de
calitate conform normelor şi standardelor impuse de legislaţia naţională şi europeană.
• structura optimizată va permite măsurarea performanţelor manageriale în corelare cu
obiectivele strategice ale DGASPC Hunedoara
• creşterea gradului de pregătire profesională şi managerială prin introducerea în practica
curentă a acestuia a unor metode şi tehnici moderne de management.

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.172/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE
Cheltuielile generale de administraţie, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activităţi din proiect,
prin urmare nu vor fi reflectate şi detaliate în acest tabel.
Nr.

Activitatea

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7

8.

0

4
0

ore consultanta

90

400,00

36000

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

ore-om

2520

17,27

43.519,97
10.000,00

0

0,00

0,00

ore-om

300
24
160

15,00
10,00
15,00

4.500,00
240,00
2.400,00

buc (mape
prezentare)

500

30,00

15.000,00

Unitatea de
măsură

crt.
0

Preţ
unitar
fără TVA
(lei)
5
0,00

1
Selecție consultant si
contractare în vederea
realizării dosarului de
finantare
Selecție furnizori
materiale publicitare
Selecție furnizori
întreţinere, actualizare şi
dezvoltare aplicaţii
informatice
Selecție furnizori
materiale consumabile
Selecție furnizori de
training
Selecție furnizori servicii
consultanță managerială
Management de proiect

3

Promovare prin
publicitate, informare şi
conştientizare
buc
ore-om

9.

Organizare seminar cu

Număr
de
unităţi

Valoare totală
(fără TVA)
(lei)
6 = 4*5
0,00

tema ”Egalitatea de
şanse în serviciile
publice de asistenţă
socială şi protecţia
copilului”

10.

11.

12.

13.

14.

Diagnosticarea
sistemului de
management şi elaborare
Raport de Analiză
Diagnostic
Training management
participativ
Manual de proceduri
pentru planificarea
strategica a resurselor
umane, materiale şi
financiare
Ghid practic de
implementare a bugetarii
multianuale

Instruirea personalului
care va asigura
planificarea strategică a
resurselor DGASPC

seminar

1

1.250,00

1.250,00

ore consultanta

175

350,00

61.250,00

ore curs

108

300,00

32.400,00

grupa
(25persoane*3
nopti)

6

15.900,00

95.400,00

ore consultanta

120

350,00

42.000,00

ore consultanta

90

350,00

31.500,00

ore

100

120,00

12.000,00

participant

150

25,00

3.750,00

grupa
(25persoane*2nopti)

6

10.600,00

63.600,00

ore consultanta

125

350,00

43.750,00

ore consultanta

80

350,00

28.000,00

ore

100

120,00

12.000,00

ore consultanta

40

350,00

14.000,00

participant

125

25,00

3.125,00

grupa
(25persoane*2nopti)

5

10.600,00

53.000,00

Proiectare tablouri de
bord pe niveluri ierarhice
15.

Implementare și
integrare tablouri de bord
16.

17.

18.

Manual de utilizare
tablouri de bord
Instruire utilizatori
tablouri de bord

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Proiectare și
implementare sistem de
indicatori de performanță
specifici serviciului de
asistenţă socială şi
protecţia copilului
Organizare sesiune de
training cu tema „Mediu
curat şi sănătos: premisa
a dezvoltarii durabile”
Ghid de proceduri pentru
fundamentarea şi
monitorizarea
indicatorilor de
performanţă ai
serviciului de asistenţă
socială şi protecţia
copilului
Instruire pentru
personalul care va
asigura monitorizarea
indicatorilor de
performanța a
serviciului
Selecție auditor extern al
proiectului

Conferinţă cu tema
”Dezvoltarea Durabilă în
serviciile publice de
asistenţă socială şi
protecţia copilului”
Studiu de optimizare a
structurii organizatorice
a DGASPC Hunedoara

Masă rotundă
„Descentralizare – prin
optimizare, eficienţă şi
profesionalism”
Audit extern

TOTAL

ore consultanta

140

350,00

49.000,00

grupa
(25persoane*2nopti)

5

10.600,00

53.000,00

partcicipant
ore curs

125
60

25,00
300,00

3.125,00
18.000,00

ore consultanta

60

350,00

21.000,00

participant

125

25,00

3.125,00

grupa
(25persoane*3
nopti)

5

15.900,00

79.500,00

0

0

0,00

0,00

conferinta

1

3.000,00

3.000,00

150

350,00

52.500,00

eveniment

1

1.250,00

1.250,00

audit (≈3% val
proiectului)

1

26.765,55

26.765,55

892.184,97

918.950,52

ore consultanta

NR.
CRT.
I

II

III

III.1.

III. 2.

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului
(trebuie să fie egală cu
valoarea totală a proiectului
din tabelul de la pct 4.2:
TOTAL PROIECT)

VALOARE
987.871,81

Valoarea neeligibilă a
proiectului
(trebuie să fie egală cu
cheltuielile neeligibile de la
pct 4.2: TOTAL B)
Valoarea eligibilă a
proiectului
(trebuie să fie egală cu
cheltuielile eligibile de la pct
4.2: TOTAL A)
Asistenţă financiară
nerambursabilă solicitată

0,00

987.871,81

968.114,37

Contribuţia solicitantului

19757,44

a)

Din surse proprii

19757,44

b)

Împrumut

0

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.173/2009
pentru aprobarea finanţării şi realizării Proiectului “Centrul Europe Direct” al Judetului
Hunedoara, derulat de catre Consiliul Judeţean Hunedoara împreună cu Consiliul Local al
Oraşului Simeria şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltarii Durabile a Judeţului Hunedoara,
pentru anul 2010

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al Serviciului Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa Asociaţiei pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria
nr.123/09.10.2009, şi recomandarea Reprezentanţei Comisiei Europene, transmisă prin adresa nr.
nr.COMM/B/BC/D(2009) nr.14144/01.09.2009;
Ţinând cont de:
- art.3 din Acordul de Asociere, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.163/2008 privind asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliul Local al Oraşului Simeria
şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unui proiect de interes public modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 75/2009;
- Hotărârea nr.105/2009 a Consiliului Local al Oraşului Simeria pentru anul 2010 privind
stabilirea contribuţiei oraşului Simeria pentru anul 2010 pentru susţinerea „Centrului Europe Direct” al
Judeţului Hunedoara;
În baza dispoziţiilor art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publlice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin 6 lit.a şi 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - (1) Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara la realizarea Proiectului
″Centrul Europe Direct″ al Judeţului Hunedoara, pentru anul 2010, cu suma de 9500 euro.
(2) Suma prevăzută la alin.(1) al prezentului articol va fi prevăzută în bugetul propriu
al judeţului Hunedoara pe anul 2010, la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”.

Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.163/2008, cu
modificările ulterioare se modifică corespunzător.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.174/2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.132/2009 privind
aprobarea promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest”

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;
Aavând 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;
Văzînd adresa nr. 943568/30.09.2009 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu
de Hunedoara” al județului Hunedoara;
Ţinând cont de procedurile de accesare a finanţării Programului Operaţional Regional, Axa
prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea
dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 205/2006 privind
aprobarea asocierii județului Hunedoara cu județele Arad, Caraș-Severin și Timiș din cadrul
Regiunii de Dezvoltare Vest Romania pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, precum și
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.149/2008 privind aprobarea participării Județului
Hunedoara la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă „ADIVEST”;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. I – Art.2 din Hotărârea Consiliul Judeţean Hunedoara nr. 132/2009 privind
aprobarea promovării proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătirea
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței
medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” se modifică și va avea
următorul conținut:
“Art.2.Pentru realizarea proiectului Consiliul Judeţean Hunedoara se angajează să asigure:

a)

contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 185.982 lei,
reprezentând 22,68 % din valoarea contribuţiei totale la cheltuielile eligibile,
conform anexei nr. 1 (Cap. B-Sursele de finanţare ale proiectului, poz. II, lit. a);
b)
cota parte la finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente, în valoare de 1.978.709 lei,
reprezentând 22,68% din totalul cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, conform
anexei nr. 1 (Cap. B-Sursele de finanţare ale proiectului, poz. II, lit. b) plus poz.
III);”
c)
resursele financiare necesare implementării proiectului, reprezentând 22,75% din
valoarea acestora, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art. II - Anexele nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliul Judeţean Hunedoara nr.
132/2009 se înlocuiesc cu anexele nr.1 , 2 și 3 din prezenta hotărâre.
Art. III – Restul articolelor din Hotărârea Consiliul Judeţean Hunedoara nr.132/2009
rămân neschimbate.
Art. IV – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul dezvoltare regională,
integrare europeană și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică
locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara.

PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.175/2009
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ special din Judeţul Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al Direcţiei Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
Având în vedere adresele nr. 439/21.09.2009 a Şcolii Speciale Păclişa, nr.
2866/29.09.2009 a Şcolii Generale „I.G. Duca” Petroşani, nr. 1640/29.09.2009 a Şcolii
Generale „Octavian Goga” Deva, nr. 2850/01.10.2009 a Grupului Şcolar „Ovid Densuşianu”
Călan şi nr. 68/14.10.2009 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria;
În conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) şi alin. (6) din Legea învăţământului
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, ale art. 30 şi ale art. 33 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.
4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar ;
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 ŞT E :
Art. 1 – Desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ special din Judeţul Hunedoara sau în unităţile de
învăţământ de masă în care sunt organizate forme de învăţământ special, finanţate din bugetul
propriu al Judeţului Hunedoara, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 - Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa
la Hotărârea nr.175/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Reprezentanţii desemnaţi
de Consiliul Judeţean Hunedoara în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ special din Judeţul Hunedoara sau în unităţile de învăţământ de masă în
care sunt organizate forme de învăţământ special,
finanţate din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unitatea de învăţământ special

Şcoala Specială Păclişa
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
Grup Şcolar ”Ovid Densuşianu” Călan
Şcoala Generală ”I.G. Duca” Petroşani
Şcoala Generală ”Octavian Goga” Deva
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Deva

Reprezentantul Consiliului Judeţean
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al
unităţii

Gîrjob Dana Elena
Alic Dorina Margareta
Butar Marin
Zvîncă Adrian
Bran Laura
Liță Daniela

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.176/2009
privind închirierea unor spaţii medicale aparţinând domeniului public al Judeţului
Hunedoara
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al Direcţiei administraţie publică locală, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Văzând solicitarea d-nei dr. Samoilescu Lucica – administrator al S.C. CENTRUL DE
MEDICINĂ AMBULATORIE SRL Deva din adresa înregistrată sub nr. 7457/2009 la
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara;
În baza prevederilor art. 10, art. 91 alin.(4) litera ”a”, art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale 11 alin. (1) lit. a și art. 14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1.(1)- Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a 2 spaţii medicale, aparţinând
domeniului public al Judeţului Hunedoara, amplasate la parterul imobilului Policlinică
Stomatologică Deva din Municipiul Deva, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1-4, Judeţul Hunedoara,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2)- Închirierea se va face pe o perioadă de 15 ani în scopul desfăşurării de activităţi şi
servicii medicale, potrivit destinaţiei stabilite.
Art. 2.– Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii şi Instrucţiunile privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei pentru închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, potrivit anexelor nr. 2 - 3
la prezenta.
Art. 3.- Imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin
dispoziţie, comisia de licitaţie şi să semneze contractul de închiriere.
Art. 4.- Cu data prezentei, încetează dreptul de administrare al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Deva asupra spaţiilor prevăzute la art. 1 din prezentul.
Art. 5.- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara.
PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 23 octombrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
Dana Dan

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 176/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale spaţiilor medicale aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara
amplasate la parterul imobilului Policlinică Stomatologică Deva
din Municipiul Deva, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1-4, Judeţul Hunedoara
care se închiriază prin licitaţie publică
Nr.
crt
1

2

Spaţiul medical
care se închiriază

Elemente de identificare

Suprafaţa

SPATIUL MEDICAL NR. 2
PARTER

înscris în CF nr. 8067-Deva;
nr. cadastral: 3211/0/2;
nr. topo: 473/x/b/2/1/II

1.Suprafaţa utilă a spaţiului
Su=15,75 mp
2.Suprafaţa părtilor comune aferente
Spc = 8,48 mp

SPATIUL MEDICAL NR. 3
PARTER

înscris în CF nr. 8067-Deva;
nr. cadastral: 3211/0/3;
nr. topo: 473/x/b/2/1/III

1.Suprafaţa utilă a spaţiului
Su=11,84 mp
2.Suprafaţa părtilor comune aferente
Spc = 8,48mp

Total
suprafaţa
închiriată
24,23 mp

20,32 mp

Destinaţie
stabilită:
radiologie –
imagistică
medicală
activităţi /
servicii
medicale

NOTĂ: Spaţiile precizate mai sus, sunt detaliate şi reprezentate grafic în Planul de situaţie ataşat prezentei
anexe.

ANEXA nr. 2
la Hotărârea nr.176/2009
a Consiliului Judetean Hunedoara
CAIET DE SARCINI
privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare
a 2 spaţii medicale aparţinând domeniul public al judetului Hunedoara
1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
(1)- Obiectul închirierii prin licitaţie publică îl constituie exploatarea a 2 spaţii medicale (bunuri
imobile) aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara, amplasate la parterul imobilului
Policlinică Stomatologică Deva din Municipiul Deva, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1-4, Judeţul
Hunedoara, având datele de identificare precizate mai jos:
Nr. Spaţiul medical
Elemente de identificare
crt
care se
închiriază
1
SPATIUL
înscris în CF nr. 8067-Deva;
MEDICAL NR. 2 nr. cadastral: 3211/0/2;
PARTER
nr. topo: 473/x/b/2/1/II
2

SPATIUL
înscris în CF nr. 8067-Deva;
MEDICAL NR. 3 nr. cadastral: 3211/0/3;
PARTER
nr. topo: 473/x/b/2/1/III

Suprafaţa
Suprafaţa utilă a spaţiului
Su=15,75 mp
Suprafaţa părtilor comune
aferente Spc = 8,48 mp
Suprafaţa utilă a spaţiului
Su=11,84 mp
Suprafaţa părtilor comune
aferente Spc = 8,48mp

Total
suprafaţa
închiriată
24,23 mp

20,32 mp

(2)- Licitaţia publică se organizează distinct pentru fiecare spaţiu medical, urmând a fi
încheiate contracte de închiriere distincte pentru fiecare spaţiu medical, potrivit destinaţiei stabilite.
(3)- Predarea-primirea spaţiilor se va efectua pe bază de proces-verbal care se va încheia în
termen de 15 zile de la data organizării licitaţiei.
(4)- Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe persoane, a spaţiului care face
obiectul închirierii.
2. DESTINAŢIA STABILITĂ
(1)- Închirierea spaţiilor se face pentru desfăşurarea de activităţi şi servicii medicale după cum
urmează:
Nr.
crt
1
2

Spaţiul medical
care se închiriază
SPATIUL MEDICAL NR. 2
PARTER
SPATIUL MEDICAL NR. 3
PARTER

(2)- Pot participa la licitaţia publică:

Destinaţie stabilită:
radiologie –
imagistică medicală
servicii medicale

A. medici organizaţi în formele prevăzute de lege. (CMI, CMG, CMA, societăţi civile
medicale) şi
B. societăţi comerciale cu obiect de activitate: furnizare de servicii medicale.
(3)- Nu sunt admisi la licitaţia publică:
• persoane fizice/persoane fizice autorizate şi societăţi comerciale care nu au unic obiect de
activitate furnizarea de servicii medicale;
• tehnicienii dentari care desfăşoară activităţi conexe actului medical;
• societăţile comerciale cu obiect de activitate de farmacie sau comercializare de produse
medicale/medicamente sau alte asemenea.
3.- DURATA ÎNCHIRIERII
(1)- Durata contractului de închiriere este de 15 ani, începând cu data semnării acestuia.
(2)- Durata contractului de închiriere poate fi prelungită cu acordul părţilor , prin act adiţional.
4.- ELEMENTE DE PREŢ. CHIRIA
(1)- Preţul de pornire al licitaţiei pentru închiriere este de 1 euro / mp /lună.
(2)- Chiria va fi stabilită în urma derulării licitaţiei publice cu strigare.
(3)- Pentru fiecare spaţiu, va fi desemnat câştigător ofertantul care a licitat cea mai mare
chirie.
5. CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A BUNULUI ÎNCHIRIAT
(1)- Chiriaşul are dreptul de a utiliza (exploata) în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa
spaţiul închiriat, potrivit destinaţiei stabilite.
(2)- Chiriaşul are următoarele obligatii :
a) să asigure utilizarea/exploatarea spaţiului închiriat cu diligenţa unui bun proprietar, potrivit
destinaţiei stabilite ;
b) să plătească la termen chiria, precum şi impozitele aferente;
c) de a restitui spaţiul (bunul) închiriat, după încetarea contractului de închiriere, în deplina
proprietate, liber de orice sarcină, cel puţin în condiţiile tehnice în care a fost preluat, în
caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse;
d) să suporte toate cheltuielile de reparaţii şi modernizări la spaţiul închiriat, inclusiv cele
aferente spaţiilor comune ;
e) să suporte toate cheltuielile de reparaţii, întreţinere, gospodărire, energie electrică,
termică, etc, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosinţa spaţiului;
f) să respecte toate condiţiile legale de utilizare a spaţiului (reglementări PSI, protecţia
mediului, sanitare, etc.), în care sens va obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare;
g) chiriaşul poate investi în spatiul închiriat si poate realiza lucrări de modernizare a acestuia
numai cu acordul scris şi prealabil al proprietarului .
(3)- Obligaţiile proprietarului spaţiului:
a) să nu îl tulbure pe chiriaş în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere;
b) să notifice chiriaşul apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
acestuia;
6.- MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
(1)- Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu
notificarea prealabilă a chiriaşului, din motive excepţionale legate de interesul judeţean;

(2)- În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de închiriere îi aduce un prejudiciu,
chiriaşul are dreptul să primească o despăgubire adecvată şi efectivă;
(3)- În caz de dezacord între proprietar şi chiriaş cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta
va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă;
(4)- Dezacordul dintre proprietar şi chiriaş cu privire la despăgubiri nu poate să constituie un
temei pentru chiriaş care să conducă la sustragerea de la obligaţiile sale contractuale.
7.- ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Contractul de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin în scris prelungirea acestuia,
în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul judeţean o impune, prin denunţarea unilaterală a contractului de
către proprietar;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere unilaterală de
către proprietar;
d) în cazul în care chiriaşul nu mai desfăşoară activităţi medicale în spaţiul medical închiriat;
e) prin renunţare de către chiriaş, notificată în scris proprietarului.
8.- ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
(1)- Contractul de închiriere, se va încheia după desfăşurarea licitaţiei publice, între Consiliul
Judeţean Hunedoara şi ofertantul desemnat câştigător (care a făcut cea mai mare ofertă pentru
închiriere), în termen de 15 de zile de la data organizării licitaţiei publice.
(2)- Contractul de închiriere va cuprinde clauzele prevăzute în Caietul de sarcini şi alte clauze
contractuale stabilite prin acordul părţilor.

ANEXA nr. 3
la Hotărârea nr.176/2009
a Consiliului Judetean Hunedoara

INSTRUCŢIUNI
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare
pentru închirierea unor spaţii medicale aparţinând domeniului public al
Judeţului Hunedoara

Art. 1.- Închirierea spaţiilor medicale se va face prin procedeul licitaţiei publice
cu strigare.
Art. 2.- Licitaţia publică se organizează distinct pentru fiecare spaţiu medical.
Art. 3.- Pot participa la licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiilor
medicale:
a) medicii organizaţi în formele prevăzute de lege. (CMI, CMG, CMA,
societăţi civile medicale, etc) şi
b) societăţi comerciale cu obiect de activitate: furnizare de servicii
medicale.
Art. 4.- Prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara va fi
constituită comisia de licitaţie, care răspunde de organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei.
Art. 5.- Comisia de licitaţie se va ocupa de operaţiunile de publicitate ale
licitaţiei pentru închirierea unor spaţii medicale aparţinând domeniului public al
Judeţului Hunedoara prin:
a) publicarea anunţului licitaţiei publice într-un cotidian local,
b) publicarea anuntului licitatiei publice pe site-ul consiliului judetean;
c) afişarea, la sediul consiliului judeţean;
Art. 6.- Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei publice se publică/se afişează
cu 15 zile înainte de data stabilită pentru licitaţie.
Art. 7.- Persoanele fizice/juridice interesate de participarea la licitaţie, care
îndeplinesc condiţiile de participare vor depune o cerere de participare la licitaţie,
cu cel puţin 2 zile înainte de data anunţată a licitaţiei, la registratura Consiliului
Judetean Hunedoara – cu specificaţia „ IN ATENŢIA COMISIEI DE LICITAŢIE
PENTRU INCHIRIEREA SPAŢIILOR MEDICALE”.
Art. 8.- Cererea de participare la licitaţie va fi însoţită de:
a) copie dupa CI/BI al medicului sau reprezentantului societăţii comerciale cu
profil medical, care solicită participarea la licitaţia publică cu strigare;
b) copie după autorizaţia de liberă practică (în cazul în care ofertanţii sunt
medici);
c) copie după actul constitutiv / statutul societăţii comerciale, în cazul în care
ofertanţii sunt societăţi comerciale cu profil medical, din care să rezulte obiectul de
activitate.
Art. 9.- Comisia de licitaţie va analiza cererile şi documentele depuse de
ofertanţi şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi în licitaţie, excluzând de la

participare pe cei care nu au prezentat toate documentele de participare sau nu
îndeplinesc condiţiile de participare conform caietului de sarcini sau prezentelor
instrucţiuni.
Art. 10.- Lista ofertanţilor acceptaţi în licitaţie se va afişa la sediul Consiliului
Judetean Hunedoara cu 1 zi înainte de data licitaţiei.
Art. 11.- In ziua, în locul şi la ora stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei,
preşedintele comisiei de licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa
participanţilor la licitaţie, a ofertanţilor admişi şi constată dacă sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv condiţiile de publicitate.
Art. 12.- Pentru ca licitaţia să se desfăşoare este necesar să existe cel puţin
1 ofertant. Oferta este manifestarea de voiţă fermă şi irevocabilă a ofertantului de a
încheia contractul de închiriere în conformitate cu caietul de sarcini, la nivelul sumei
oferite.
Art. 13.- Preşedintele comisiei de licitaţie declară deschisă licitaţia publică cu
strigare şi anuntă preţul de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de
supralicitare stabilite de comisie.
Art. 14.- Participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigare, oferte
care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Ofertele
trebuie să fie ferme, clare şi lipsite de ambiguităţi. După fiecare strigare,
preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar numele fiecărui ofertant şi
suma oferită de către acesta. Între strigări se lasă un timp suficient pentru gândire.
Supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează.
Art. 15.- Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o suma mai
mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea
ofertantului care a făcut cea mai mare oferta (sumă) pentru închiriere.
Art. 16.- Dacă nu se prezintă nici un ofertant sau dacă nici un ofertant nu a
oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta la un interval de 7 zile ,
perioadă în care comisia de licitaţie va relua operaţiunile de publicitate .
Art. 17.- Comisia de licitaţie va întocmi procesul verbal al licitaţiei şi raportul
privind desfăşurarea licitaţiei, care vor fi înaintate conducerii Consiliului Judeţean
Hunedoara.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.177/2009
privind acordarea unei Diplome de “EXCELENŢĂ”
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Analizând 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 avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Văzând propunerea formulată de către domnul Marius
Constantinescu, consilier județean, înregistrată cu numărul 7438 din data de
13.10.2009;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Hunedoara nr.7/2002 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
atribuire a “TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE”
şi de “AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi
plachetelor omagiale, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Hunedoara
nr. 37/2002 și nr. 84/2004;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Fred Thelen –
cetățean german cu activitate de voluntariat desfășurată în domeniul Crucii Roșii
pe teritoriul județului Hunedoara.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează
compartimentele şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Hunedoara.
Art.3 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.178/2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA:
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum și avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului județean;
În conformitate cu dispozițiile art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.c din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În 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 Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta.
Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.95/2009 se abrogă.
Art.3 Prezenta intră în vigoare la data adoptării acesteia.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul
salarizare și resurse umane și va fi comunicată celor interesați prin grija
Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREȘEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.178/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA
În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Constituţia României,
republicată, coroborate cu dispoziţiile art.87 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice locale
pentru coordonarea activităţilor consiliilor comunale, orăşeneşti și municipale, în
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. In temeiul prevederilor
art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Judeţean Hunedoara aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare,
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează şi asigură funcţionarea unui aparat
de specialitate subordonat preşedintelui acestuia.
Art.2 Preşedintele răspunde de buna funcţionare a aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor
compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în
condiţiile legii.
Art.3 (1) In funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, Consiliul Judeţean
Hunedoara îşi organizează aparatul de specialitate în compartimente de
specialitate, respectiv direcţii, servicii, birouri şi compartimente, ce pot fi
constituite în funcţie de volumul, importanţa şi complexitatea atribuţiilor
repartizate.
(2) Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice ale
consiliului judeţean care asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei
publice judeţene stabilite prin legi şi alte acte normative, inclusiv prin hotărârile
adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi dispoziţiile normative emise de
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara. Acestea au o componenţă
proprie, stabilită prin lege sau prin prezentul regulament.

(3) Structurile organizatorice din aparatul de specialitate nu au
capacitate decizională ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin note de
fundamentare, rapoarte de specialitate, studii, referate etc. sub aspect legal,
formal, de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul
Judeţean Hunedoara.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara colaborează cu aparatul de specialitate al
primarilor, al serviciilor publice descentralizate, al serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale de specialitate, organizate la nivelul judeţului.
(5) Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara coordonează activitatea consiliilor comunale,
orăşeneşti și municipiale, în vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean, sprijină şi controlează activitatea instituţiilor publice şi societăţilor
comerciale de sub autoritatea sa, în vederea rezolvării operative a atribuţiilor şi
sarcinilor ce le revin, conform competenţelor legale sau stabilite prin
regulamentele de organizare şi funcţionare proprii.
Art. 4 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara cuprinde
două categorii de personal, după cum urmează:
- funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată;
- personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă,
care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile
Codului Muncii şi ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara li se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile
prezentului regulament.
Art.5 Preşedintele consiliului judeţean angajează, sancţionează şi
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul de specialitate
al consiliului judeţean.
Art.6 Funcţionarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitatea în
funcţie, conform legii.
Art.7 (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul judeţului asigură
conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate de compartimentele
de specialitate, care le sunt subordonate, astfel cum rezultă din Regulamentul
de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama aparatului de
specialitate şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui
consiliului judeţean.
(3) În caz de absenţă a preşedintelui, atribuţiile sale vor fi exercitate,
în numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin
dispoziţie.

(4) Preşedintele poate delega dreptul de a aproba folosirea şi
repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor săi de drept.
Art.8 Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara este
coordonat de un administrator public care îndeplinește următoarele atribuții :
(1) coordonarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean;
(2) coordonarea serviciilor publice de interes judeţean prestate prin
intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
(3) calitatea de ordonator principal de credite;
(4) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul judeţean;
(5) orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului,
încredinţate de către preşedinte şi/sau consiliul judeţean prin act administrativ şi
care nu contravin legii;
Art.9 Secretarul judeţului primeşte şi distribuie întreaga corespondenţă,
după consultarea preşedintelui consiliului judeţean, după care aceasta se va
înregistra în registrul de evidenţă generală sau în registre speciale şi se va
repartiza compartimentelor de specialitate (direcții sau compartimente
independente).
Art.10 Circuitul documentelor între compartimentele de specialitate se va
realiza printr-un registru intern de corespondenţă ţinut la nivel de direcţii şi
compartimente independente.
Art.11 Actele care emană de la consiliul judeţean şi care sunt adresate
ministerelor, organelor centrale, consiliilor judeţene şi locale, instituţiei
prefectului, altor instituţii şi agenţi economici, precum și persoanelor fizice vor
fi semnate de preşedinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în
condiţiile legii sau administratorul public şi contrasemnate de secretarul
judeţului sau înlocuitorul acestuia, desemnat în condiţiile legii.
Art.12 Termenul de soluţionare a actelor adresate consiliului judeţean
este de maximum 30 de zile pentru situaţiile în care legea nu prevede alte
termene.
Art.13 Periodic sau ori de câte ori este necesar, se va informa opinia
publică prin mijloace mass-media sau prin publicarea unor informări pe site-ul
instituţiei, asupra acivităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Hunedoara.
Art.14 In scopul organizarii aplicării legii si a celorlalte acte normative,
aparatul de specialitate al consiliului judetean îndeplineşte următoarele atribuţii
generale:
a) realizează activităţi de punere în executare a legilor şi a celorlalte
acte normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara
şi a dispozitiilor normative emise de presedintele acestuia;
b) elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii, analize şi
statistici precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor
necesare realizării competenţei autorităţii publice şi acordă, la cererea
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, consultanţă tehnică, juridică,
economică şi de altă natură;
c) exercită activităţi de îndrumare şi control conform prevederilor
legale în vigoare şi în condiţiile prezentului regulament;

d) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă
sistemele de management financiar ale consiliului judeţean şi instituţiilor
subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
e) asigură accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informațiile
de interes public, în condițiile legii.
Art.15 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara, conform organigramei aprobate prin hotărâre, este
alcătuită din două direcţii, arhitect şef, cinci servicii independente, patru
compartimente independente, un birou independent, cabinetul președintelui şi
consilierul preşedintelui, după cum urmează:
1. Direcţia administraţie publică locală
2. Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe
3. Arhitect Sef
4. Serviciul administrare drumuri și achiziții publice
5. Serviciul tehnic și proiectare
6. Serviciul relaţii externe, comunicare, mass-media
7. Serviciul corp control
8. Serviciul prestări servicii și administrativ
9. Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale
10.Compartimentul salarizare şi resurse umane
11.Compartimentul audit public intern
12.Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de
utilitate publică
13.Birou autoritate județeană de transport
14. Cabinet președinte
15. Consilier președinte
Art.16 (1) Coordonarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor se
realizează de către directorii executivi, arhitectul şef, şefii de servicii
independente, precum și de persoanele din cadrul compartimentelor
independente desemnate de președintele consiliului județean, prin dispoziție a
acestuia.
(2) Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, al
biroului, precum și persoanele din cadrul compartimentelor independente
desemnate de președintele consiliului județean organizează şi controlează
activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual aflaţi în subordinea
lor, conform organigramei.
(3) Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, al
biroului, precum și persoanele din cadrul compartimentelor independente
desemnate de președintele consiliului județean colaborează între ei, precum şi
cu conducătorii instituţiilor, serviciilor publice de interes judeţean de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu autorităţile administraţiei publice
locale din judeţ şi cu şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte
autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizate la nivelul
judeţului, în scopul de a asigura îndeplinirea competenţelor Consiliului Judeţean
Hunedoara, în condiţii de legalitate, oportunitate şi eficienţă.

Art.17 Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, al
biroului, precum și persoanele din cadrul compartimentelor independente
desemnate de președintele consiliului județean îndeplinesc următoarele atribuţii
principale:
- primesc corespondenţa repartizată de către conducerea consiliului
judeţean şi o distribuie serviciilor, birourilor, compartimentelor de specialitate
sau persoanelor din cadrul direcţiei, serviciului, al biroului, sau
compartimentului, pe baza registrului intern, ținut la nivelul acestora ;
- urmăresc respectarea termenelor legale în soluţionare a corespondenţei;
- informează lunar, trimestrial şi ori de câte ori este necesar, conducerea
consiliului judeţean, asupra activităţii desfăşurate în cadrul direcţiei sau
serviciului, precum şi despre problemele din activitatea consiliilor locale,
instituţiilor şi agenţilor economici de interes judeţean;
- participă la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate
ale acestuia la care se analizează probleme ce intră în competenţa lor de
soluţionare;
- asigură rezolvarea problemelor curente;
- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine, a
legislaţiei în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea contribuţiei
fiecărui angajat la rezolvarea, cu competenţă, a tuturor sarcinilor încredinţate,
conform fişei postului, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;
- acordă punctajul cuprins în fişa de evaluare a performanţelor
profesionale individuale;
- asigură şi răspund de rezolvarea, în termen, cu respectarea legislaţiei în
vigoare a cererilor, sesizărilor şi petițiilor cetăţenilor, care le sunt repartizate de
către conducerea instituţiei;
- realizează colaborarea şi conlucrarea cu toate compartimentele de
specialitate pentru soluţionarea unor probleme complexe, inclusiv participă la
întocmirea materialelor ce se prezintă, spre analiză, comisiilor de specialitate
sau plenului consiliului judeţean (proiecte de hotărâri de consiliu județean, note
de fundamentare, rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri de guvern etc.);
- urmăresc abonamentele la publicaţiile de specialitate şi realizarea
colecţiilor de acte normative, asigură organizarea arhivei din cadrul
compartimentelor, precum şi aplicarea dispoziţiilor legale de către personalul
din subordine;
- participă la şedinţele săptămânale sau orice alte întâlniri convocate de
către conducerea instituţiei;
- îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea consiliului judeţean.
Art.18 Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor și birourilor
independente, şefii serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiilor, răspund de
întreaga activitate pe care o coordonează, astfel încât să se asigure
îndeplinirea tuturor competenţelor Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiţii
de legalitate, oportunitate şi eficienţă.
Art.19 Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate
este stabilit prin Regulament intern.

Art.20 Concediile de odihnă pentru personalul din aparatul de specialitate
se aprobă de preşedinte sau de înlocuitorul său de drept.
Art.21 (1) Pentru vicepreşedinţi, secretarul judeţului, administratorul
public, directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor și birourilor
independente, precum şi pentru coordonatorii compartimentelor independente,
deplasările se aprobă de către preşedinte, iar pentru restul personalului, de
către conducătorii şi coordonatorii acestora.
(2) Ieşirile din judeţ în interesul serviciului, se vor face numai cu
aprobarea preşedintelui consiliului județean.
(3) Evidenţa ordinelor de deplasare se ţine la Serviciul administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică
Locală.
Art.22 Personalul consiliului judeţean răspunde, după caz, material,
civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce
le revin.
Art.23 Instruirea și perfecționarea profesională a personalului din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean, se face de către persoana care
le coordonează activitatea şi prin instituţii de profil acreditate, din ţară şi din
străinătate, în limita mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs.
Art.24 Detalierea concretă a atribuţiilor fiecărei structuri
organizatorice este redată în capitolele II – XV ale prezentului regulament,
pentru Cabinetul Preşedintelui atribuţiile se stabilesc prin dispoziţie a acestuia.
Art.25 Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, se realizează prin
fişa postului.
Art.26 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara participă la implementarea reglementărilor sistemului de
management al calităţii la nivelul instituţiei, conform cu SR EN ISO 9001,
asumându-şi responsabilităţile ce decurg din acesta.
Art.27 (1) Funcţionarii publici au obligaţia să depună declaraţia de
avere şi declaraţia de interese la persoana desemnată prin dispoziţia
preşedintelui consiliului judeţean, potrivit prevederilor art.10 alin.2 lit.h din
Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, republicată.
(2) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi
irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi
cuprinde bunuri proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum
şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit art.3 alin.(1) din Legea
nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, a
unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici,
precum şi prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.14/2005 privind
modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de
interese, aprobată prin Legea nr.158/2005, care se aplică în mod
corespunzător.

(4) Declaraţia de interese se face, în scris, pe propria răspundere şi
cuprinde funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii nr.161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.14/2005.
(5) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile
de la data numirii în funcţie sau începerii activităţii.
(6) Funcţionarii publici au obligaţia să depună sau să actualizeze,
după caz, declaraţia de avere şi declaraţia de interese anual, cel mai târziu la
data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior.
(7) Funcţionarii publici au obligaţia, ca în termen de 15 zile, de la
data încetării activităţii să depună o nouă declaraţie de avere şi de interese.
CAPITOLUL II
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia administraţie publică locală este subordonată secretarului
județului, este condusă de un director executiv și are următoarea structură
organizatorică:
2.1. Serviciul administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP;
2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale;
2.3. Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi
agenţi economici;
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al judeţului Hunedoara.
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:
2.1. Serviciul administraţie publică locală relaţii publice, ATOP
a) întocmeşte proiectul graficului şedinţelor consiliului judeţean şi ale
comisiilor de specialitate ale acestuia;
b) propune, după consultarea direcţiilor de specialitate, probleme de
interes pentru dezbaterile consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate;
c) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la
şedinţe, pune la dispoziţie, pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii,
asigurând o permanentă legătură între aparatul de specialitate şi consilierii
judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi
comisiile de specialitate, asigură întocmirea proceselor verbale de şedinţe;
d) asigură înregistrarea și păstrarea declarațiilor de avere și a
declarațiilor de interese ale consilierilor județeni, urmărește publicarea acestora
pe site-ul consiliului județean și le transmite Agenției Naționale de Integritate,
precum și Instituției Prefectului;

e) asigură primirea și păstrarea rapoartelor de activitate ale consilierilor
județeni și ale comisiilor de specialitate, urmărind publicarea acestora în
monitorul oficial al județului și pe site-ul consiliului județean;
f) întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente din aparat, proiecte
de hotărâri de Guvern, proiecte de hotărâri ce urmează să fie adoptate de către
consiliul judeţean şi proiecte de dispoziţii ce vor fi emise de preşedintele
consiliului judeţean;
g) execută lucrări necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor consiliului
judeţean, ale comisiilor de specialitate, ale unor comisii de lucru, precum şi
altor şedinţe dispuse de conducerea consiliului judeţean;
h) asigură relaţia consiliului judeţean cu societatea civilă privind
propunerile sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele
de acte normative de interes public, conform prevederilor Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică şi pune la dispoziţia
cetăţenilor materiale informative legate de problemele cel mai des întâlnite în
relaţia dintre cetăţean şi administraţia publică judeţeană;
i) urmărește ca actele cu caracter normativ să fie redactate în forma
finală în care au fost aprobate în ședințele consiliului județean și să le prezinte
pentru contrasemnare și semnare la persoanele abilitate în acest sens;
j) înregistrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul
judeţean, a dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean, le aduce la
cunoştinţa publică şi a celor interesaţi ; asigură realizarea în format electronic a
bazei de date cuprinzând evidența hotărârilor și dispozițiilor;
k) întocmește dosarele de ședință, răspunde de ordonarea, păstrarea și
arhivarea acestora;
l) predă Instituției Prefectului hotărârile adoptate și dispozițiile emise,
pentru efectuarea controlului de legalitate de către prefect;
m) pune la dispoziția Compartimentului informatizare toate documentele
(hotărâri ale consiliului județean, dispozițiile președintelui consiliului județean,
rapoarte anuale, minute ale ședințelor consiliului județean, procese-verbale,
declarații de avere, declarații de interese, declarații de apartenență politică etc.)
care potrivit prevederilor legale trebuie afișate pe site-ul propriu al instituției;
n) înregistrează, repartizează şi expediază corespondenţa, urmăreşte
rezolvarea în termen a corespondenţei de către toate compartimentele
aparatului, răspunde de difuzarea actelor normative la compartimentele şi
instituţiile/autorităţile/agenţii economici/persoanele fizice/ interesaţi / interesate;
o) înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare a personalului
din aparatul de specialitate şi ale consilierilor judeţeni ;
p) repartizează pe direcții/servicii/birou/compartimente independente
monitoarele oficiale, reviste de specialitate etc.;
q) asigură confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor
utilizate în cadrul instituţiei;
r) întocmește
împreună
cu
direcțiile/serviciile/compartimentele
independente din cadrul aparatului de specialitate nomenclatorul documentelor
de arhivă ale aparatului de specialitate al consiliului județean, cu avizul
Serviciului Județean al Arhivelor Naționale;

s) asigură ordonarea, conservarea și păstrarea fondului arhivistic, în
conformitate cu nomenclatorul aprobat, consultarea unor documente în
condițiile legii, eliberează adeverințe și copii după actele aflate în păstrare;
t) asigură primirea pe bază de proces-verbal în arhiva consiliului
județean a dosarelor constituite de compartimentele de specialitate și ține
evidența acestora, conform legii arhivelor;
u) predă Serviciului Județean al Arhivelor Naționale documentele cu
termene ”permanent” aflate în depozit, în condițiile legii arhivelor;
v) ia măsuri ca documentele a căror termen de păstrare a expirat și a
fost aprobată selecționarea lor, să fie scoase din depozitul de arhivă și predate
centrelor de colectare;
w) asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor
păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Hunedoara;
x) asigură primirea, evidența şi transmiterea spre rezolvare la
compartimentele de resort şi la instituţiile şi autorităţile competente a petițiilor
adresate de cetăţeni consiliului județean şi expediază celor interesaţi
răspunsurile; urmăreşte soluţionarea în termen legal a acestora, colaborând în
acest sens cu celelalte compartimente; întocmește anual un raport privind
modul de soluționare a petițiilor;
y) pregătește conținutului buletinului informativ al Consiliului Județean
Hunedoara și urmărește publicarea acestuia pe site-ul consiliului județean și în
monitorul oficial al județului;
z) soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care
intră în competenţa de soluționare a serviciului;
aa) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte,
vicepreşedinţi şi secretarul judeţului, înregistrează şi urmăreşte rezolvarea
problemelor sesizate şi întocmeşte informări cu privire la desfăşurarea activităţii
de relaţii cu publicul ;
bb) asigură buna organizare și funcționare a punctului de informaredocumentare pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate
din oficiu;
cc) primește și înregistrează cererile persoanelor care solicită în scris
informații de interes public; redactează răspunsul către solicitant pe baza
datelor primite de la direcțiile/serviciile/birou/compartimentele de specialitate,
împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii ori a
respingerii solicitării, în condițiile legii; întocmește anual un raport privind
accesul la informațiile de interes public;
dd) asigură organizarea evidenței și a circulației răspunsurilor la cererile
adresate în scris de către persoanele care solicită informații de interes public;
ee) întocmește un raport anual privind transparența decizională în
administrația publică la nivelul consiliului județean;
ff) asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de
interes public produse şi/sau gestionate de consiliul judeţean, conform
prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public;

gg) păstrează evidenţa graficelor privind programul de lucru cu publicul,
evidenţă întocmită de către Compartimentul salarizare şi resurse umane, potrivit
Hotărârii Guvernului României nr.1723/2004 privind aprobarea programului de
măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul,
modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.1487/2005;
hh) aduce la cunoştiinţa publică, în termen, actele care emană de la
Consiliul Judeţean Hunedoara;
ii) întocmește foaia lunară de prezență în format electronic pentru
angajații Direcției administrație publică locală;
jj) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
kk) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
2.1.1.Secretariatul executiv al autorității teritoriale de ordine publică
a) întocmește tematica ordinii de zi a ședințelor ordinare și extraordinare
precum și procesele verbale ale ședințelor, urmărind ducerea la îndeplinire a
măsurilor stabilite de către autoritate;
b) întocmește raportul anual și informările trimestriale asupra eficienței
serviciului polițienesc, le prezintă președintelui autorității în vederea analizării
lor în cadrul ședințelor consiliului județean;
c) elaborează, împreună cu comisiile de lucru ale ATOP planul
strategic anual cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice,
obiectivele și indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc și le
prezintă în plenul ședinței autorității, propunând președintelului analizarea și
aprobarea lor în ședința consiliului județean;
d) organizează consultări cu membrii comunității locale, organizațiile
neguvernamentale, reprezentanții minorităților naționale, reprezentanțiii
studenților și elevilor, reprezentanții asociațiilor de proprietari cu privire la
prioritățile siguranței persoanei, ordinii publice și respectarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului;
e) centralizează sesizările și petițiile cetățenilor referitoare la
încălcarea drepturilor și libertățile fundamentale ale omului și face propuneri
președintelui autorității pentru soluționarea lor legală, prezentând totodată
informări periodice în ședințele autorității privind principalele concluzii și măsuri
luate;
f) participă împreună cu membrii Autorității teritoriale de ordine publică
la ședințele ordinare și extraordinare ale autorității, precum și la ședințele
comisiilor de lucru, prezentând periodic informări privind lucrările și
documentele elaborate pentru coordonarea activităților de asigurare a
siguranței cețeanului și întărirea ordinii publice;

g) elaborează, împreună cu membrii comisiilor de lucru programe și
strategii de acțiune în care este angajată autoritatea în relațiile cu terții,
propunându-le spre aprobare plenului autorității și, după caz, pe baza
dispozițiilor președintelui, le dă publicității;
h) asigură legătura cu Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara,
Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean pentru Situații de
Urgență, instituțiile de pază specializate, instituțiile investite cu atribuții de
sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportament inadecvat
pentru rezolvarea problemelor specifice, propunând măsuri pentru sporirea
eficienței acestor structuri.

2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale
a) asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului Judeţean
Hunedoara în faţa instanţelor judecătoreşti, a Direcției Naționale Anticorupție
din cadrul Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și
Justiție, notarilor publici, executorilor judecătoreşti sau a altor organe cu
activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de
drept public sau privat;
b) redactează acţiuni în instanţă, propune exercitarea căilor de atac şi
orice alte măsuri pentru soluţionarea cauzelor în care Consiliul Judeţean
Hunedoara este parte, efectuând toate lucrările impuse de cercetarea
judecătorească până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor
judecătoreşti, precum şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în
care este parte consiliul județean;
c) asigură evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti în curs de judecată și asigură studierea dosarelor la
arhivele instanţelor judecătoreşti, consultarea condicilor de hotărâri, a registrului
informativ și a site-urilor de specialitate;
d) analizează, în termenul legal, plângerile prealabile adminstrative,
formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ împotriva actelor
administrative adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara sau emise de
preşedintele acestuia, privind revocarea sau modificarea acestora şi formulează
propuneri de soluţionare a acestora și proiecte de hotărâri cu acest obiect;
e) contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute şi
aprobate în şedinţele comisiilor de specialitate, şi în plenul consiliului judeţean
şi participă la aceste şedinţe, dacă este cazul;
f) colaborează cu compartimentele de specialitate ale consiliului
judeţean pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului şi ţine
evidenţa acestora;
g) participă la întocmirea documentaţiei care stă la baza emiterii
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi la
redactarea proiectelor de dispoziţii;

h) avizează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedeoara
şi alte acte emise în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice
locale;
i) verifică și avizează actele prezentate de compartimentul resurse
umane în vederea înscrierii lor în carnetele de muncă;
j) sprijină întocmirea proiectelor de acte decizionale sau circulare,
note, recomandări etc. pentru aducerea la îndeplinire a unor sarcini reieșite din
actele normative sau pentru realizarea obiectivelor stabilite de conducerea
instituției;
k) ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi
urmăreşte executarea acestora;
l) avizează contractele economice în care este parte Consiliul
Judeţean Hunedoara, actele adiţionale la contractele susnumite şi celelalte acte
de gestiune, care implică răspunderea juridică a instituţiei, contrasemnând
pentru legalitate actele administrative de gestiune;
m) întocmeşte indexul legislativ pentru Monitorul Oficial al Judeţului;
n) asigură aplicarea directă a prevederilor actelor normative de interes
naţional strâns legate de atribuţiile consiliului judeţean, asigurând secretariatul
unor comisii care au atribuţii în acest sens;
o) sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le oferă
consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le revin;
p) acordă la cerere, sprijin şi asistenţă de specialitate consiliilor locale
din judeţ, precum şi serviciilor publice ale acestora;
q) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor
legale privind declararea și verificarea averilor, conflictelor de interese și
incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea
persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor;
r) avizează documentaţiile tehnice în vederea emiterii titlurilor de
proprietate asupra terenurilor;
s) soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care
intră în competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara şi/sau a Serviciului juridiccontencios;
t) participă în comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice
de conducere şi/sau de execuţie vacante;
u) ia măsuri pentru evidenţierea, păstrarea şi îndosarierea materialelor
primite şi transmise;
v) organizează biblioteca juridică a Consiliului Județean Hunedoara;
w) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
x) participă la instruirile legate de elaborarea documentației Sistemului
de Mangement al calității, al implementării, funcționării și îmbunătățirii acestuia;
y) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.

2.3. Serviciul administrarea domeniului public şi privat, instituţii publice şi agenţi
economici
I. - domeniul public
a) asigură administrarea patrimoniului public al judeţului (mai puţin a
bunurilor care alcătuiesc reţeaua de drumuri judeţene), potrivit reglementărilor
legale în materie;
b) întocmeşte evidenţa tehnico-operativă extracontabilă a patrimoniului
public al judeţului Hunedoara şi o actualizează ori de cîte ori este cazul;
c) elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea,
închirierea, darea în administrare şi darea în folosinţă gratuită de bunuri
aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara;
d) elaborează documentaţiile necesare pentru trecerea bunurilor din
domeniul public judeţean în domeniul privat al judeţului, sau din domeniul privat
al judeţului în cel public, după caz, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
e) elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea sau
preluarea din/în domeniul public al judeţului, în/din domeniul public al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, potrivit procedurilor stabilite de
lege;
f) propune darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor imobile
din patrimoniul public judeţean, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică;
g) organizează inventarierea anuală a patrimoniului public al judeţului,
aflat în administrarea consiliului judeţean sau instituţiilor publice de interes
judeţean, concesionate, închiriate sau date în folosinţă gratuită, societăţilor
comerciale, altor persoane fizice/juridice, după caz;
h) constată, împreună cu compartimentele de specialitate ale consiliului
judeţean, starea fizică a imobilelor din domeniul public al judeţului şi propune
măsuri pentru repararea, consolidarea, modernizarea, extinderea, sau după
caz, scoaterea din funcţiune, trecerea în domeniul privat şi demolarea acestora;
i) monitorizează executarea contractelor de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul public al judeţului, şi
verifică modul în care beneficiarii acestora respectă obligaţiile prevăzute în
contracte, pe perioada de derulare a acestora;
j) elaborează documentaţiile necesare pentru scoaterea din funcţiune a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al judeţului, a căror
menţinere în funcţiune nu se mai justifică;
k) constituie baza de date aferentă domeniului public al judeţului;
l) asigură asistenţă tehnică, coordonează şi îndrumă activitatea
consiliilor locale din judeţ, cu privire la modul de administrare şi gestionare a
bunurilor din inventarul domeniul public local, modificarea şi completarea,
precum şi trecerea din/în domeniul public local;
m) participa în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii la obiectivele
aparţinând domeniului public al judeţului;
n) centralizează modificările şi completările inventarelor bunurilor
aparţinînd domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ,

însuşite de consiliile locale, şi le transmite Guvernului României, pentru ca, prin
hotărâre, să fie atestate aceste modificări şi completări (întocmeşte proiecte de
hotărâri de Guvern cu acest obiect);
o) asigură furnizarea către serviciul contabilitate a documentaţiilor, a
datelor tehnice, economice şi altor informaţii necesare pentru înregistrarea
corectă în contabilitate a modificărilor situaţiei bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului;
p) întocmește documentații pentru preluarea unor activități/instituții și
bunuri imobile care urmează să fie transmise/preluate în urma proceselor de
descentralizare rezultate din noi acte normative;
II. - domeniul privat
a) asigură administrarea bunurilor din patrimoniului privat al judeţului,
altele decât cele aflate în gestiunea directă a consiliului judeţean (prin serviciul
administrativ), în conformitate cu reglementările legale în materie;
b) elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea,
închirierea, darea în administrare şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor din
patrimoniul privat al judeţului;
c) elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea fără plată din
patrimoniul privat al judeţului Hunedoara, a bunurilor aflate în stare de
funcţionare care nu mai sunt utilizate de consiliul judeţean;
d) întocmeşte documentaţii pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi
valorificarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al judeţului care nu mai
sunt necesare sau nu mai pot fi utilizate;
e) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean,
documentaţiile pentru vânzarea sau înstrăinarea bunurilor din domeniul privat al
judeţului;
III. - agenţi economici
a) elaborează
documentaţiile
necesare
pentru
înfiinţarea,
reorganizarea şi funcţionarea agenţilor economici de interes judeţean –precum
şi participarea cu bunuri şi capital la constituirea de societăţi comerciale, în
vederea realizării de lucrări şi servicii de interes public, în care sens
colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate;
b) întocmeşte documentaţiile necesare privind delegarea gestiunii
serviciilor publice de gospodărie comunală de interes judeţean, către operatori
economici licenţiaţi;
c) participă, împreună cu serviciul juridic-contencios la întocmirea
documentaţiilor aferente a contractelor de mandat a conducătorilor agenţilor
economici de interes judeţean;
d) monitorizează
executarea contractelor de mandat ale
conducătorilor agenţilor economici de interes judeţean, verificară exactitatea
raportărilor tehnico-operative periodice privind stadiul realizării obiectivelor şi
criteriilor de performanţă;

e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Guvernului,
hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean
sau dispuse de conducerea instituţiei;
f) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al Judeţului
Hunedoara
a) pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului
Hunedoara, ca publicaţie oficială care are ca obiect de activitate producţia
editoriala, tipografica şi de difuzare a actelor şi documentelor emise sau
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului
judeţean, prefect şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara;
b) asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ
sau individual adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene,
de cele ale municipiilor sau oraşelor, care nu au monitoare proprii, precum şi de
cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului,
acte ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara, precum şi, dacă este
cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care au
aplicabilitate în judeţul Hunedoara, alte documente şi informaţii de interes
public, cu excepţia celor a căror publicitate se face, potrivit legii, prin alte
mijloace;
d) asigură publicarea declaraţiilor de politica judeteana şi alte
asemenea declaraţii;
e) asigură, la solicitarea secretarului judeţului, publicarea în Monitorul
Oficial al judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ adoptate sau
emise de autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi comune,
ale căror prevederi sunt obligatorii şi pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea
administrativ-teritorială respectivă;
f) ţine legătura cu celelalte compartimente similare din consiliile
judeţene din ţară asigurând primirea şi expedierea, pe bază de reciprocitate, a
Monitoarelor Oficiale ale judeţelor;
g) îndosariază toate actele specifice activităţii compartimentului şi face
predarea acestora în arhiva instituţiei, potrivit legii;
h) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
i) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.

CAPITOLUL III
DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANŢE
Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe este subordonată
vicepreședintelui de resort, este condusă de un director executiv și are
următoarea structură organizatorică:
3.1. Serviciul contabilitate;
3.2. Compartiment buget, instituții publice;
3.3. Serviciul dezvoltare regionala si integrare europeană;
3.4. Serviciul implementare proiecte cu finanțare internațională;
3.5. Compartiment informatizare.
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:

3.1. Serviciul contabilitate
a) organizează și conduce contabilitatea, în conformitate cu
reglementările legale, asigură efectuarea înregistrărilor contabile corect și la
timp, pe baza documentelor justificative întocmite în conformitate cu normele
legale, circulația și păstrarea în condiții de siguranță a actelor contabile;
b) răspunde de organizarea și conducerea contabilității veniturilor și
cheltuielilor aprobate prin buget;
c) întocmește documentele de plată către organele bancare și
urmărește primirea la timp a extraselor de cont, precum și efectuarea și
verificarea acestora, împreună cu documentele însoțitoare, asigurând
încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor pentru
bugetul propriu;
d) conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute
în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate din mijloace extrabugetare și din
alte fonduri legal constituite, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de
inventar și mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;
e) asigură evidenţa fondurilor speciale cât şi plata acestora către
consiliile locale (alimentări cu apă, cadastru imobiliar, lucrări de pietruire a
drumurilor comunale, planul de urbanism general);
f) exercită controlul periodic asupra gestiunilor în vederea menţinerii
integrităţii patrimoniului;
g) asigură, împreună cu serviciile şi compartimentele aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, organizarea şi desfăşurarea inventarierii
anuale a patrimoniului, precum şi a inventarierilor cauzate de predarea-primirea
gestiunilor şi din alte motive;

h) răspunde de înregistrarea în contabilitate la timp a valorificării
rezultatelor operaţiunilor de inventariere şi reevaluarea patrimoniului conform
actelor normative în vigoare;
i) calculează lunar, în colaborare cu Compartimentul salarizare, resurse
umane, salariile angajaţilor Consiliului Judeţean Hunedoara, indemnizaţiile
consilierilor judeţeni şi asigură plata acestora;
j) întocmeşte şi depune lunar raportările privind CAS – ul, CASS –ul,
impozitul pe salarii, şi celelate contribuţii datorate bugetului consolidat al
statului;
k) îndrumă organele financiar- contabile din cadrul instituţiilor publice
din subordine la elaborarea lucrărilor şi urmărirea execuţiei bugetului de venituri
şi cheltuieli, a celorlalte fonduri extrabugetare şi la conducerea corectă şi la zi a
evidenţei contabile;
l) la termenele stabilite pentru depunerea situaţiilor financiare,
primeşte, verifică, analizează şi centralizează dările de seamă contabile
trimestriale şi anuale ale instituţiilor aflate în subordinea şi finanțarea consiliului
județean;
m) întocmeşte situaţia financiară a activităţii proprii a Consiliului
Judeţean Hunedoara precum şi situaţia financiară centralizată care se depune
la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara;
n) întocmeşte şi depune lunar situaţii de raportare la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Hunedoara privind monitorizarea cheltuielilor de personal,
contul de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe, contul de execuţie a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, alte situaţii;
o) întocmeşte şi depune lunar situaţii de raportare la Ministerul
Finanţelor Publice privind finanţările rambursabile pentru fiecare împrumut;
p) calculează gradul de îndatorare a unităţii administrativ teritoriale în
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 în vederea contractării sau
garantării de împrumuturi interne sau externe;
q) organizează şi ţine registrul de evidenţă a datoriei publice locale;
r) exercită controlul financiar preventiv propriu pentru operaţiunile
supuse vizei de control financiar preventiv propriu conform legislaţiei în vigoare;
s) asigură punerea în aplicarea a normelor Ministerului Finanțelor
privind încheierea execuției bugetare la finele fiecărui an;
t) organizează sistemul informațional financiar în domeniul contabil, în
concordanță cu cel al Direcției Generale a Finanțelor Publice și ține permanent
legătura cu aceasta;
u) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
v) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
w) exercită și alte atribuții stabilite prin lege, hotărârile consiliului
județean, dispoziții ale președintelui consiliului județean sau orice acte
normative.
3.2. Compartiment buget, instituții publice

a) organizează şi îndrumă acţiunea de elaborare a bugetului propriu al
judeţului şi a bugetelor rectificate, precum şi a bugetului de venituri şi cheltuieli
al instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea consiliului judeţean şi le
prezintă spre aprobare consiliului judeţean, colaborând în acest scop cu
celelalte compartimente din aparatul de specialitate;
b) pregăteşte şi întocmeşte documentația referitoare la proiectul
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al consiliului judeţean, verifică,
analizează şi centralizează bugetele instituţiilor publice din subordinea şi
finanţarea consiliului judeţean, redactează proiecte de hotărâri, note de
fundamentare, rapoarte de specialitate, anexe la acestea, etc;
c) elaborează calcule (variante) proprii privind nivelul cheltuielilor,
evoluţia şi perspectiva pentru acţiunile finanţate din bugetul local şi din bugetele
instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea consiliului judeţean;
d) verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea consiliului judeţean,
urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa
dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din celelalte fonduri, mobilizarea
resurselor existente, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor;
e) ia măsuri pentru defalcarea pe aliniate a cheltuielilor pentru
activitatea proprie şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea şi finanţarea
consiliului judeţean;
f) analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea, împreună cu
compartimentul de specialitate, a listelor de lucrări, utilaje, mobilier şi alte
obiective de investiţii a căror finanţare se asigură potrivit legii din bugetul local,
în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget cu respectarea
prevederilor din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) întocmeşte, în vederea aprobării de către consiliul judeţean sau,
după caz, ordonatorul principal de credite, bugetul propriu cu repartizarea pe
trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi propunerile de
repartizare pe trimestre a transferurilor acordate instituţiilor publice aflate în
subordinea şi finanţarea consiliului judeţean;
h) comunică instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea
consiliului judeţean indicatorii financiari aprobaţi;
i) face propuneri cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor din
cota de 22% din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală;
j) verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea
propunerilor de modificare a bugetului propriu al județului şi a bugetelor
instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea consiliului judeţean şi
analizează sau, după caz, întocmeşte documentaţiile necesare, pe care le
supune aprobării ordonatorului principal de credite privind:

• repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetului propriu al județului,
precum şi a celorlalte bugete ale instituțiilor aflate în subordinea şi
finanţarea consiliului judeţean;
• volumul veniturilor proprii peste cele planificate;
• organizarea sistemului informaţional financiar în domeniul bugetar, în
concordanţă cu cel al Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi
ţine permanent legătura cu aceasta;
k) analizează cererile şi documentaţiile privind alimentarea cu mijloace
băneşti a conturilor de disponibil ale ordonatorilor secundari de credite pentru
cheltuielile curente şi de capital, urmărind respectarea legalităţii, necesităţii şi
oportunităţii în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea activităţilor
şi a utilizării mijloacelor financiare acordate anterior, angajează, lichidează și
ordonanțează virarea în conturile de disponibil ale acestora a sumelor avansate
în limita prevederilor legale şi potrivit destinaţiei stabilite;
l) acordă asistenţă de specialitate instituţiilor publice aflate în
subordinea şi finanţarea consiliului judeţean în elaborarea proiectului de buget
şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
m) colaborează cu Serviciul contabilitate în vederea aplicării normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, în ceea ce privește sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvențiile de la bugetul de stat și
sumelor FEN postaderare în contul plăților efectuate;
n) pune în aplicare reglementările sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
o) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
p) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
3.3. Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană
a)
se documentează asupra informaţiilor publice care stau la baza
întocmirii cererilor de finanţare pentru axele programelor operaţionale şi
sectoriale, unde consiliul judetean este solicitant eligibil, întocmeşte situații cu
privire la acestea, actualizându-le periodic şi le înaintează şefului ierarhic
superior;
b)
elaborează şi redacteaza cereri de finanţare pentru programele
operaţionale şi sectoriale unde consiliul judetean este solicitant eligibil;
c)
constituie dosarele cererilor de finanţare pentru programele
operaţionale şi sectoriale, colaborând cu compartimentele de specialitate ale
consiliului judetean, partenerii proiectelor, partenerii contractuali responsabili cu
întocmirea documentelor specifice, în conformitate cu prevederile ghidurilor
solicitatului, unde Consiliul Județean Hunedoara este solicitant eligibil;
d)
verifică şi răspunde de conformitatea administrativă şi de eligibilitatea
documentaţiilor ce stau la baza întocmirii dosarelor pentru cereri de finanţare,
conform ghidurilor de finanţare ale programelor operaţionale şi sectoriale şi

înaintează rapoarte şefului ierarhic superior;
e)
implementează proiectele cu finanţare internă și externă
nerambursabilă, în conformitate cu functiile , atributiile si fisele de post din UMIP
( Unitate de Management si Implementare a Proiectului ), aferente fiecarui
proiect în parte:
• urmăreşte respectarea contractului semnat între beneficiar şi
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional şi
implementarea proiectului conform metodologiei, planului de
implementare şi bugetului preconizat, care constituie anexe la contract;
• realizează vizite la locul de implementare a proiectului şi întocmeşte
rapoartele aferente;
• urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor;
• realizează situaţii şi rapoarte referitoare la activitatea de monitorizare a
contractelor privind stadiul acestora, dificultăţile apărute în
implementare, impactul proiectelor implementate;
• colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul de
implementare a Programului Operațional Regional: Autoritatea de
certificare şi plată (Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de audit
(Curtea de Conturi a României), conform procedurilor de implementare
impuse şi a regulilor ce se aplică pentru efectuarea plăţilor şi pentru
monitorizarea progreselor înregistrate de proiecte;
• colaborează cu organismele intermediare în vederea realizării de
verificări ale proiectelor la faţa locului şi acordării de sprijin
beneficiarilor în probleme administrative;
• întocmește rapoarte de progres pentru fiecare proiect in parte ;
• păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării
proiectului pentru verificări ulterioare finalului implementării;
• întocmeşte cereri de pre-finantare si cereri de rambursare pentru
fiecare proiect in parte ;
• participă la întocmirea documentației proiectelor de hotărâri de consiliu
județean ce vizează implementarea proiectelor;
f)
monitorizează lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte,
publicate in mass media la nivel naţional şi regional şi pe paginile de internet;
g)
se informează asupra continutului ghidurilor de finanţare pentru
apelurile propunerilor de proiecte, în funcţie de domeniul de intervenţie vizat;
h)
acordă consultanță si asistenţă de specialitate structurilor
administratiei publice locale în vederea întocmirii cererilor de finanţare în
conformitate cu ghidul solicitantului, legislatia aplicabilă domeniului de
intervenţie, documente programatice, documente cadru de implementare;
i)
urmăreşte implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de
dezvoltare regională la nivel local;
j)
face cunoscute în teritoriu documentele specifice programelor
operaţionale şi sectoriale, documente programatice, documente cadru de
implementare a programelor operaţionale şi sectoriale;
k)
participă la elaborarea şi implementarea planurilor si strategiilor de
dezvoltare la nivel local, judeţean, regional şi întocmeşte informări privind stadiul

de realizare al acestora, la solicitarea şefului ierarhic superior;
l)
detine responsabilitati privind evaluarea si monitorizarea procesului
de elaborare si reactualizare a Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul
Profesional şi Tehnic -PRAI Vest, document de planificare strategică elaborat la
nivel regional, în parteneriat institutional;
m) centralizează, întocmeşte, actualizează, pune la dispozitie conducerii,
portofoliul de proiecte al judeţului Hunedoara, în conformitate cu obiectivele
programelor operaţionale şi sectoriale;
n)
organizează şi participă la evenimente, lansări de programe şi
proiecte nationale şi regionale precum şi diferite activităţi ale proiectelor cu
finanţare internă şi externă implementate la nivelul Consiliului Judeţean
Hunedoara şi înaintează informări conducerii asupra evenimentului;
o)
pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii
în conformitate cu SR EN ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea
pe care o desfăşoară;
p)
respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
consiliului judeţean;
q)
îndeplineşte alte sarcini ce decurg din actele normative referitoare
la specificul activității serviciului, respectiv dezvoltare regionala si integrare
europeana;
r)
participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului
Judeţean pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului;
s)
asigură arhivarea documentelor din domeniul său de activitate,
conform actelor normative în vigoare;
t)
îndeplineşte şi alte sarcini in conformitate cu specificul activității si
competențele personalului serviciului, primite din partea conducerii Consiliului
judeţean.
3.4. Serviciul implementare proiecte cu finanţare internaţională
a) urmăreşte respectarea contractelor semnate de Consiliul Județean
Hunedoara cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Regional şi implementarea proiectelor, conform metodologiei, planului de
implementare şi bugetului preconizat;
b) implementează proiectele cu finanţare externă, constituind unitatea
de implementare a acestora;
c) aplică procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în
vigoare în vederea atribuirii contractelor de livrări de bunuri, execuţie de lucrări,
prestări de servicii aferente proiectelor cu finanţare externă, cu respectarea
bugetelor proiectelor;
d) întocmeşte contractele de achiziţie publică aferente proiectelor cu
finanţare internaţională, urmăreşte derularea acestora şi respectarea clauzelor
contractuale de către părţi;
e) efectuează operaţiunile de plăţi, pe parcursul derulării proiectelor, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

f) realizează vizite la locul de implementare a proiectului şi întocmeşte
rapoartele aferente;
g) urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor pe care
le gestionează;
h) realizează situaţii şi rapoarte referitoare la activitatea de
monitorizare a contractelor privind stadiul acestora, dificultăţile apărute în
implementare, impactul proiectelor implementate;
i) colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul
de implementare a Programului Operațional Regional: Autoritatea de certificare
şi plată (Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de audit (Curtea de Conturi a
României), conform procedurilor de implementare impuse şi a regulilor ce se
aplică pentru efectuarea plăţilor şi pentru monitorizarea progreselor înregistrate
de proiecte;
j) colaborează cu organismele intermediare în vederea realizării de
verificări ale proiectelor la faţa locului şi acordării de sprijin beneficiarilor în
probleme administrative;
k) păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării
proiectului pentru verificări ulterioare finalului implementării;
l) îndeplineşte toate responsabilităţile financiare, verificarea facturilor
pentru serviciile executate stipulate în contractele de lucrări şi servicii şi
păstrarea evidenţei financiare a contractelor pentru lucrări şi servicii;
m) întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea
programelor cu finanţare internațională sau a altor programe, anual sau ori de
câte ori se solicită;
n) participă la întocmirea rapoartelor şi verificarea legalităţii acestora
în vederea adoptării hotărârilor consiliului judeţean privind implementarea
proiectelor;
o) colaborează cu compartimentele din aparatul de specialitate al
consiliului judeţean în ceea ce priveşte monitorizarea proiectelor de dezvoltare
cu finanțare internațională ce se implementează la nivel judeţean;
p) îndeplineşte alte sarcini ce decurg din acte normative referitoare la
implementarea proiectelor cu finanţare internaţională;
q) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean
pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului;
r) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform
actelor normative în vigoare;
s) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
t) îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale.
3.5. Compartiment informatizare
a) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte
compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al consiliului

judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind informatizarea unor
activităţi;
b) proiectează si dezvoltă aplicaţii informatice proprii, prelucrează şi
asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi
programe electronice;
c) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează,
actualizează aplicaţiile proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură
asistenţa tehnică personalului utilizator;
d) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este
instalată tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii informatice;
e) stabileşte necesarul de tehnică de calcul pentru serviciile şi
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi
cuprins în lista de investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului;
f) asigură elaborarea documentaţiilor de achiziţionare de tehnică de
calcul, în conformitate cu reglementările privind organizarea licitaţiilor şi
ofertelor;
g) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea
tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice
activităţii de informatică;
h) asigură afișarea pe site-ul propriu al consiliului județean a
documentelor (hotărâri ale consiliului județean, dispozițiile președintelui
consiliului județean, rapoarte anuale, minute ale ședințelor consiliului județean,
procese-verbale, declarații de avere, declarații de interese, declarații de
apartenență politică și anunțuri etc.) care potrivit prevederilor legale trebuie
aduse la cunoștință publică prin intermediul acestuia;
i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu alte
unităţi şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi asigură sprijinul de
specialitate consiliilor locale, la cererea acestora;
j) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
k) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin acte normative sau primite
din partea conducerii consiliului judeţean.
CAPITOLUL IV
ARHITECT ŞEF
Compartimentul arhitect şef este subordonat vicepreședintelui de
resort și are următoarea structură organizatorică:
4.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare;
4.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;
4.3. Compartiment disciplină în urbanism;

Principalele
următoarele:

atribuţii

ale

compartimentelor

de

specialitate

sunt

4.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare
a) urmăreşte în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale
comunale şi orăşeneşti implicate, realizarea documentaţiilor de amenajarea
teritoriului (planuri de amenajarea teritoriului zonale) şi de urbanism (planuri
urbanistice generale şi regulamente locale aferente) în toate fazele: elaborare,
avizare şi aprobare, care presupune:
− modul de asigurare a fondurilor necesare realizării documentaţiilor,
solicitând, conform legii, fonduri de la bugetul de stat;
− asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajarea
teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de urbanism ale
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
− asigură avizarea documentaţiilor în cadrul Comisiei tehnice de
amenajarea teritoriului şi de urbanism;
− păstrează în arhiva proprie un exemplar din documentaţiile de
amenajarea teritoriului şi de urbanism, după aprobarea lor de către consiliile
locale implicate, pe care le foloseşte în procedura de autorizare a executării
lucrărilor de construire;
b) participă la întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean
Hunedoara, în vederea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi
consultanţă;
c) analizează documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
(P.A.T., P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi execută lucrările pregătitoare şedinţelor de
avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care
presupune:
− întocmirea listei cu ordinea de zi;
− convocarea membrilor comisiei, proiectanţilor şi reprezentanţilor
primăriilor;
− întocmirea avizelor tehnice pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi de urbanism şi returnarea documentaţiilor incomplete, după caz;
d) participă la întocmirea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean
Hunedoara pentru aprobarea avizelor emise de Comisia tehnică de amenajare
a teritoriului şi de urbanism, din competenţa sa de aprobare;
e) pentru redactarea certificatelor de urbanism din competenţa de
emitere a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor
legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului
de urbanism, potrivit prevederilor legale;
− solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei
teritoriu este situat imobilul în cauză;
− solicită avizul prealabil de oportunitate al arhitectului şef aprobat de
către primar, pentru elaborarea P.U.Z., după caz;

− determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv
prevederile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate,
referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
− analizează compatibilitatea scopului declarat, pentru care se solicită
emiterea certificatului de urbanism, cu reglementările din documentaţiile
urbanistice legal aprobate, respectiv cu prevederile din planurile de amenajarea
teritoriului legal aprobate;
− analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de
urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru
elaborarea documentaţiei tehnice –DTAC pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcţii;
− stabileşte lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare
autorizării precizând inclusiv obligația solicitantului de a contacta autoritatea
competentă pentru protecția mediului, cu privire la evaluarea inițială a
investiției;
− redactează, transmite spre semnare Certificatele de urbanism, pe care
apoi le înregistrează în Registrul de certificate de urbanism;
− asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a Certificatelor de
urbanism;
stabileşte taxa pentru emiterea certificatului de urbanism;
transmite solicitanților Certificatele de urbanism;
f) emiterea avizului structurii de specialitate pentru Certificatul de
urbanism din competenţa de emitere a primarilor unităţilor administrativteritoriale, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse;
− determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv
prevederile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate,
referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
− analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită
emiterea avizului structurii de specialitate cu reglementările din documentaţiile
urbanistice, respectiv cu prevederile din planurile de amenajarea teritoriului,
legal aprobate;
− formulează condiţiile şi recomandările privind regimul juridic, economic
şi tehnic al imobilului, precum şi elementele rezultate din documentaţiile de
urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil;
− stabileşte avizele şi/sau acordurile, strict necesare autorizării;
− redactează, transmite spre semnare Avizul structurii de specialitate, pe
care apoi îl înregistrează în Registrul de avize structură de specialitate;
− transmite solicitanţilor avizul structurii de specialitate.
g) pentru redactarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din
competenţa de emitere a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit
prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiilor depuse necesare emiterii autorizaţiei
de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile legale; în cazul în care
se constată că documentaţia prezentată este incompletă, aceasta se

returnează solicitantului cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor
necesare pentru completare;
calculează taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire şi taxa
timbrul arhitecturii, potrivit prevederilor legale;
− analizează şi constată dacă se întrunesc cumulativ toate exigenţele
impuse prin avizele şi/sau acordurile obţinute;
− examinează tehnic documentaţia depusă, potrivit prevederilor legale;
− redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire /
desfiinţare, după care le înregistrează în Registrul autorizaţiilor de construire;
− asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare şi a unui exemplar din documentaţie;
− asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a actelor emise în
situaţia în care emitentul este preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;
h) pentru emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizaţia de
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a primarilor unităţilor
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor legale:
− verifică conţinutul documentaţiei depuse;
− redactează avizul structurii de specialitate şi îl transmite spre semnare;
− transmite avizul structurii de specialitate solicitanţilor.
i) asigură transparenţa procesului de autorizare, conform prevederilor
legale;
j) stabileşte taxa datorată de beneficiarii autorizaţiilor de construire la
finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, conform legii;
k) în procesul autorizării lucrărilor de construcţii asigură respectarea
prevederilor din documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism
privind:
− protecţia aşezărilor umane pentru asigurarea unui mediu de viaţă
sănătos, îmbunătăţirea microclimatului urban;
− amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport,
a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri
menajere, stradale şi industriale, fără a se prejudicia spaţiile de odihnă
tratament şi recreere;
− respectarea regimului de protecţie a staţiunilor turistice, a altor zone de
interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice;
l) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de
urbanism transmise spre consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;
m) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru autorităţile
administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;
n) participă la cursuri de perfecţionare profesională;
o) verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare
ale acestora, din domeniul de competenţă;
p) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente
tehnice, achiziţii publice, etc;
q) asigură arhivarea actelor create;

r) întocmeşte avizul prealabil de oportunitate pentru elaborarea planurilor
urbanistice zonale, potrivit prevederilor legale, pe care-l înaintează Arhitectului
Şef;
s) transmite lunar către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vest –
Judeţul Hunedoara situaţia autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de
preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;
t) asigură Secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi
avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;
u) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din
domeniul de activitate;
v) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
w) comunică Inspectoratului Teritorial în Construcţii Vest – Judeţul
Hunedoara valoarea finală a investiţiei, aşa cum a fost calculată pentru
regularizarea taxei de autorizare, la data recepţiei la terminarea lucrărilor;
x) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
4.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor
a) Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea
localităţilor propune realizarea studiilor şi documentaţiilor de amenajarea
teritoriului de interes judeţean, corelate cu necesităţile de dezvoltare
economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale;
b) examinează şi centralizează solicitările de la consiliile locale,
stabileşte priorităţile şi transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, anual, lista cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate
imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii de date urbane; urmăreşte execuţia
lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii
de date urbane, controlul şi avizarea acestora pe faze şi categorii de lucrări;
c) asigură Secretariatul comisiilor judeţene pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local şi
pentru protejarea unor monumente istorice, în situaţiile şi cu respectarea
condiţiilor prevăzute de lege;
d) asigură Secretariatul Comisiei judeţene de heraldică;
e) participă la lucrările tehnice de specialitate (verifică planurile de
situaţie transmise de primării) aferente recensământului populaţiei;
f) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii
transmise spre consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;
g) participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al compartimentului;
h) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea
acestora;

i) participă la cursuri de perfecţionare profesională;
j) verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare
ale acestora, din domeniul de activitate;
k) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente
tehnice, achiziţii publice, etc;
l) asigură arhivarea actelor create;
m) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din
domeniul de activitate;
n) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
o) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
4.3. Compartimentul disciplină în urbanism
a)
urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării
executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului,
precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului
legată de procesul de autorizare a construcţiilor, prin efectuarea, anual, în
medie, a 40 de controale în unităţile administrativ-teritoriale; în urma
controalelor în teritoriu se vor încheia Note de control care vor cuprinde
constatări, măsuri propuse şi recomandări privind respectarea disciplinei în
urbanism, amenajarea teritoriului şi în domeniul autorizării executării
lucrărilor de construire;
b)
propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii
de urbanism şi amenajarea teritoriului transmise spre consultare Consiliului
Judeţean Hunedoara;
c)
participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al
compartimentului;
d)
acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru
autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea
acestora;
e)
participă la cursuri de perfecţionare profesională;
f) organizează, periodic, ateliere de lucru cu tema ,,Amenajarea
teritoriului, urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii în
contextul legislaţiei actuale” la care invită să participe personalul tehnic de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarilor;
g)
verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de
rezolvare ale acestora;
h)
participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului,
hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui

Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente
tehnice, achiziţii publice, etc;
i) asigură arhivarea actelor create;
j) verifică şi înaintează Consiliului Judeţean Hunedoara documentaţiile
prezentate de societăţile comerciale cu capital de stat în vederea numirii prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara a Comisiilor proprii care participă
la stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniu la data înfiinţării,
conform Hotărârii Guvernului României nr.834/1991;
k)
participă împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Hunedoara, executantul şi beneficiarul, la recepţionarea
documentaţiilor topografice întocmite conform Hotărârii Guvernului României
nr.834/1991, inclusiv prin deplasare în teren;
l) verifică și avizează, potrivit H.G.R. nr. 834/1991, documentațiile de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparțin societăților
comerciale cu capital de stat; înaintează conducerii Consiliului Județean
Hunedoara documentațiile avizate în vederea aprobării emiterii certificatelor
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru societățile
comerciale înființate de Consiliul Județean Hunedoara și consiliile locale;
m)
pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
n)
îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în
sarcină de către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL V
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
I. Administrare drumuri
a) asigură administrarea drumurilor publice de interes judeţean, în
condițiile legii;
b) urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director de la nivel
naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere judeţene, ca parte integrantă a
schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului
de amenajare a teritoriului;
c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a intregii
reţele de drumuri judeţene deschise circulaţiei publice;
d) asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru
construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, intreţinerea, exploatarea si
administrarea drumurilor de interes judeţean;
e) propune, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor
extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea,
exploatarea și administrarea drumurilor judeţene şi comunale din administrarea
consiliului judeţean şi a consiliilor locale;

f)
colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale la organizarea şi efectuarea recensământului circulaţiei pe drumurile
publice judeţene şi comunale;
g)
propune încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor
judeţene întocmind în acest sens proiecte de hotărâri de guvern cu acest
obiect;
h) elaborează propuneri de lucrări pentru programul anual privind
întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene;
i) urmărește respectarea de către constructor a programului de lucrări
(grafice) aprobat cu încadrarea în bugetul alocat;
j) verifică modul de exploatare a drumurilor judeţene;
k) participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor produse
de calamităţile naturale;
l) soluţionează petiții, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice şi
fizice;
m) organizează activitatea de recepție a lucrărilor de investiţii şi
reparaţii ale consiliului judeţean la rețeaua județeană de drumuri și poduri;
n) avizează amplasarea și executarea lucrărilor de onstrucții și instalații
în zona drumurilor județene, calculează taxele anuale de folosință pentru
obiectivele amplasate în zona de siguranță a drumurilor județene din
administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
II. Achiziții publice
a) elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza
necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile
aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri;
b) elaborează documentația de atribuire sau în cazul organizării unui
concurs de soluții, a documentației de concurs, în colaborare cu serviciile sau
compartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării
procedurii de atribuire;
c) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt
acestea prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 34/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
d) propune componența comisiilor de evaluare, pentru fiecare contract
care urmează a fi atribuit;
e) elaborează notele justificative în toate situațiile în care procedura de
atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitația deschisă sau cea
restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituției și cu avizul serviciului juridic
contencios;
f) asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și
organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte
informații care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii
contractelor de achiziții publice;
g) asigură aplicarea și finalizarea procedurii de atribuire pe baza

proceselor verbale și a hotărârii de adjudecare, prin încheierea contractelor de
achiziție publică;
h) colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru
rezolvarea problemelor legate de atribuirea contractelor și pentru urmărirea
contractelor încheiate(derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicați);
i) urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, desfășurarea
procedurilor privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a
securității acestora;
j) asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției, document cu
caracter public;
k) operează modificări sau completări în programul anual al achizițiilor,
când situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul
compartimentului financiar contabil;
l) întocmește și transmite către autoritatea națională pentru
reglementarea și monitorizarea achizițiilor publice a unui raport anual privind
contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31martie a fiecărui
an pentru anul precedent;
m) asigură la cerere și în conformitate cu prevederile Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, asistență tehnică autorităților administrației publice
locale privind aplicarea și respectarea legislației în procesul de achiziție și
încheiere a contractelor de achiziții publice;
n) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului
Județean Hunedoara pentru reglementarea activităților date în competența
serviciului;
o) participă la inițierea și întocmirea dispozițiilor președintelui
Consiliului Județean Hunedoara pentru reglementarea activităților date în
competența serviciului;
p) participă în comisiile de recepție a lucrărilor de investiții în vederea
decontării acestora;
q) urmărește aplicarea prevederilor Programului ”Lapte – Corn pentru
elevii claselor I-VIII și preșcolarii din grădinițele de stat”;
r) pregătește licitația electronică pentru stabilirea furnizorilor de produse
lactate și produse de panificație, urmărește permanent calitatea produselor,
respectarea graficelor de distribuție, verificarea lunară a concordanței dintre
datele înscrise în facturi și avizele de confirmare din școli;
s) urmărește efectuarea plăților facturilor către furnizori;
t) efectuează controale periodice la producători și la unitățile școlare
beneficiare;
u) colaborează cu compartimentele din cadrul autorității publice în
vederea sprijinirii activității de achiziții publice;
v) îndeplinește și alte atribuții în concordanță cu activitatea de achiziții
publice;
w) pune în aplicare reglementările sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în

activitatea pe care o desfășoară;
x) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate
conform actelor normative în vigoare;
y) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara;
z) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau
încredințate de autoritatea deliberativă și executivă.

CAPITOLUL VI
SERVICIUL TEHNIC ȘI PROIECTARE
a) elaborează documentații tehnico-economice pentru construcția,
modernizarea, repararea drumurilor județene și pentru alte obiective aflate în
domeniul public și privat al județului;
b) asigură aplicarea de noi tehnologii eficiente, agrementate conform
legii, în proiectarea lucrărilor de drumuri județene și a altor obiective de interes
județean;
c) recalculează și verifică anual devizele generale pentru obiectivele de
investiții din competența consiliului județean;
d) verifică și recepționează proiectele elaborate de proiectanții care
elaborează documentații tehnico-economice pentru consiliul județean;
e) coordonează derularea în județ a Programului de alimentare cu apă
la sate conform Hotărârii Guvernului României nr.577/1997, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) elaborează și redactează proiecte de hotărâri de consiliu județean;
g) participă la constatarea și evaluarea în teren a pagubelor produse
de calamități naturale;
h) organizează activitatea de recepție a tuturor lucrărilor de
investiții/reparații, precum și a celor de prestări servicii contractate de consiliul
județean;
i) contribuie la realizarea, urmărirea și analizarea unor programe de
dezvoltare regională cu finanțare externă;
j) soluționează petiții, reclamații, sesizări ale persoanelor juridice și fizice;
k) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității conform cu SREN ISO 9001 în activitatea desfășurată;
l) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate
conform actelor normative în vigoare;
m) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara;
n) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau
încredințate de autoritatea deliberativă și executivă.

CAPITOLUL VII
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, COMUNICARE, MASS-MEDIA
a) întocmește proiectul programului anual de acțiuni în domeniul relațiilor
externe al Consiliului Județean Hunedoara, precum și raportul anual privind
realizarea acțiunilor de relații externe;
b) întocmeşte, asigură şi prezintă spre aprobare conducerii consiliului
judeţean programele întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate, precum şi
deplasările interne sau externe, în concordanţă cu înţelegerile avute;
c) asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile
oficiale străine, în colaborare cu alte compartimente;
d) asigură traducerea convorbirilor cu delegaţiile străine;
e) sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara cu alte unităţi administrativteritoriale din străinătate;
f) zilnic, prezintă conducerii consiliului judeţean extrase din presa locală şi
centrală care conţin referiri la activitatea consiliului judeţean şi/sau la judeţul
Hunedoara;
g) asigură, prin intermediul surselor de informare existente (radio, TV,
tipărituri, comunicate ale agenţiilor de presă, comunicate oficiale, etc.) o
permanentă cunoaştere a problematicii din domeniul socio-economic;
h) colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ;
i) asigură cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri
susţinute de către conducerea consiliului judeţean sau de către purtătorul de
cuvânt;
j) susţine punerea în practică a programelor ARE, POLIS în baza
apartenenţei la organizaţii şi/sau a protocoalelor semnate între părţile angajate
(Eurodyssee, Centurio, Leonardo, ”Do you speak European?” etc.);
k) asigură secretariatul şi coordonarea activităţilor legate de: Cooperarea
Regională Dunăre – Criş – Mureş – Tisa, Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest;
l)
asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Înfrăţire dintre Judeţul Hunedoara şi Judeţul Vas (Ungaria), în limita
competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
m) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Înfrăţire dintre Judeţul Hunedoara şi Comunitatea Montană Casentino (Italia), în
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
n)
asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Regiunea Alsacia (Italia) şi Judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş, constituite în Regiunea de Dezvoltare Vest-România, în
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
o)
asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Județul Hunedoara și Provincia Olbia Tempio (Sardinia, Italia)
în limita competențelor acordate și urmărește finalizarea acestora;

p)
asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de
Cooperare dintre Regiunea Veneto (Italia) şi Judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş, constituite în Regiunea de Dezvoltare Vest-România, în
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
q)
asigură derularea programului de cooperare descentralizată dintre
Judeţul Hunedoara şi Departamentul Haute-Saone (Franţa), în limita
competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestuia;
r)
asigură derularea altor programe finanţate de către UE sau alţi
finanţatori, în limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora;
s)
urmăreşte şi ţine evidenţa plăţilor unor cotizaţii pentru structurile
neguvernamentale la care Consiliul Judeţean Hunedoara deţine calitatea de
membru sau este reprezentat, prin intermediul preşedintelui şi al unor
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia;
t)
propune, împreună cu Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe,
bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, cotizaţii, activităţi de
promovare şi imagine;
u)
urmăreşte redactarea rapoartelor privind efectuarea misiunilor
oficiale în străinătate de către conducerea consiliului judeţean,consilierii
judeţeni şi alte persoane din aparatul de specialitate şi prezentarea acestora la
şedinţele consiliului judeţean precum şi conducerii acestuia;
v)
asigură şi susţine promovarea intereselor regionale, respectiv ale
Judeţului Hunedoara în ţară şi în străinătate prin: crearea unei imagini pozitive a
judeţului, asocierea cu instituţii şi agenţi economici;
w) asigură şi organizează activităţi de protocol (cocteiluri, recepţii,
mese festive), de primire a invitaţilor/delegaţiilor din străinătate;
x)
asigură împreună cu Serviciul contabilitate și Compartimentul buget
administrarea evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor
consiliului judeţean;
y)
pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în
activitatea pe care o desfăşoară;
z)
îndeplinește și alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului judeţean.
CAPITOLUL VIII
SERVICIUL CORP CONTROL
a) elaborează proiectul planului anual de control care urmează a fi
aprobat de președintele consiliului județean;
b) controlează instituțiile/agenții economici prestatori de servicii publice
și de utilitate publică de interes județean înființate/înființați de consiliul județean
sau aflate/aflați în subordinea acestuia, după cum urmează:
− verifică modul de organizare și de desfășurare a achizițiilor publice
de bunuri, servicii și lucrări;
− soluționează reclamații și scrisori primite de la persoanele fizice sau
juridice, repartizate de președintele consiliului județean;

− verifică și controlează modul de selectare și contractare a proiectelor
finanțate din fonduri nerambursabile;
− verifică modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile;
− verifică modul cum se utilizează resursele financiare, materiale și
umane, pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor
stabilite;
− verifică sistemul contabil, modul de organizare a evidenței contabile,
modul de organizare a evidențelor tehnico -operative, modul de
gestionare a bunurilor și aprovizionarea tehnico – materială
(documente justificative);
− efectuează verificări și controale în baza petițiilor, reclamațiilor
comunicate, cu privire la desfășurarea activității în cadrul unor
instituții sau servicii publice subordonate sau cu privire la activitatea
desfășurată de conducătorii acestora;
c) controlează realizarea activităților de investiții și reabilitare a
infrastructurii județene;
d) efectuează punctual lucrări de verificare la unele activități,
instituții/agenți economici din subordine sau din aparatul de specialitate, pentru
a informa președintele consiliului județean asupra unor aspecte, situații, etc.;
e) verifică implementarea Programului de Dezvoltare EconomicoSocială a Județului Hunedoara pe anii 2007-2013;
f) elaborează și implementează obiectivele specifice în domeniul
calității;
g) în urma controlului efectuat întocmește un raport de control al
activității instituției sau serviciului public din subordinea consiliului județean care
a fost verificat și propune recomandări, soluții, măsuri de remediere;
h) urmărește măsurile luate de către aceste instituții sau servicii
publice ca urmare a controlului efectuat;
i) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL IX
SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII ȘI ADMINISTRATIV
a) asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de
gospodărire a mijloacelor materiale ale consiliului județean și funcționarea
activității de deservire;
b) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere a imobilelor,
de utilizare rațională și evidența imobilelor, instalațiilor aferente, celorlalte

mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea consiliului
județean;
c) participă la efectuarea inventarierii periodice și a patrimoniului
consiliului județean;
d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului județean cu
privire la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și
obiectelor de inventar;
e) se preocupă pentru recuperarea materialelor refolosibile (hârtie,
lemn, fier, sticlă) rezultate din activitățile aparatului consiliului județean;
f) asigură încheierea contractelor pentru utilități publice, diverse
prestări de servicii și ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei
electrice, combustibililor, apei, hârtiei, rechizitelor și altor materiale de
consum pentru funcționarea aparatului de specialitate;
g) organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte
încăperi și spații aferente imobilelor, întreținerea căilor de acces, precum și
deszăpezirea acestora;
h) face propuneri privind programul de investiții și reparații pentru
imobile, instalații aferente și celelalte mijloace fixe aflate în administrarea
consiliului județean, urmărește realizarea lucrărilor respective și participă la
efectuarea recepțiilor;
i) întocmește propuneri de aprovizionare cu materiale de întreținere,
inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de specialitate ;
j) asigură depozitarea, conservarea și distribuirea materialelor,
echipamentelor și rechizitelor de birou;
k) asigură aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în
imobilele din administrarea consiliului județean;
l) întocmește planul de evacuare și asigură instruirea întregului
personal asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a
incendiilor ;
m) asigură aplicarea normelor de protecție a muncii și se ocupă de
instruirea personalului pe linie de protecția muncii;
n) asigură multiplicarea documentațiilor provenite din activitatea
aparatului de specialitate;
o) colaborează la elaborarea normelor de consum și normativelor
financiare, de energie, combustibil, piese de schimb, manoperă și încadrarea
consumurilor efective în acestea;
p) asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de
gospodărire a mijloacelor materiale ale consiliului județean și funcționarea
activității de deservire și prestări servicii auto;
q) asigură deservirea aparatului de specialitate al consiliului județean
și efectuează prestări servicii pentru alte instituții, agenți economici sau
persoane fizice, care constau în : gararea autovehiculelor din parcul propriu
al consiliului județean sau a celor aparținând altor instituții, agenți economici
sau persoane fizice, pe bază de contract de prestări servicii, întreținere și
reparații autovehicule;

r) calculează necesarul de combustibil și lubrifianți, piese de schimb
pentru autoturismele din parcul propriu al consiliului județean;
s) eliberează, gestionează foile de parcurs și calculează FAZ-urile;
t) stabilește consumurile de combustibili și lubrifianți pe fiecare
autoturism din parcul auto al consiliului județean, în cazul depășirii
consumurilor face propuneri în consecință;
u) încheie contracte de garare cu beneficiarii, cu viza Serviciului
juridic contencios, astfel încât spațiile pentru garare să fie folosite la
capacitate;
v) propune stabilirea taxelor de garare, urmărește încasarea acestora;
w) răspunde de întreținerea, repararea și menținerea în stare tehnică
bună a parcului de autoturisme din dotarea consiliului județean;
x) efectuează constatarea tehnică a defecțiunilor la autovehiculele din
parcul auto propriu și al unităților finanțate din bugetul consiliului județean și
face propuneri în consecință;
y) urmărește ca înlocuirea pieselor de schimb, subansamblelor,
cauciucurilor, etc. în cazul autovehiculelor din parcul auto propriu și al
unităților finanțate din bugetul propriu al județului să se facă numai în incinta
garajului ;
z) urmărește ca gararea autovehiculelor din parcul propriu
al
consiliului județean și al instituțiilor finanțate din bugetul propriu al județului,
să se facă numai în incinta garajului, fiind interzisă gararea în afara unității ;
aa) întocmește și urmărește zilnic documentele de evidență ale
mașinilor, utilajelor și instalațiilor precum și documentele specifice activității
de întreținere și reparații ;
bb) urmărește ținerea la zi a registrului de poartă privind ziua și ora
intrării și ieșirii din garaj a autovehiculelor din parcul propriu al consiliului
județean, precum și al celorlalte unități ;
cc) întocmește documentația de scoatere din funcțiune a
autovehiculelor din parcul auto propriu, utilajelor, instalațiilor, recuperând
piesele și subansamblele recondiționabile sau refolosibile, precum și pentru
scoaterea la licitație în vederea valorificării în condițiile legii.

CAPITOLUL X
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIVITĂȚI CULTURALE
a) asigură condiţii necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activităţilor
ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret, de nivel judeţean;
b) sprijină organizarea de evenimente legate de instituţiile de cult;
c) elaborează documentaţii şi redactează proiecte de hotărâri privind
repartizarea fondurilor necesare activităţilor culturale, de sport, turism, culte ;

d) colaborează cu instituţiile din domeniul turismului, cultelor şi sportului
pentru identificarea şi sprijinirea în rezolvarea problemelor curente ale acestora;
e) asigură consiliere în realizarea de proiecte şi programe turistice,
sportive şi religioase de către instituţiile publice și societăţile comerciale din
subordinea consiliului județean;
f) iniţiază programe sportive de masă, turistice sau socio-culturale de
interes local, judeţean sau naţional;
g) întocmește Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de
finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005 și monitorizează
îndeplinirea obiectivelor acestuia;
h) asigură respectarea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi culturale,sportive, precum şi pentru unităţile de
cult;
i) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare şi selecţionare a
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor
neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni,
programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi
a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot
acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice;
j) întocmește proiecte de hotărâri de consiliu județean privind aprobarea
acordării unor finanțări nerambursabilă, persoanelor fizice autorizate/atestate,
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi
unităţilor de cult din judeţul Hunedoara;
k) întocmește un raport, la finele fiecărui exercițiu bugetar cu privire la
contractele de finanțare nerambursabile încheiate în cursul anului fiscal, care
urmează a fi publicat în Monitoriul Oficial al României, partea a VI-a, precum și
pe site-ul propriu al consiliului județean;
l) întocmește proiecte de hotărâri de consiliu județean pentru asocieri cu
diferite persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea
civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public județean;
m) elaborează strategia de dezvoltare și promovare a turismuluui
județean și monitorizează îndeplinirea obiectivelor acestuia;
n) întocmește și actualizează baza de date cu privire la potențialul turistic
al județului sau alte evidențe necesare;
o) propune elaborarea de materiale informative și promoționale;
p) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
q) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate
conform actelor normative în vigoare;
r) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara;
s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.

CAPITOLUL XI
COMPARTIMENTUL SALARIZARE, RESURSE UMANE
Organizare:
a) stabileşte numărul de posturi de funcţionari publici şi personal
contractual necesar pe fiecare compartiment în vederea elaborării
organigramei;
b) elaborează organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de
organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
cu documentaţia necesară, în condițiile legii;
c) elaborează documentaţiile necesare pentru înființarea, organizarea,
reorganizarea și funcționarea instituțiilor publice socio-culturale organizate sub
autoritatea consiliului județean, în colaborare cu celelalte compartimente din
aparatul de specialitate;
d) sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea și funcţionarea
serviciilor publice de specialitate, a instituţiilor de sub autoritatea acestora, cu
privire la întocmirea organigramelor, încadrarea, promovarea, recompensarea
şi alte drepturi de personal, la cererea acestora;
e) elaborează documentații de numire și eliberare din funcție a
conducătorilor instituțiilor publice organizate în subordinea consiliului județean;
f) participă la întocmirea documentațiilor aferente contractelor de
management pentru conducătorii instituțiilor de cultură din subordinea
consiliului județean ;
g) asigură consultanţă de specialitate consiliilor locale și instituţiilor
publice din subordinea consiliului judeţean privind întocmirea şi modificarea
organigramei, statului de funcţii, ROF-ului şi Regulamentului Intern, la cererea
lor;
h) întocmeşte dările de seamă semestriale şi anuale privind numărul de
personal şi fondul de salarii consumat pentru Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Hunedoara şi Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului Hunedoara;
i) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea
pe care o desfășoară;
j) îndeplinește atribuții privind mobilizarea la locul de muncă a
personalului incorporabil, fișele de evidență, precum și situațiile referitoare la
gradul de asigurare cu produse alimentare și nealimentare în caz de război;
k) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
Salarizare:
a) stabileşte drepturile salariale precum şi celelalte drepturi de personal,
în condiţiile legii, pentru personalul din aparatul de specialitate;

b) asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la
majorarea, indexarea salariilor de bază ale personalului din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi acordarea sprijinului necesar
unităţilor organizate în subordine și consiliilor locale în vederea aplicării corecte
a acestora;
c) asigură respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte angajarea,
stabilirea salariului de bază, promovarea în funcţii, clase, grade profesionale şi
trepte de salarizare;
d) întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit, premiilor
lunare şi anuale, etc ;
e) stabileşte necesarul fondului de salarii anual pentru personalul din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean ;
f) ţine evidenţa fişelor postului, rapoartelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi a fişelor de evaluare
a performanţelor profesionale ale personalului contractual din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara;
g) sprijină consiliile locale şi unităţile aflate în subordine, în probleme de
evaluare a personalului şi stabilire a salariilor de bază, în conformitate cu actele
normative în vigoare;
h) verifică şi propune spre aprobare statele de funcţii, organigramele și
regulamentele de organizare și funcționare pentru personalul din instituţiile
publice organizate în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara;
i) gestionează declaraţiile privind impozitul (fişe fiscale);
j) emite adeverinţe la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi, privind
drepturile salariale sau alte adeverinţe de competenţa compartimentului;
k) efectuează deduceri personale în vederea stabilirii venitului lunar al
fiecărui salariat din aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
l) efectuează raportări lunare privind contribuțiile sociale la casa de
sanătate;
m) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
n) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
Personal :
a) efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean cu privire la încadrare, transfer,
detaşare, pensionare, încetarea/suspendarea contractului de muncă sau
raportului de serviciu, întocmeşte, păstrează şi ţine la zi documentele de
personal;
b) gestionează declaraţiile de avere/interese ale funcţionarilor publici;
c) gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, eliberând
la cererea acestora copii după actele conţinute de acestea;
d) gestionează datele personale ale funcţionarilor publici privind numele,
prenumele, domiciliul, data naşterii, funcţia publică pe care o ocupă, vechimea

în funcţia publică, precum şi alte funcţii publice ocupate anterior, studiile, titlurile
didactice sau ştiinţifice şi limbile străine pe care le cunosc;
e) emite legitimaţii de serviciu pentru personalul din aparatul de
specialitate;
f) asigură corespondenţa cu ministere, organe centrale şi locale, alte
persoane juridice;
g) asigură realizarea corespondenţei cu persoane fizice răspunzând
astfel petițiilor acestora(sesizări,propuneri, reclamaţii,etc);
h) gestionează carnetele de muncă ale personalului angajat în aparatul
de specialitate al consiliului judeţean;
i) întocmeşte registrul electronic de evidenţă al salariaţilor şi transmite
Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara modificările intervenite;
j) gestionează funcţiile publice şi transmite Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici modificările efectuate în număr şi structură, precum şi
propuneri de modificare a acestora în vederea acordării avizelor necesare;
k) verifică pontajele lunare, le avizează şi le transmite Serviciului
contabilitate pentru calculul salariilor brute lunare;
l) organizează concursuri pentru angajări sau promovări în funcţii şi
grade profesionale, în condiţiile legii, pentru persoanele din aparatul de
specialitate al consiliului judeţean;
m) elaborează Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul următor
privind aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și-l transmite
la ANFP București împreună cu centralizatorul ce cuprinde și funcțiile publice
din instituțiile subordonate;
n) întocmește rapoarte privind respectarea normelor de conduită a
funcționarii publici din aparatul de specialitate al instituției și le transmite ANFP
București;
o) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
p) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
Perfecţionare:
a) colaborează cu direcţiile şi serviciile din cadrul consiliului judeţean,
precum şi cu consiliile locale şi instituțiile publice aflate în subordinea consiliului
judeţean, în vederea perfecţionării personalului;
b) elaborează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi a
oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici
din cadrul consiliului județean și, dacă este cazul, din cadrul instituţiilor publice
subordonate, le supune aprobării președintelui consiliului județean şi asigură
transmiterea acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

c) asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din
cadrul consiliului județean sau instituţiilor publice subordonate în stabilirea
măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
d) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici din cadrul consiliului județean sau instituțiilor publice
subordonate şi întocmește trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor
planificate;
e) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională a
personalului din subordine, elaborate de funcționarii publici cu atribuții de
conducere;
f) elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională
a funcţionarilor publici din cadrul consiliului județean şi îl înaintează conducerii
acestuia, împreună cu proiectul planului anual de perfecţionare profesională a
funcţionarilor publici pentru perioada următoare şi propune fondurile necesare a
fi alocate de la bugetul consiliului județean în acest scop;
g) asigură elaborarea documentațiilor pentru achiziționarea serviciilor de
formare;
h) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
i) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL XII
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea de audit public intern din cadrul Consiliului Judetean
Hunedoara se exercită prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern,
asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul entității publice, inclusiv asupra
activităților unităților subordonate care nu au înființat un asemenea
compartiment, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la
administrarea patrimoniului public.
Compartimentul Audit Public Intern desfasoara o activitate functional
independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile
Consiliului Judetean Hunedoara si a unitatilor subordonate, ajuta entitatea
publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si
metodica care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de
administrare.
Auditul public intern se exercita si asupra utilizarii de catre terti, indiferent
de natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din
urma in baza unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de
catre o institutie subordonata acesteia.

Compartimentul de Audit Public Intern auditează, cel putin o data la trei
ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect
obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din
fondurile comunitare;
c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din
domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului
ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire
a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor
astfel de sisteme;
j) sistemele informative.
Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:
a) elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice în care își
desfasoara activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I. sau al organului ierarhic superior,
in cazul entitatilor publice subordonate;
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectueaza activitati de audit public intern – la nivelul serviciilor si
compartimentelor din cadrul Consiliului Judetean Hunedoara, a institutiilor
publice si societatilor comerciale subordonate Consiliului Judetean Hunedoara
– pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale
entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
d) efectueaza activitati de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public
intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;
e) efectueaza activitati de audit asupra utilizarii de catre terti, indiferent
de natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din
urma in baza unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de
catre o institutie subordonata acesteia;
f) informeaza UCAAPI despre recomandarile neînsușite de către
conducătorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
g) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor
rezultate din activitatile sale de audit;
h) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
i) în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza
imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
j) asigura arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate,
conform actelor normative in vigoare;
k) respecta Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Hunedoara;

l) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității în
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea
pe care o desfășoară;
m)
îndeplineste orice alte atributii, în limitele competenței, transmise de
Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara sau care decurg din acte
normative.
CAPITOLUL XIII
UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICĂ
Este subordonată vicepreședintelui de resort și are următoarele atribuții :
a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează
implementarea acestora ;
b) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, planurile de implementare a strategiilor privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei
publice locale, municipale sau judeţene, spre aprobare ;
c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul
de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii ;
d) pregătește şi transmite rapoarte de activitate către birourile
prefecturale, Unitatea centrală de monitorizare, precum şi autorităţilor de
management care gestionează instrumentele şi programele operaţionale cu
impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz ;
e) participă la realizarea Planului Regional de Dezvoltare;
f) sprijină autoritățile administrației publice locale și colaborează cu
acestea pentru elaborarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare
proprii ;
g) analizează și încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare
componentă a programului de dezvoltare a județului și le supune aprobării
Consiliului județean;
h) participă alături de alte județe ale Regiunii Vest la elaborarea de
strategii regionale prin organismele create în acest sens ;
i) propune priorități și urgențe legate de elaborarea și implementarea
strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu și lung ;
j) colaborează cu celelalte servicii de specialitate ale consiliului județean
în supravegherea lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în derulare ;
k) întocmește sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de
activitate;
l) participă în colectivul de specialitate, numit prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Hunedoara, pentru implementarea Programului

“Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor
neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului;
m) participă la şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică la Agenţia Pentru
Protecţia Mediului Hunedoara;
n) participă în comisiile de analiza privind programele de protecţia
mediului;
o) urmărește implementarea și monitorizarea planurilor şi programelor
privind protecţia mediului la nivelul judeţului Hunedoara;
p) participă la seminarii organizate de Ministerul Mediului, Agenţia
Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, Agenţia de Protecţia Mediului
Hunedoara, în domeniul său de activitate;
q) colaborează cu personalul de specialitate din primăriile municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, în vederea implementării şi
monitorizării problemelor de mediu;
r) urmărește derularea în județ a Programului de finanţare a locuinţelor
sociale, conform Legii locuinţei nr.114/1996, a Programului construcţiilor de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aprobat conform Legii nr.152/1998 și
a Programului naţional pentru sprijinirea construirii de locuinţe proprietate
personală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/2006;
s) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
t) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate
conform actelor normative în vigoare;
u) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara;
v) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare,
precum și în hotărârile consiliului județean.
CAPITOLUL XIV
BIROUL AUTORITATE JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Este subordonat vicepreședintelui de resort și are următoarele atribuții :
a) asigură organizarea, reglementarea, coordonarea și controlarea
prestării serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate
desfăşurat între localităţile judeţului;
b) evaluează fluxurile de transport de persoane, stabilește traseele
principale și secundare, a stațiile și autogările aferente acestora, având în
vedere și necesitățile cetățenilor județului în domeniul transportului public local,
concluziile acestor evaluări urmând a fi avute în vedere la întocmirea
programului de transport local ;
c) asigură întocmirea proiectelor de hotărâri care vizează Programul
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate,
Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin

curse regulate speciale și Caietul de sarcini al seviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate;
d) analizează și propune consiliului județean actualizarea Programului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu
cerințele de transport;
e) pune în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul-cadru de
acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public
local;
f) participă la ședințele Comisiei paritare, asigurând secretariatul
tehnic al acesteia;
g) asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informațiilor
solicitate despre activitatea desfășurată;
h) asigură punerea în aplicare a normelor stabilite în notele de
constatare de către agenții constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării
controalelor planificate sau neplanificate;
i) pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. a datelor și
informațiilor solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;
j) asigură convocarea pentru audieri a operatorilor de transport rutier
sau transportatorilor autorizaţi, dacă este cazul, în vederea stabilirii măsurilor
necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor
respective;
k) analizează, verifică și propune spre aprobarea consiliului județean
tarifele de călătorie propuse de operatorii de transport rutier și transportatorii
autorizați, modificarea și ajustarea acestora în corelare cu reglementările în
vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;
l) analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru
acordarea de licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean
de persoane prin curse regulate speciale și propune conducerii consiliului
județean emiterea acestora;
m) propune retragerea licențelor de traseu care au fost acordate de
biroul autoritate județeană de transport, respectiv analizarea cauzelor care au
determinat renunțarea la traseu de către un operator de transport;
n) constată contravențiile și aplică sancțiuni contravenționale
persoanelor care încalcă prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul public
local și ale altor acte normative care reglementează domeniul de transport
public local;
o) eliberează autorizațiile speciale de transport pentru transporturile
efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă
admisă pe axă și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc
limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
p) efectuează controale pe drumurile publice aflate în administrarea
consiliului județean cu privire la respectarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998, cu
modificările și completările ulterioare;

q) constată contravenții și aplică sancținile prevăzute de Ordonanței
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin
Legea nr.82/1998, cu modificările și completările ulterioare;
r) verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea
de transport public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;
s) desfășoară activități de verificare în teren a modului în care
operatorii de transport respectă prevederile actelor normative în vigoare și
programul de transport județean, dispunând masurile legale pentru înlăturarea
eventualelor nereguli;
t) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al
calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
u) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către conducerea consiliului județean.
CAPITOLUL XV
CONSILIER PRESEDINTE
a) sintetizează problemele ridicate în şedinţele consiliului judeţean,
comisiilor de specialitate, alte întâlniri organizate;
b) întocmeşte şi conduce un grafic al termenelor de soluţionare a unor
obligaţii profesionale mai importante, transmise de preşedinte sau stabilite prin
hotărâri de consiliul judeţean, salariaţilor din aparatul de specialitate, agenţilor
economici şi instituţiilor publice din subordine;
c) organizează întâlniri ale preşedintelui cu reprezentanţi ai guvernului,
ministerelor, autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai unor organizaţii
economice de interes public;
d) selecţionează problemele ce revin spre soluţionare instituţiei
prezentându-le preşedintelui;
e) urmăreşte modul în care presa reflectă problemele discutate la
conferinţele de presă etc.;
f) asigură şi sprijină sistemul de informare şi fundamentare referitor la
acţiunile întreprinse în vederea dezvoltării şi consolidării serviciilor publice;
g) sprijină şi urmăreşte aplicarea pevederilor legale privind consolidarea
autonomiei locale;
h) ia iniţiative privind identificarea şi utilizarea eficientă a resurselor
locale;
i) efectuează analize şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii
serviciilor publice judeţene cuprinse în structura organizatorică a consiliului
judeţean şi a serviciilor publice de specialitate organizate în subordinea
consiliului judeţean;
j) urmăreşte modul de aplicare şi respectare a contractelor manageriale
la societățile comerciale și instituțiile din subordine şi informează trimestrial
preşedintele consiliului județean;

k) urmăreşte organizarea acţiunilor stipulate în protocoalele consiliului
judeţean cu judeţe sau organizaţii din alte ţări, informându-l pe preşedintele
consiliului judeţean;
l) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității
în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în
activitatea pe care o desfășoară;
m) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de
către președintele consiliului județean.

CAPITOLUL XVI
DISPOZIȚII FINALE
Art.28 (1) Toți salariații din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara sunt obligați să cunoască, să respecte și să
aplice prevederile prezentului regulament.
(2) In acest scop, Serviciul administrație publică locală,
relații publice, ATOP va asigura transmiterea regulamentului structurilor de
specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara, iar directorii executivi,
arhitectul şef, şefii de servicii independente, șeful de birou și coordonatorii
compartimentelor independente îl vor aduce la cunoștința personalului din
subordine.
Art. 29 Prezentul regulament se completează cu legislația în
materie în vigoare.
Art.30 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara poate fi modificat numai prin
hotărâre a consiliului județean.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.179/2009
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2009
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;
Văzând adresele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale –
Cabinet Secretar de Stat, înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara sub
nr.8112/2009 și nr.8113/2009, adresa nr.4435/2009 a Muzeului Civilizației
Dacice și Romane Hunedoara – Deva, nr.1334/2009 a Bibliotecii Județene
“Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva, nr.308/2009 a Serviciului Public
Județean Salvamont;
Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Hunedoara nr.328/2009 privind majorarea bugetul propriu al județului
Hunedoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2, art.36, art.49 și ale art.82
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +17.648,00 mii lei și virările
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe
anul 2009, conform anexelor nr. 1 – 1/7, la prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă diminuarea creditelor bugetare ale capitolului 68.02
“Asigurări și asistență socială”, subcapitolul “Asistență socială în caz de boli
și invalidități”, paragraf “Asistență socială în caz de invaliditate”, titlul 85
„Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”, cu suma de
-120,00 mii lei şi ale capitolului 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”, subcapitolul “Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice”,
paragraf “Alimentare cu apă”, titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent”, cu suma de -100,00 mii lei conform anexelor
nr.1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă majorarea creditelor bugetare ale capitolului 67.02
“Cultură, recreere și religie”, subcapitolul “Alte servicii în domeniile culturii,
recreerii și religiei”, titlul “Bunuri și servicii” cu suma de +20,00 mii lei și ale
capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul “Asistență
socială în caz de boli și invalidități”, titlul “Bunuri și servicii” cu suma de
+200,00 mii lei, conform anexelor nr.1, 4 şi 5a, la prezenta hotărâre.
Art.4 - Se aprobă sinteza finanţării programelor pe anul 2009, fișa
programului și lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe
nerambursabile și alte surse legal constituite pe anul 2009, și fișele
proiectelor, conform anexelor nr. 6 – 6.3.1c, la prezenta hotărâre.
Art.5 – Anexele nr.1 – 6.3.1c fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.180/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
Văzând adresele nr.5089/2009 a Primăriei Orașului Călan,
nr.1299/2009 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, nr.547/2009 a Școlii
Speciale Păclișa, nr.3378/2009 a Școlii Generale “I.G.Duca” Petroșani;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 1.948,00 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, astfel:
- suma de 1.548,00 mii lei pentru acordarea de ajutoare unor unităţi
administrativ- teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în stare de
extremă dificultate;
- suma de 400,00 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute aparute în cursul exercițiului bugetar,
conform anexelor nr.1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.181/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009, ale unor instituţii publice aflate sub autoritatea
și finanțarea 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;
Văzând adresele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale –
Cabinet Secretar de Stat, înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara sub
nr.8112/2009 și nr.8113/2009, nr.4435/2009 a Muzeului Civilizației Dacice și
Romane Hunedoara – Deva, nr.1334/2009 a Bibliotecii Județene “Ovid
Densușianu” Hunedoara – Deva, nr.308/2009 a Serviciului Public Județean
Salvamont, nr.1975/2009 a Școlii Generale “Octavian Goga” Deva, nr.347/2009 a
Grupului Școlar “Ovid Densușianu” Călan, nr.88/2009 a Centrului Județean de
resurse și Asistență Educațională Hunedoara, nr.27798/2009 a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, nr.1299/2009 a
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, nr.547/2009 a Școlii Speciale Păclișa,
nr.3378/2009 a Școlii Generale “I.G.Duca” Petroșani, nr.1/4574/2009 a Direcției
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.19, art.41, art.49 alin.(7) și ale art.82 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de -690,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.1
– 2/2 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de -145,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.3
– 3/1 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă rectificarea cu suma de -120,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al

Serviciului Public Județean Salvamont, conform anexelor nr.4 – 4/1 la prezenta
hotărâre.
Art.4 – Se aprobă rectificarea cu suma de -50,00 mii lei și virările de credite
bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Școlii
Generale “Octavian Goga” Deva, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.5 – Se aprobă rectificarea cu suma de -250,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Grupului Școlar “Ovid Densușianu” Călan, conform anexei nr.6 la prezenta
hotărâre.
Art.6 – Se aprobă rectificarea cu suma de -155,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, conform
anexei nr.7 la prezenta hotărâre.
Art.7 – Se aprobă suplimentarea cu suma de +3.896,53 mii lei a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara, din care suma de 8,53 mii lei reprezentând
venituri proprii, conform anexelor nr.8 – 11/1b la prezenta hotărâre.
Art.8 – Se aprobă rectificarea cu suma de +250,00 mii lei a bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria,
conform anexei nr.12 la prezenta hotărâre.
Art.9 - Se aprobă rectificarea cu suma de +75,00 mii lei a bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Școlii Speciale Păclișa, conform anexei nr.13
la prezenta hotărâre.
Art.10 - Se aprobă rectificarea cu suma de +75,00 mii lei și virările de
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Școlii
Generale “I.G.Duca” Petroșani, conform anexei nr.14 la prezenta hotărâre.
Art.11 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Direcției Publice Comunitare de Evidență a
Persoanelor Hunedoara, conform anexei nr.15 la prezenta hotărâre.
Art.12 – Anexele nr.1 – 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.182/2009
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.41, art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 830,00 mii lei din disponibilităţile
fondului de rulment pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții din
competența Consiliului Județean Hunedoara, și modificarea programului de
investiţii pe anul 2009, conform anexelor nr. 1-2/10 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe, Serviciul Tehnic Proiectare și Serviciul
Administrare Drumuri și Achiziții Publice şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.183/2009
privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate
acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara,
aplicabile în anul fiscal 2010

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate al Direcţiei programe, prognoze, buget - finanţe, precum şi raportul
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând procesul verbal nr.7870/2009 al Direcţiei Administraţie Publică
Locală;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 282 alin. (1), art.291, art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Punctului 290¹ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr.956/2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 245/2008, pentru aprobarea unor
tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România – SA, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 6 alin (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art. 91 alin (3) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa Consiliului Judeţean
Hunedoara, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în
domeniul drumurilor judeţene şi tarifele pentru efectuarea de transporturi în
condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau gabarit pe drumurile judeţene din
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă alte taxe şi tarife asimilate impozitelor şi taxelor locale
din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, în cuantumul prevăzut în anexa
nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
Art.6 – Compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean
Hunedoara, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului
Hunedoara şi 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

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.183/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor
în domeniul construcţiilor
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:
- Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificat - m²
a) Până la 150 inclusiv
4,00lei
b) Între 151 şi 250 inclusiv
5,00 lei
c) Între 251 şi 500 inclusiv
7,00 lei
d) Între 501 şi 750 inclusiv
8,00 lei
e) Între 751 şi 1000 inclusiv
12,00 lei
f) Peste 1000
12,00 lei + 0,01 lei/m² pentru
fiecare m² care depăşeşte 1000 m²
- Pentru mediul rural, taxa pentru Certificatul de urbanism se reduce cu 50 % din taxa
pentru mediul urban.
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor:
6,00 lei pentru fiecare m²
de suprafaţă ocupată de
construcţie
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii
de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:
6,00 lei pentru fiecare m²
de suprafaţă ocupată de
construcţie
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu este de 9,0 lei pentru fiecare racord.
5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie, alta
decât cele prevăzute în alt punct al prezentei anexe este egală cu 1 %, din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile executate în vederea
organizării de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată
cu acestea, este de 3,0 % din valoarea autorizată a lucrărilor.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de
corturi, căsuţe sau rulote ori, campinguri este de 2,0 % din valoarea autorizată a
construcţiei.
9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală, a construcţiilor şi
a amenajărilor este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale,
cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.
10. Taxa pentru prelungirea certificatelor de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de
construire este de 30,0 % din valoarea taxei iniţiale.
11. Taxa pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la proiectele de certificat de
urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare este de 11,00 lei.
12. Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism pentru documentaţii de urbanism – Planuri urbanistice de detaliu este de 10,0
lei.
13. Taxa pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de
examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă
mare din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, este de 300,00 lei.
14. Pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la proiectele de certificat de
urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările de construcţii al căror
beneficiari sunt instituţiile publice nu se percepe taxă.

15. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă
valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai
mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile art. 251 alin(3) din Codul fiscal, taxa
se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau redusă cu 50% după caz, asupra valorii
impozabile, cuprinsă în tabelul de mai jos:

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată
la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tipul clădirii

A.Clădire cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clădire – anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament terimic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

Valoarea impozabilă lei/ m²
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare,
apă,
electrice şi încălzire
canalizare,
(condiţii cumulative)
electricitate sau
încălzire
806

478

219

137

137

123

82

54

75 % din suma care s- 75 % din suma care
ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s- 50 % din suma care
ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii

16. Taxa pentru verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite conform HGR nr.
834/1991 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital
de stat înfiinţate de către Guvernul Romăniei, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale:
- pentru fiecare amplasament
330 lei
17. Taxa imprimate: Cerere emitere/prelungire Certificat de urbanism, Autorizaţie de
construire/desfiinţare; Fişa tehnică este de 1,0 lei.

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 183/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara
Taxe pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene şi tarife
pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau gabarit pe
drumurile judeţene, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara
Nr.
crt.
0
A.
1.

2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1
.

Denumirea taxei

Taxa

Direcţia

1
Taxa pentru eliberarea avizelor şi
acordurilor în domeniul drumurilor
judeţene
Taxa pentru eliberarea acordului
prealabil privind amplasarea unor
obiective în zona drumurilor judeţene şi
acces la drumurile judeţene
a) pentru persoane juridice
b) pentru persoane fizice
Taxa pentru utilizarea temporară a
suprafeţelor de teren din zona
drumurilor judeţene
a) amplasare panouri publicitare
b) spaţii cu destinaţie comercială
(chioşcuri, rulote, masă pentru desfacere
produse alimentare şi nealimentare)
c) accese la staţii distribuţie carburanţi,
hoteluri,
moteluri,
depozite,
spaţii
comerciale, show-room, etc.
d) locuri de parcare care deservesc
obiective economice
Taxa pentru folosinţa în zona DJconducte de apă, canalizare, aburi şi
alte produse neinflamabile, de gaze,
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi
transportoare care traversează aerian
drumurile
Traversare aeriană
a. drum pietruit
b. drum modernizat
Subtraversare
a. drum pietruit
b. drum modernizat

2

3
Serviciul
Administrare Drumuri
şi Achiziţii Publice

Amplasare subterană în lungul drumului
În ampriză, în afara părţii carosabile

87 euro/document
21 euro/document
euro/mp/lună
0,54
0,32
0,32
0,35
euro/ml/lună

0,57
0,87
0,39
0,60

0
3.3.2
.
3.3.3
.
3.4.
3.4.1
.
3.4.2
.
3.5.
3.5.1
.
3.5.2
.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
.
4.3.2
.
4.3.3
.
4.4.
4.4.1
.
4.4.2
.
4.5.
4.5.1
.
4.5.2
.

5.

1
a. drum pietruit
b. drum modernizat
Sub partea carosabilă

2
0,39
0,60

a. drum pietruit
b. drum modernizat
În zona de siguranţă

0,66
1,01

a. drum pietruit
b. drum modernizat
Amplasare aeriană în lungul drumului
În ampriză

0,31
0,47

a. drum pietruit
b. drum modernizat
În zona de siguranţă

1,54
2,36

a. drum pietruit
b. drum modernizat
Pe poduri şi podeţe
În canale tehnice

1,1
1,68

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic
Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJcabluri telefonice, TV
Traversare aeriană
Subtraversare
a. drum pietruit
b. drum modernizat
Cablu subteran în lungul drumului
În ampriză, în afara părţii carosabile

6,07
9,44
euro/ml/lună
0,15
0,20
0,30

a. drum pietruit
b. drum modernizat
Sub partea carosabilă

0,20
0,30

a. drum pietruit
b. drum modernizat
În zona de siguranţă

0,26
0,40

a. drum pietruit
b. drum modernizat
Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul
drumului
În ampriză, în afara părţii carosabile

0,10
0,15
euro/buc./lună
0,90

În zona de siguranţă

0,70

Pe poduri şi podeţe
În canale tehnice

euro/ml/lună
1,30

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 2,30
tehnic

Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- euro/ha/an

3

B.

1.
2.

3.

închiriere suprafeţe pentru valorificarea 10
ierbii
Tarife pentru efectuarea de transporturi
în condiţiile depăşirii limitelor de
greutate şi/sau gabarit pe drumurile
judeţene

Emitere autorizaţie specială,
traseu şi
condiţii de parcurs
Depăşirea masei totale maxime admise,
indiferent de tipul suspensiilor, numărul de
osii sau de roţi
Masă totală (tone)
16,1-20,0
20,1-25,0
25,1-30,0
30,1-35,0
35,1-40,0
40,1-45,0
45,1-50,0
50,1-55,0
55,1-60,0
peste 60,0

Biroul
Autoritate
Judeţeană
de
Transport

20 euro/document

euro x km
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
1,20
1,20 euro +0,10
euro pentru fiecare
0,1-5,0 tone peste
masa totală maximă
admisă
Depăşirea masei maxime admise pe axe euro x km
indiferent de numărul de osii sau de roţi
Suspe Alte
suspenn-sii
sii decât
pneumatice pneumatice
sau
echiva sau
echiva-lente
lente

a. Axă simplă (tone)
0,1-0,5
0,6-1,0
1,1-1,5
1,6-2,0
2,1-2,5
2,6-3,0
3,1-3,5
peste 3,5*

0,08
0,22
0,33
0,78
1,19
1,74
2,31
2,31
euro +
1,0
euro
pentru
fiecare

Tarifele
prevăzu-te
pentru
suspensii
pneumatice x 1,25
Tarifele
prevăzu-te
pentru
suspensii
pneumatice x 1,50

0,1-0,5

b. Axă dublă (tone)
0,1-0,5
0,6-1,0
1,1-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-5,0
5,1-6,0

0,20
0,27
0,55
0,82
1,10
1,44
1,76

Tarifele
prevăzu-te
pentru
suspensii
pneumatice x 1,25

peste 6,0*

1,76
euro +
1,5
euro
pentru
fiecare
0,1-1,0

Tarifele
prevăzute pentru
suspensii
pneumatice x 1,30

c. Axă triplă (tone)
0,1-0,5
0,6-1,0
1,1-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-5,0
5,1-6,0
6,1-7,0
peste 7,0*

4.

Depăşirea dimensiunilor maxime admise
a. Lungime (metri)
Fiecare 0,01-1,0
b. Lăţime (metri)
0,01-2,0
peste 2,0
c. Înălţime (metri)
0,01-2,0

5.

0,30
Tarifele
prevăzute
0,36
pentru
0,53
suspensii
0,88
pneumatic
1,22
e x 1,25
1,56
1,95
2,35
Tarifele
2,35
euro + prevăzute
pentru
1,0
suspensii
euro
pentru pneumatifiecare ce x 1,50
0,1-1,0
tone
euro x km
0,03 euro + 0,05
euro pentru fiecare
0,01-1,0 metri
0,1 euro pentru
fiecare
0,01-0,50
metri
0,40 euro + 0,50
euro pentru fiecare
0,01-0,50 metri

0,1 euro pentru
fiecare
0,01-0,50
metri
Peste 2,0
0,40 euro + 0,50
euro pentru fiecare
0,01-0,50 metri
Recântărire, remăsurare sau estimare tarifare 20,0 euro/operaţie

pentru depăşirea limitelor maxime admise
Cântărire la cerere

6.

100,0 euro/operaţie

•

Tarifele prevăzute la punctele 2 şi 4, precum şi cele de la punctul 3 marcate cu „* ” se
majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată lipsa autorizaţiei speciale de transport
prevăzută la punctul 1. Constatarea se efectuează pe reţeaua drumurilor judeţene.

•

Taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene precum şi tarifele
pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau gabarit pe
drumurile judeţene vor fi achitate în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca
Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării.

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 183/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

Alte taxe şi tarife asimilate impozitelor şi taxelor locale
din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Hunedoara,
aferente anului 2010
Nr.
crt.

Denumirea taxei

A.

Alte taxe

1.

Taxa pentru eliberarea unor copii de pe
documente
a) format A4
0,50 lei/pagină
b) format A3
0,80 lei/pagină
c) format mai mare decat A3
1,00 lei/pagină
Tarife de garare autovehicule

B.

Taxa
( lei )

-lei Direcţie/
Compartiment/
Instituţie
Direcţia
administraţie
publică locală
Serviciul
administraţie
publică locală, relaţii
publice, ATOP
Serviciul
administrarea
domeniului public
şi privat, instituţii
publice şi agenţi
economici

1.

Tarife pentru chirie garaj auto
a) spaţiu închis
245 lei/loc/lună
b) spaţiu deschis
122 lei/loc/lună
Repartizarea costurilor s-a raportat pentru un număr total de 40 locuri garare, din care:
- în spaţii închise – 29
- în spaţii deschise – 11
C.

D.

Taxa pentru servicii oferite de Biblioteca
Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara
– Deva
a) copii
b) copii legislaţie imprimantă
c) copii pe dischetă
d) copii pe C.D.
e) bibliografie tematică la cerere
f) somaţie pentru restituire carte
g) proces verbal pentru restituire carte
Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor
arheologice

Biblioteca
Judeţeană “Ovid
Densuşianu”
Hunedoara - Deva
0,2 lei/pagină
0,5 lei/pagină
3,0 lei/bucată
5,0 lei/bucată
2,0 lei/pagină
1 ,5 lei/buc
7,0 lei/buc
Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane
Hunedoara - Deva

1.

5.

1,0 lei - elevi, studenti, militari,
pensionari, persoane cu handicap
4,0 lei – adulţi
Taxa de fotografiere
10 lei - persoane fizice
15 lei - persoane juridice
Tarife filmare
30 lei – persoane fizice
50 lei – persoane juridice
Tarif de urgenţă pentru întocmirea Rapoartelor 100 lei
de evaluare teoretică
Tarife fotografiere documente
0,2 lei/doc

E.

Taxă şcolarizare

F.

Taxă multiplicare /document necesar pentru 1,0
obţinerea cărţii de identitate, a certificatului de lei/document
atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române
sau a adeverinţei pentru Asociaţia de
Veterani;

2.
3.
4.

Taxa de intrare – vizitare la muzee şi sit-uri

Taxă executare foto
identitate provizorii);

500 lei/curs/an

(pentru

cărţile

de 10,0 lei/CI

Taxă / formular de obţinere a certificatului de 4,0 lei/formular
atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
Taxă / formular pentru obţinere date de stare 2,0 lei/formular
civilă pentru Asociaţia de Veterani;

Taxă / formular stabilită
nr.544/2001, art 9 alin.(1)
Taxă/cerere pentru
recalculare pensie;

potrivit

obţinerea

Legii 2,0 lei/formular

CNP-ului 4,0 lei/cerere

Centrul Judeţean
penru
Conservarea
şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale
Hunedoara
Direcţia Publică
Comunitară de
Evidenţă
a
Persoanelor

Taxă/pagină pentru eliberarea unor copii de 2,0 lei/pagină
pe documente;
Taxă/pagină pentru eliberarea de copii de pe 2,0 lei/pagină
bibliografia tematică;
Taxă soluţionare dosar schimbare nume pe
cale administrativă în regim de urgenţă (până
la 7 zile lucrătoare);
Taxă soluţionare dosar transcriere a
certificatelor/extraselor
de
stare
civilă
întocmite de cetăţenii români în străinătate, în
regim de urgenţă (până la 3 zile lucrătoare);
Taxă soluţionare dosar rectificare acte de
stare civilă la cererea persoanei interesate în
regim de urgenţă (până la 3 zile lucrătoare);
Taxă soluţionare dosar reconstituire sau
întocmire ulterioară a unui act de stare civilă în
regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare);
Taxă soluţionare dosar pentru încheierea
căsătoriei, în cazul unor impedimente rezultate
din condiţiile de rudenie firească sau adopţie,
în regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare);
Taxă soluţionare cereri şi dosare pe linie de
stare civilă şi evidenţă a persoanelor cu
excepţia celor menţionate anterior;

100,0 lei/dosar

50,0 lei/dosar

30,0 lei/dosar

30,0 lei/dosar

50,0 lei/dosar

20,0 lei/cerere

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.184/2009
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Serviciul tehnic si proiectare, precum şi raportul comisiilor
de specialitate ale consiliului judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţiile tehnico-economice privind unele
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor
nr.1 i nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul
tehnic i proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.185/2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.56/2009 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor primite de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, pentru anul 2009, pentru finanţarea
sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane SISDIEBDU

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 adresele nr.50715/726/2009, nr.5135/2009, nr.2/7459/2009, nr.2482/2009 și
nr.2036/2009 ale Primăriilor Municipiului Hunedoara, Orașelor Călan și Hațeg, Comunelor
Densuș și Lăpugiu de Jos și adresa nr.1085/2009 a S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. BUCUREŞTI;
În conformitate cu prevederile art.7 din Normele metodologice privind finanţarea sistemului
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU,
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.521/1997, modificată şi completată prin
Hotărârile Guvernului României nr.818/2006 și nr.893/2008;
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.56/2009 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, pentru anul 2009, pentru finanţarea sistemului
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU,
potrivit Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Arhitect Şef
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.3. 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

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.186/2009
pentru stabilirea modului de administrare a unor spaţii aparţinând
domeniului public al Judeţului Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei
Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa corespondentului pentru judeţul Hunedoara a Societăţii Române de Radiodifuziune,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 8152/05.11.2009;
Având în vedere prevederile art.12 şi art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.“e” 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. (1) – Stabileşte modul de administrare a unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului
Hunedoara, după cum urmează:
- Spaţiul nr.6 în suprafaţă de 30,25 mp din clădirea secundară corp B situat în curtea Palatului
Administrativ al Judeţului Hunedoara din Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul
Hunedoara, se dă în administrarea Serviciului Public Județean “SALVAMONT” Hunedoara;
- Spaţiul în suprafaţă de 17 mp - “fost magazin de produse fitosanitare” situat în Municipiul Deva, B-dul
Decebal, bloc 8 parter, Judeţul Hunedoara, se dă în folosinţă gratuită Societăţii Române de
Radiodifuziune, pentru funcţionarea Subredacţiei Deva.
(2) - Datele de identificare ale spaţiilor prevăzute la alin.(1) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezenta.
Art.2. - Modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.148/2009 privind stabilirea modului de
administrare a unor spaţii aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara, după cum urmează:
- Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.148/2009, se înlocuieşte cu anexa nr.2 la
prezenta hotărâre;
- Acordul de asociere între Consiliul Judeţean Hunedoara şi SC “COMPANIA JUDEŢEANĂ DE
TURISM HUNEDOARA” SA aprobat prin Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.148/2009, se modifică potrivit Actului adiţional nr.1 prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.3. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie contracte de
administrare sau folosinţă gratuită, după caz, cu beneficiarii prevăzuţi la art.1, precum şi Actul adiţional
prevăzut la art.2 liniuţa a II-a. din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Prezenta va fi dusă la indeplinire de către Serviciul administrarea domeniului public şi privat,
instituţii publice şi agenţi economici şi cei nominalizaţi la art. 1 şi art.2 din prezenta, 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

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.186/ 2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor spaţii aparţinând domeniul public al Judeţului Hunedoara
care se dau în administrare/folosinţă gratuită

Nr.
Crt.

1.

2.

Denumirea spaţiului

Adresa

Spaţiul nr. 6
Municipiul Deva, Strada 1
din clădirea secundară B – Decembrie 1918, nr. 26-28,
(situată în curtea Palatului Judeţul Hunedoara
Administrativ )
Spaţiul:
”fostul magazin de
produse fitosanitare”
Deva

Municipiul Deva, Bulevardul
Decebal, bl.8 parter,
Judeţul Hunedoara

Suprafaţa
utilă a spaţiului
[ mp ]
30,25

17

Alte elemente de
identificare ale spaţiului
spaţiul este inclus în Corp B
din imobilul Palat
administrativ al Judeţului
Hunedoara, înscris în CF
nr.60248, nr. cadastral
865,866,867-C1
spaţiu inclus în imobilul
Galeriile “Forma” Deva” ,
înscris în C.F. Deva-8069,
nr. cadastral: 3231/1 –
parţial

Mod de
administrare

Beneficiar

Contract de
administrare

Serviciul Public Județean
“SALVAMONT” Hunedoara

Contract de
comodat /
folosinţă gratuită

Societatea Română de
Radiodifuziune-pentru funcţionarea
Subredacţiei Deva- Hunedoara

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr.186/ 2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

DATELE DE IDENTIFICARE
ale spaţiilor aparţinând domeniul public al Judeţului Hunedoara
în care se vor desfăşura activităţi specifice de promovare a turismului în Judeţul Hunedoara

Nr.
Crt.

1.

2.

Denumirea
spaţiului

Spaţiul:
”fostul magazin
Galeriile de artă”
Deva
Spaţiul:
”fostul spaţiu
S.T.S. - punct de
lucru Vaţa de
Jos”

Nr. de
inventar
înscris în
contabilitatea
CJH

Adresa /
Elemente de identificare

Municipiul Deva, Piaţa Victoriei nr.1, bloc
12586 8 parter, Judeţul Hunedoara, în suprafaţă
(parţial) de 75,2 mp, înscris în CF Deva, nr. 8072,
nr. cadastral 3755/16/a,
(blocul turn, lângă Sediul “Salvital”
Hunedoara)
Comuna Vaţa de Jos, Strada Piaţa Moţilor,
12581 bloc nr. 12, parter, cu suprafaţa utilă 83,25
mp, respectiv suprafaţa construită de 97,9
mp, înscris în C.F. nr. 346/13/1,
nr. top. 60-66/2

Anul
dobândirii în
proprietatea
publică a
Judeţului
Hunedoara

Valoarea
de
inventar

2001

16.714

2006

62.558,55

(lei)

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr.186/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

ACT ADIŢIONAL nr.1 la ACORDUL DE ASOCIERE
PĂRŢILE :
1. Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva,
Str.1 Decembrie 1918, nr.28, având CUI 4374474, reprezentat prin domnul Mircea Ioan MoloţPreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, şi
2. S.C.”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. cu sediul în Municipiul
Deva, Str.1 Decembrie 1918, nr.28, Judeţul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu nr.J 20 / 907 /2009, reprezentată prin Posteucă Florea –
director general;
Convin la încheierea prezentului Act Adiţional nr. 1 la Acordul de Asociere aprobat prin
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 148/2009, prin care stabilesc
următoarele:
Art. unic: Modifică art. 2 al Acordului de Asociere care va avea următorul cuprins:
“ Art.2.- Pentru ca asocierea părţilor pentru promovarea turismului în Judeţul Hunedoara să devină
operaţională, Consiliul Judeţean Hunedoara asigură în acest scop S.C. ”COMPANIA JUDEŢEANĂ DE
TURISM” S.A, două spaţii imobiliare aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara, pentru organizarea
şi funcţionarea unor activităţi specifice de promovare a turismului în Judeţul Hunedoara, după cum urmează:
Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea spaţiului
imobiliar

Număr
inventar

Spaţiul:
”fostul magazin
Galeriile de artă”
Deva

12586
(parţial)

Spaţiul: ”fostul spaţiu
S.T.S.-punct de lucru
Vaţa de Jos

12581

Adresa/
elemente de identificare
Municipiul Deva, Piaţa Victoriei nr.1,
bloc 8 parter, Judeţul Hunedoara,
în suprafaţă de 75,2 mp,
înscris în CF Deva, nr. 8072,
nr. cadastral 3755/16/a,
(blocul turn, lângă sediul “Salvital”
Hunedoara)
Comuna Vaţa de Jos, Str. Piaţa
Moţilor, bloc nr.12, parter, cu
suprafaţa utilă 83,25 mp, respectiv
suprafaţa construită de 97,9 mp,
înscris în C.F.nr.346/13/1, nr.topo 6066/2

Anul
dobândirii

Valoarea
de inventar
(lei)

2001

16.714

2006

62.558,55

Prezentul act adiţional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
JUDEŢUL HUNEDOARA
prin
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
reprezentat de:
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

S.C.” COMPANIA JUDEŢEANĂ DE TURISM
HUNEDOARA” S.A.
reprezentată prin :
DIRECTOR GENERAL,
Posteucă Florea

“

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.187/2009
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara
în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD S.A. Deva
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate
al Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean;
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. “d”, precum şi ale art.92 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;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. – Revocă pe domnul Simina Gelu din calitatea de reprezentant al Consiliului
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAPROD S.A Deva.
Art. 2. – Desemnează pe d-nul Martin Horia Dorin ca reprezentant al Consiliului
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APAPROD S.A. Deva.
Art. 3.– Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr.87/2003 a Consiliului Județean
Hunedoara.
Art. 4.– 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

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.188/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu
Fundația ,,CHILDREN’S AID FOUNDATION”, în vederea finanțării și realizării
în comun a unui proiect cultural-educativ
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 cu nr.172/2009 a Fundației ,,CHILDREN’S AID FOUNDATION”, din
localitatea Crișcior, județul Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările și completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4, și 5 și alin.6 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 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 asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Fundația ,,CHILDREN’S
AID FOUNDATION” Crișcior, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect culturaleducativ denumit ”Internetul și istoria - alte forme de integrare socială”, ce se va derula în
perioada 23.11.2009 – 15.12.2009 .
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al judeţului
Hunedoara pe anul 2009 - Capitolul 67.02 ,,Cultură recreere și religie”, Titlul 20 - bunuri și
servicii, destinată realizării în bune condiţii a proiectului menţionat la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

FUNDAȚIA
,,CHILDREN’ AID FOUNDATION”
CRIȘCIOR
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Fundația ,,CHILDREN’S AID FOUNDATION” Crișcior, cu sediul în
Comuna Crișcior, str. Monumentului, nr.26, judeţul Hunedoara, având cont
bancar nr. RO87RNCB0161017669550001, deschis la BCR Brad și cod
fiscal RO 15586448, reprezentat prin domnul Iuga Aurel Solomon– director
general.
Părțile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la integrarea
socială prin metode educaționale moderne, a copiilor din Casa Emauel, ce
funcționează în cadrul Fundației, dezvoltarea potențialului intelectual, a
calităților artistice și abilităților practice, prin intermediul programelor și a
noilor metode implementate de specialiștii fundației și colaboratori cu vastă
experiență în domeniu.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun
a proiectului cultural-educativ ”Internetul și istoria- alte forme de integrare
socială”, ce se va derula în perioada 23.11.2009 – 15.12.2009.
Art.3 Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile
implicate şi este valabil până la finalizarea acțiunilor comune din cadrul
proiectului.
Art.4 Obligaţiile părţilor
1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la
realizarea proiectului cu suma de 20.000 lei, sumă ce va fi alocată din
bugetul propriu al județului - Capitolul 67.02 ,,Cultură recreere și religie”,

Titlul 20 - bunuri și servicii, în condiţiile legii, și care reprezintă acoperirea
cheltuielilor pentru transport, cazarea și masa a celor 20 de copii, plus 3
însoțitori, plata personalului specializat ce va participa la proiect și
decontarea cheltuielilor cu consumabilele utilizate.
2. Fundația ,,CHILDREN’S AID FOUNDATION” Crișcior:
a) are obligaţia de a realiza programul proiectului, de a asigura condițiile
necesare derulării acțiunilor din cadrul proiectului, îndeplinirea obiectivelor
propuse și de a coordona implementarea acestora;
b) are obligația să întocmească exact și corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finanțatoare și un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
HUNEDOARA

FUNDAȚIA,,CHILDREN’ AID FOUNDATION”
CRIȘCIOR

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
p. DIRECTOR EXECUTIV,
Oana Madrea
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea
COMPARTIMENTUL CULTE,
SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

DIRECTOR GENERAL,
Iuga Aurel Solomon
RESPONSABIL FINANCIAR,
Carmen Todică

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.189/2009
privind retragerea Județului Hunedoara din Cooperarea Regională
Dunăre - Criș - Mureș - Tisa (DCMT)
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;
Ținând cont de scrisoarea de intenție nr.3300/2009 a Consiliului Județean
Hunedoara, adresată organelor de conducere ale Cooperării Regionale Dunăre
- Criș - Mureș - Tisa și Societății de Utilitate Publică – Agenția de Dezvoltare a
Euroregiunii DCMT;
În baza art.10 alin.3 din Protocolul Cooperării Regionale Dunăre – Criș Mureș - Tisa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.52/1997 privind aprobarea stabilirii legăturilor de cooperare între județul
Hunedoara și unități administrativ teritoriale similare din Ungaria și Iugoslavia,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 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 Aprobă retragerea Județului Hunedoara din Cooperarea Regională
Dunăre – Criș - Mureș - Tisa (DCMT).
Art.2 Aprobă retragerea Consiliului Județean Hunedoara din Societatea
de Utilitate Publică – Agenția de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre – Criș Mureș - Tisa (SUP-DCMT).
Art.3 Consiliul Județean Hunedoara va comunica oferta de vânzare a
părților sociale deținute de acesta în Societatea de Utilitate Publică – Agenția
de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre – Criș - Mureș - Tisa (SUP-DCMT),
celorlalți asociați, aceștia având drept de preemțiune, prin contract de vânzarecumpărare, asupra cotei părți care se dorește a fi înstrăinată.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să
facă toate demersurile și să semneze documentele necesare punerii în aplicare
a prevederilor art.1-3 din prezenta.

Art.5 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.52/1997 privind aprobarea stabilirii legăturilor de cooperare între Județul
Hunedoara și unități administrativ teritoriale similare din Ungaria și Iugoslavia și
pct.14 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.34/2009
privind aprobarea plăţii unor cotizaţii se abrogă.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează
compartimentele şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.7 Prezenta va fi comunicată organelor de conducere ale Cooperării
Regionale Dunăre – Criș - Mureș - Tisa și Societății de Utilitate Publică –
Agenția de Dezvoltare a Euroregiunii DCMT, prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR.190/2009
privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara
a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în
perioada Sărbătorilor de Iarnă 2009
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.32/2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe
anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Aprobă alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a sumei
de 90 mii lei pentru finanțarea acțiunilor ce se vor desfășura în perioada
Sărbătorilor de Iarnă 2009.
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 documentalor
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,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTĂRÂREA NR.191/2009
privind aprobarea Acordului și Contractului colectiv de muncă al salariaților
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate comun al compartimentelor de resort, precum și avizul comisiilor de specialitate
ale consiliului județean;
Ținând cont de Procesul-Verbal cu nr.13/2009 și de Avizul consultativ favorabil,
nr.14/2009, întocmite de comisia paritară privind elaborarea proiectului Acordului colectiv de
muncă și de Procesul-Verbal cu nr.7894/2009 de negociere a Contractului colectiv de
muncă, ce se vor încheia între Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de
angajator, și Sindicatul liber al salariaților din administrația publică locală a județului
Hunedoara;
In conformitate cu prevederile:
- Titlului VIII – „Contractele colective de muncă” al Codului Muncii, aprobat prin Legea
nr.53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.72, art.74 și art.117 din Legea privind statutul funcționarilor publici nr.188/1999,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările și completările ulterioare;
- Statutului profesiei de consilier juridic din 6 martie 2004;
- Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanței nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de organizare și
funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective;
- Art.12 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile
și instituțiile publice;
- Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
- Contractului colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 nr.2895/2006;
In baza dispozițiilor art.9, 10, 91 alin.1 lit.f și alin.3 lit.a din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Acordul colectiv de muncă al funcționarilor publici din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2 Se aprobă Contractul colectiv de muncă al personalului contractual din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta.
Art.3 Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze
Acordul și Contractul colectiv de muncă prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta.
Art.4 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2008
privind aprobarea Acordului/Contractului colectiv de muncă al salariaților din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, se abrogă.
Art.5 - (1) Prevederile Acordului colectiv de muncă prevăzut la art.1 din prezenta, se
aplică de la data adoptării prezentei.
- (2) Prevederile Contractului colectiv de muncă prevăzut la art.2 din prezenta,
se aplică de la data înregistrării acestuia la Direcția de Muncă și Protecție Socială a
Județului Hunedoara.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul
salarizare și resurse umane și Direcția programe, prognoze, buget, finanțe și va fi
comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice,
ATOP, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloț

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.192/2009
privind constituirea unei comisii speciale
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;
In conformitate cu prevederile art.32 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara;
In temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002 şi ale
art.54 alin.7 şi art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.97 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 constituie Comisia specială de analiză a posibilităților de achiziționare de către Consiliul
Județean Hunedoara a unui imobil în care își va desfășura activitatea nou înființata Episcopie Ortodoxă a Devei și
Hunedoarei, în următoarea componenţă:
Nr.
Numele și prenumele
Funcția
crt.
1.
Bucaleț Marian Victor
Consilier județean
2.
Balint Tiberiu Ioan
Consilier județean
3.
Gaita Doru
Consilier județean
4.
Dan Daniel
Seful Serviciu Corp Control – Consiliul Județean
Hunedoara
5.
Munteanu Marius
Seful Serviciului administrarea domeniului public și privat,
instituții publice și agenți economici – Consiliul Județean
Hunedoara
Art.2 - (1) Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 23.11. 2009 – 20.12.2009.
- (2) La finalizarea activităţii, comisia va prezenta Consiliului Judeţean Hunedoara un raport
privind concluziile analizelor efectuate şi propuneri concrete referitoare la domeniul indicat la art.1 din prezenta.
Art.3 Prezenta se comunică persoanelor nominalizate la art.1 şi Episcopiei Ortodoxe a Devei și
Hunedoarei, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 20 noiembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.193/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2009
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;
Văzând adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.398/2009
şi adresa nr.4971/2009 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara –
Deva;
Tinând cont de Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.328/2009 privind majorarea bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2, art.36, art.49 şi ale art 82 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +4.468,00 mii lei, reprezentând
“Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” astfel:
la partea de venituri la capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitol
“Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, iar la partea de cheltuieli
la capitolul “Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitol “Asistenţă socială în caz de
boli şi invalidităţi”, titlul “Asistenţă socială” articol “Ajutoare sociale”, aliniat “Ajutoare
sociale în numerar” şi virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2009, conform anexelor nr.1 – 2/5 , care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean.
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.194/2009
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, ale unor instituţii publice aflate
sub autoritatea 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;
Văzând adresa nr.398/2009 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, nr.4971/2009 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara – Deva,
nr.29894/2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara, nr.1403/2009 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, nr.603/2009
a Scolii Speciale Păclişa, nr.859/2009 a Teatrului Judeţean Hunedoara şi
nr.383/2009 a Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş;
În conformitate cu prevederile art.19, art.41, art.49 alin.(7) şi ale art.82 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de -200,00 mii lei a bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane
Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.1 – 2/2 la prezenta hotărâre.
Art.2 – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedora, cu
suma de +4.515,45 mii lei din care:
- suma de +4.468,00 mii lei, reprezentând “Transferuri pentru finanţarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap” la capitolul “Asigurări şi asistenţă
socială”, subcapitol “Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”, activitatea
“Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, titlul “Asistenţă socială”
articol “Ajutoare sociale”, aliniat “Ajutoare sociale în numerar”;
- suma de +47,45 mii lei reprezentând contribuţia de întreţinere a persoanelor
asistate (+21,25 mii lei) şi donaţii şi sponsorizări (+26,20 mii lei), în cadrul activităţii
finanţate integral din venituri proprii;

- (2) Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedora, conform anexelor nr.3 – 6/1b la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei
nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.4 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Scolii Speciale Păclişa, conform anexei nr.8 la prezenta
hotărâre.
Art.5 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Teatrului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.9 la
prezenta hotărâre.
Art.6 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Unităţii de Asistenţă Medico–Socială Baia de Criş,
conform anexei nr.10 la prezenta hotărâre.
Art.7 – Anexele nr.1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.195/2009
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 500,00 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul
2009 pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ- teritoriale
de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în stare de extremă dificultate
conform anexelor nr.1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi
prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP,
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.196/2009
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu
Asociaţia Profesorilor de Istorie din România – Filiala Hunedoara, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni cultural-educative
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 cu nr. 9073/2009 a Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România - Filiala
Hunedoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1 şi 4 şi alin.6 lit.a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Asociaţia Profesorilor de
Istorie din România – Filiala Hunedoara, în vederea finanţării şi realizării în comun a
Simpozionul cu tema ”România – 20 de ani fără comunism”.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara
pe anul 2009 - Capitolul 67.02 ,,Cultură recreere şi religie”, Titlul 20 - bunuri şi servicii, destinată
realizării în bune condiţii a acţiunii menţionate la art.1 din prezenta.
Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii
menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR . ________/__________

ASOCIA IA
PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA
FILIALA HUNEDOARA
NR . ________ /__________

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 Mircea Ioan Moloţ - preşedinte
şi
2. Asocia ia Profesorilor de Istorie din România – Filiala Hunedoara, cu
sediul în municipiul Deva, str. Gheoghe Bari iu, nr.2, judeţul Hunedoara,
având cont bancar nr. RO80OTPV340000313984RO01, deschis la OTP
Bank agen ia Hunedoara
i cod fiscal RO 26005619, reprezentată prin
domnul Simion Molnar– pre edinte.
Păr ile convin următoarele:
Art.1 Scopul asocierii
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la rememorarea
celor 20 de ani care au trecut de la căderea comunismului, la prezentarea
anului 1989 în con tiin a colectivă a românilor ca o piatră de temelie în
dobândirea libertă ii.
Art.2 Obiectul acordului
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării i
realizării în comun a Simpozionului cu tema ”România – 20 de ani fără
comunism”, ce se va derula în luna decembrie 2009.
Art.3 Durata acordului
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile
implicate şi este valabil până la finalizarea ac iunilor comune din cadrul
proiectului.
Art.4 Obligaţiile părţilor
1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la
realizarea ac iunii cu suma de 3.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul
propriu al jude ului pe anul 2009 - Capitolul 67.02 ,,Cultură recreere i
religie”, Titlul 20 - bunuri i servicii, în condiţiile legii, i care reprezintă
acoperirea cheltuielilor legate de editarea unei reviste i a mapelor tipărite
cu acest prilej.

2. Asocia ia Profesorilor de Istorie din România – Filiala Hunedoara:
a) are obligaţia de a realiza programul ac iunii, de a asigura condi iile
necesare derulării acesteia, îndeplinirea obiectivelor propuse i de a
coordona implementarea acestora;
b) are obliga ia să întocmească exact
i corect toate documentele
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului.
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.
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine
neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în
vigoare
Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor
rezolva pe cale amiabilă.
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4
exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea
finan atoare i un exemplar pentru beneficiar.
CONSILIUL JUDEŢEAN
ISTORIE

ASOCIA IA PROFESORILOR DE

HUNEDOARA
PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Sălă an
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Gabriela Bîndea
COMPARTIMENTUL CULTE,
SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE
Carmen Josan
CONSILIER - JURIDIC,
Mariana Bârsoan

DIN ROMÂNIA
FILIALA HUNEDOARA
PRE EDINTE,
Simion Molnar
RESPONSABIL FINANCIAR,
Felicia Adăscăli ei

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.197/2009
privind numirea în funcţia de şef serviciu la
Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:
Analizând 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 avizul comisiilor de specialitate ale
consiliului judeţean;
Având în vedere Procesul verbal al comisiei de examinare, încheiat cu
ocazia organizării concursului pentru funcţia de şef serviciu la Serviciul Public
Judeţean Salvamont Hunedoara în data de 07.12.2009;
În baza dispoziţiilor art.12 alin.2 lit.d şi alin.6 din Metodologia de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile
administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.775/1998, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.2 lit.e 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. Numeşte pe domnul BODEAN VIOREL OVIDIU în funcţia de şef
serviciu la Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara .
Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul
salarizare şi resurse umane 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

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.198/2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.34/2009
privind aprobarea plăţii unor cotizaţii, cu modificările ulterioare
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare, Massmedia, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Hunedoara;
Tinînd cont de Hotărârea nr.5/2009 a Consiliului pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii de Dezvoltare Vest - România;
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.32/2009 privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2009, cu
modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.97 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea cuantumului contribuţiei Consiliului
Judeţean Hunedoara la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest
– România pentru anul 2009, de la 700.000 lei, la 902.981 lei.
Art.2 Contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara la Fondul pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest – România pentru anul 2009 va fi
alocată de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara, de la Capitolul 51.02.20.
Art.3 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.34/2009 privind aprobarea plăţii unor cotizaţii, cu modificările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe,
prognoze, buget-finanţe 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

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTĂRÂREA NR.199/2009
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2010
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, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara
nr.5272/2008;
In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor 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 stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru evaluarea în lei a
arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PRESEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDETULUI,
Dana Dan

ANEXA
la Hotărârea nr.199/2009
a Consiliului Judeţean Hunedoara

PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2010
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire produs
Cereale

Grâu
Orz
Porumb

Cartof
Fasole verde
Legume

11. Fructe

Varză
Morcov
Tomate
Ardei
Castraveţi
Rădăcinoase
Mere
Pere
Struguri

UM

Preţul mediu

Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.
Lei/kg.

1,10
1,00
0,80
1,10
3,50
1,20
1,90
2,20
2,60
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.200/2009
privind aprobarea Planului de investiţii aferent activelor date în concesiune
de către Consiliul Judeţean Hunedoara, care se finanţează din Fondul IID
pentru anul 2010

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 solicitarea S.C. APAPROD S.A. Deva transmisă prin adresa nr.
16980/04.12.2009;
Ţinând cont de Hotărârea nr.50/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind
aprobarea Acordului de asociere şi a Acordului de implementare pentru proiectul ISPA,
"Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele
Deva şi Hunedoara";
În baza prevederilor art.10 din Normele aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă
nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere,
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b şi lit.c din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă Planul de investiţii aferent activelor date în concesiune de
către Consiliul Judeţean Hunedoara, care se finanţează din Fondul IID pentru anul 2010,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic şi proiectare
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi va fi
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii
publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.201/2009
privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice şi a actualizării
unor devize generale pentru obiective de investiţii ale Consiliului
Judeţean Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul
de specialitate al Serviciului tehnic şi proiectare, precum şi raportul comisiilor
de specialitate ale consiliului judeţean;
Văzând adresa nr.82/2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”Apa Valea Jiului”, prin care se solicită aprobarea ”Master Planul pentru
serviciul de apă/apă uzată în Valea Jiului”;
În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea
Guvernului României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
Potrivit prevederile art.8 alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale art.12 alin.(1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările 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 documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de
investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 680B:DN 68 - Lăpugiu de Jos Lăpugiu de Sus, km 4+400 – km 7+500”, conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiţii ”Reparaţii faţade la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”, conform
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta.
Art.3. Se aprobă ”Master Planul pentru serviciul de apă/apă uzată în
Valea Jiului”, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciului
tehnic şi proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.202/2009
privind aprobarea proiectului „Creşterea capacităţii administrative la nivelul
Consiliului Judeţean Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de acesta din
cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

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;
Luând în considerare prevederile Secţiunii 2.2.7. privind Finanţarea
proiectelor din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1 -“ Îmbunătăţiri de structură şi proces
ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie
1.3.- “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”;
În baza prevederilor 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 a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
nr.2548/2009, precum şi ale art.51 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului
„Creşterea capacităţii administrative la nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara”, în
cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa
prioritară 1 -“ Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de
politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3.- “Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din
prezenta hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de

8358,45 lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în
anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul
implementării proiectului vor fi suportate din bugetul propriu al Judeţului
Hunedoara.
(3) Se aprobă suma de 409.564,05 lei pentru acoperirea
contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în
avans de către Consiliul Judeţean Hunedoara, până la rambursarea cheltuielilor
de către Autoritatea de Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la
prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă suma de 33.355,28 lei reprezentând contravaloarea
TVA – ului pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale
proiectului, respectiv fonduri publice (Fondul Social European – FSE şi de
cofinanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va
fi cheltuită în avans de către Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea
prin bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta
hotărâre.
Art.3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include în
bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2011, în situaţia în care
proiectul va fi selectat.
Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să
semneze toate documentele referitoare la proiectul indicat la art. 1 din prezenta,
precum şi să desemneze prin dispoziţie persoanele din aparatul de specialitate al
consiliului judeţean, care vor desfăşura procedurile de derulare şi de implementare
ale proiectului.
Art. 5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la ____________ /2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.202/2009 a
Consiliului Judeţean Hunedoara

Titlul proiectului:
„Creşterea capacităţii administrative la nivelul Consiliului Judeţean
Hunedoara”,
Obiectivul general:
Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice judeţene, prin realizarea unor
îmbunătăţiri de structură şi management al resurselor umane care să sprijine
managementul strategic, să îmbunătăţească eficacitatea organizaţională,
performanţă legată de metode, instrumente şi proceduri.
Obiectivul specific:
Constă în:
- creşterea eficienţei activităţilor şi serviciilor specifice;
- ridicarea standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara;
- implicarea şi creşterea responsabilizării funcţionarilor publici printr-o continuă
perfecţionare a acestora în vederea realizării procesului de reorganizare a
instituţiilor administraţiei publice locale, procesului de descentralizare şi
consolidare a autonomiei locale;
- dezvoltarea capacităţilor manageriale a resurselor umane din administraţia
publică;

Rezultate scontate / estimate:
• Optimizarea structurii organizatorice a Consiliului Judeţean Hunedoara;
• Introducerea şi utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor caracteristice
managementului public modern;
• Introducerea şi utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
• Adaptare permanentă la strategia de formare a funcţionarilor publici şi
corelarea cu strategia de dezvoltare a judeţului Hunedoara;

Impact / Efecte pe termen scurt:
• creşterea nivelului de educaţie şi instruire prin organizarea de sesiuni şi
programe integrate de training pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi
manageriale ale resurselor umane din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara şi
instituţiilor subordonate; realizarea unei structuri organizatorice flexibile, capabilă
să răspundă cu promptitudine nevoilor populaţiei judeţului.
Impact pe termen lung:
• contribuţia la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în
beneficiul socio-economic al societăţii româneşti;
• dobândirea experienţei în atragerea şi gestionarea fondurilor nerambursabile
materializată prin creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene/fondurilor
structurale de către autoritatea publică;
•
consolidarea cooperării şi a parteneriatelor la nivel instituţional în judeţul
Hunedoara;
• asistenta financiară nerambursabilă va permite oferirea către populaţie a unor
servicii de calitate conform normelor şi standardelor impuse de legislaţia naţională
şi europeană;
• structura optimizată va permite măsurarea performanţelor manageriale în
corelare cu obiectivele strategice ale Consiliului Judeţean Hunedoara;
• creşterea gradului de pregătire profesională şi managerială a personalului prin
introducerea în practica curentă a acestuia, a unor metode şi tehnici moderne de
management;

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.202/2009
a Consiliului Judeţean
Hunedoara
BUGETUL PROIECTULUI
„Creşterea capacităţii administrative la nivelul Consiliului Judeţean
Hunedoara”
Nr.
Activitatea
Valoare totală fără TVA
crt.
(lei)
1 Selecție consultant si contractare în vederea
25.000
realizării dosarului de finanţare
2 Selecție furnizori materiale publicitare
0.00
3 Selecție furnizori întreţinere, actualizare
dezvoltare aplicaţii informatice
4 Selecție furnizori materiale consumabile

şi

5 Selecție furnizori de training
6 Selecție
furnizori
servicii
managerială
7 Management de proiect

0.00
0.00
0.00

consultanță

8 Promovare prin publicitate, informare şi
conştientizare
9 Organizare seminar cu tema "Dezvoltarea
durabilă - gestionarea responsabilă şi eficientă a
mediului"
10Training management participativ

0.00
38.400
4.640
1.250
348.750

1 Selecție auditor extern al proiectului

0.00

12Organizare conferinţă cu tema "Egalitatea de
şanse în accesul funcţionarilor publici la training
pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale"
13Organizare eveniment de promovare a
proiectului
14Audit extern

3.000

TOTAL

1.250
12.668,70
434.958,70

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.203/2009
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.56/2009, cu modificările ulterioare
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 nr.82435/IA/10.12.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 9284/11.12.2009;
În conformitate cu prevederile art.7 din Normele metodologice privind finanţarea sistemului
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU, aprobate
prin Hotărârea Guvernului României nr.521/1997, modificată şi completată prin Hotărârile Guvernului
României nr.818/2006 şi nr.893/2008;
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 modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.56/2009 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru anul 2009, pentru finanţarea sistemului
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU, cu
modificările ulterioare, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Arhitect Şef din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.3. 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

Deva, la 18 decembrie 2009

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dana Dan

