
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.1/2012 
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 Serviciului tehnic și 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.1-3 , care fac parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

 
               
 
                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.2/2012 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective de 
investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1 și nr. 2, care 
fac parte integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 

                                                                                               
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 
 



 
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.3/2012 
privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Comuna 

Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, în vederea realizării în comun a 
unui obiectiv 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. 1785/08.12.2011 a Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori; 
 În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor 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 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 Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, în 
vederea realizării in comun a unui obiectiv 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. 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
   
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 

 
 



 
    

 
 
 

ANEXA 
la Hotărârea nr.3/2012 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ROMÂNIA                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                   JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                      COMUNA RÎU DE MORI 
Nr.___/_____________            Nr.___/____________ 
                  

 
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, ale art. 36 alin 2 lit. e, alin. 7 lit. c și ale art. 91 alin. 6 lit.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 Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, cu sediul în Rîu 
de Mori, str. Principală, nr.1, Judeţul Hunedoara, reprezentată prin domnul Niculiță Mang – 
Primar, 

care convin următoarele: 
 

Cap.1. Obiectul acordului 
Art. 1.1.  Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea realizării în comun a 
obiectivului de investiții: ”Colector menajer principal în Zona de agrement Râușor, Comuna 
Rîu de Mori ”. 
 
Cap. 2. Durata acordului 
Art. 2.1.  Prezentul acord este valabil până la data finalizării lucrărilor şi intră în vigoare la  
data semnării lui de către ambele părți. 
Art. 2.2. Durata și condițiile asocierii pot fi modificate, cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 
Cap. 3.  Obligaţiile părţilor 
Art. 3.1. Consiliul Judeţean Hunedoara are  următoarele obligații: 

a) Să aprobe documentația tehnico-economică și să includă obiectivul de investiții  
în  Programul de investiţii al Județului Hunedoara în vederea finanțării de către 
Consiliul Județean Hunedoara; 

b) Să aprobe credite de angajament în bugetul județului în cadrul Programului de 
investiții, pe anul 2012, la nivelul devizului aprobat; 

c) Să organizeze procedura de achiziție publică pentru execuția lucrării; 
d) Să încheie contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții; 
e) Să finanțeze obiectivul de investiții în anul 2012 cu suma de 360.000 lei, restul 

sumelor urmând să fie alocate conform fișei obiectivului, anexă la bugetul 
județului, până la recepția la terminarea lucrărilor; 

f) Să urmărească execuția lucrărilor și să recepționeze obiectivul de investiții; 
g) Să predea în administrarea Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori obiectivul 

după recepționarea acestuia. 
Art. 3.2. Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori are următoarele obligaţii: 



 
 
 
 
 

a) să pună la dispoziţie, documentația tehnico-economică faza S.F+ P.T., caietul 
de sarcini, procesul verbal de recepție al lucrărilor executate până în prezent și 
amplasamentul obiectivului de investiții, în vederea realizării proiectului; 

b) să asigure dirigenția de șantier și asistența tehnică a proiectantului; 
c) să obţină certificatul de urbanism, autorizația de construire împreună cu avizele 

şi acordurile aferente. 
Cap. 4. Dispoziţii finale 
Art. 4.1.  După finalizare, obiectivul de investiţie realizat, se include în inventarul 
domeniului public al Comunei Rîu de Mori, aflat în administrarea consiliului local. 
 Art. 4.2.     Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Art.  4.3.     Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor implicate. 
Art. 4.4.    Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează pe cale 
amiabilă, sau în caz de neînțelegere, la instanțele judecătorești competente. 
 
 Prezentul Acord de asociere se încheie, azi______________în 2 (două) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA RÎU DE MORI 
prin prin 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎU DE 
MORI 

reprezentat de reprezentat de 
PREȘEDINTE, PRIMAR, 

Mircea Ioan Moloţ                       Niculiță Mang 
 
  
              DIRECTOR EXECUTIV, 
     Direcția administrație publică locală, 
                   Vasilică Potecă 

                                        
                                  

  
  
   CONTROL FINANCIAR PREVENTIV , 
                  Gabriela Bândea 
 
 

Serviciul juridic-contencios și relații cu       
consiliile locale, 

              Mariana Daniela Bârsoan                    
 

Responsabil implementare, derulare și    
administrare acord, 

                       Rotar Viorel 
 
 
 

 

  
                                                                      
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
    
 
 

HOTĂRÂREA NR.4/2012 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 66449504,51 lei 

 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.b şi alin.3 lit. b, ale art.104 alin.1 lit.c și alin.4 lit.d, precum 
şi ale art. 115 alin.1 lit. c, alin. 4, 5 şi 6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
    Având în vedere 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 şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
     Tinând seama de prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
     Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte, 
    Luând act de: 
      a) nota de fundamentare de aprobare prezentată de către Președintele Consiliului Județea 
Hunedoara, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 9271/ 2011; 
      b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara, înregistrat sub nr. 9272/2011; 
      c) raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
     constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 
de interes local,  a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului 
Județean Hunedoara nr.169/2007, nr.99/2008, nr.45/2009, nr.184/2009, nr.201/2009, nr.5/2010, 
nr.35/2010, nr.54/2010, nr.85/2010, nr.107/2010, nr.113/2010, nr.124/2010, nr.144/2010, nr.172/2010, 
nr.183/2010, 184/2010, nr.94/2011 și nr.132/2011 prevăzute în anexa la prezenta, 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată cu completările și modificările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 66.449.504,51 
lei, cu o maturitate de maxim 20 de ani. 
 Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, prevăzute 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 şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 



Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Hunedoara următoarele 
date: 
  a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia; 
    b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Județului Hunedoara; 
     d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a finanţării rambursabile; 
     e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
     f) plăţile 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. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean. 
     Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului Hunedoara, în 
termenul prevăzut de lege, președintelui consiliului județean şi prefectului judeţului Hunedoara şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Hunedoara, precum şi pe 
pagina de internet www.cjhunedoara.ro. 
 
 
        
                    
  PREŞEDINTE,                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                        Mircea Ioan Moloţ            Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 
  
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

   HOTĂRÂREA NR.5/2012 
privind atribuirea  licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul 
de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 

01.07.2008 – 30.04.2013 
 

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 Hunedoara; 

Văzând propunerea de atribuire a licenţelor de traseu nr.8874/06.12.2011               
a Comisiei paritare pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate 
de interes judeţean, ca urmare a rezultatelor şedinţei de atribuire prin licitaţie electronică 
organizată de Centrul Naţional pentru Managementul  Societăţii Informatice (CNMSI) din 
data de 02.12.2011; 
           În conformitate cu prevederile: 
- art.17 alin.1 lit.m, p şi art.37 alin.10 din Legea serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, cu modificările  şi completările ulterioare;  
- art.4 lit.h, art.15, art.19 alin.1 şi ale art.61 din Ordinul Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările  şi completările ulterioare; 
- art.3, art.5 din Normele – cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor 
pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul 
Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007; 
   În temeiul art.91 alin.1 lit.f şi 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 atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în 
Programul judeţean de transport de persoane  prin curse regulate, valabil în perioada 
01.07.2008 – 30.04.2013, operatorilor de transport rutier  din anexa nr.1 , care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă tarifele de călătorie pentru operatorii prevăzuţi la art.1 care 
efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate, 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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  Autoritatea Judeţeană de Transport. 
 
 
 
 PREȘEDINTE,     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
       Mircea Ioan Moloț           Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



 
 
 

 
           ANEXA nr. 1 la                      

                 Hotărârea nr.5/2012 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara  

      
 
 
 
 
 
 
 

Tabel cuprinzând operatorii cărora li s-au atribuit  licenţe de traseu 
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

 

Operatorul de transport 
rutier căruia i s-a atribuit 

licenţă de traseu 

Grupa/ Cod Traseu/ Traseul 

1. BV. Dasler S.R.L. 
Cod fiscal : R11929802 
Loc. Brad, jud. Hunedoara 
 

Grupa nr. 6:-cod traseu nr. 027 : Deva- Hărău 
                   -cod traseu nr. 028 :  Deva- Chimindia      
                   -cod traseu nr. 029 : Deva-Banpotoc 

2. Mihai Trans S.R.L. 
Cod fiscal : R3817530 
Loc. Veţel, jud. Hunedoara 

 
Grupa nr.8: -cod traseu nr. 032 :  Deva-Vărmaga 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                     Anexa nr.2 la  

                                         Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 5/2012     
     

TARIFE UTILIZATE DE OPERATORII DE TRANSPORT 
Nr. 
crt. 

Cod 
Traseu 

Denumire traseu cu staţiile aferente / Operator transport 

1 032 Deva – Vărmaga /  S.C. Mihai Trans S.R.L. 

Tarife Călătorie(Lei) K
M
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DEVA - AUTOGARĂ 0   2,5 3 3,5 4 4,5 4,5 5       6 
ŞOIMUŞ - 
CONSILIU 7 2,5   2,5 3 4 4 4,5 5 6 
BĂLATA 11 3 2,5   2,5 3 4 4,5 5 5 
HĂRĂU – RAM. 13 3,5 3 2,5  2,5 2,5 3 3,5 4 
BÂRSĂU 15 4 4 3 2,5  2,5 3 3 4 
NOJAG – RAM. 16 4,5 4 4 2,5 2,5  2,5 3 3 
CERTEJU DE SUS 19 4,5 4,5 4,5 3 3 2,5  2,5 3 
NOJAG – COOP.  25 5 5 5 3,5 3 3 2,5  2,5 
VĂRMAGA 31 6 5 5 4 4 3 3 2,5   

2 027 Deva – Hărău /  S.C. BV DASLER S.R.L 

Tarif Călătorie(Lei) KM
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DEVA – AUTOGARĂ 0  3 3,5 4 4 4 4 4 5 5 

ŞOIMUŞ – DN76 6 3  3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 

ŞOIMUŞ – CONS. 7 3,5 3  3 3 3 3 3,5 3,5 4 

ŞOIMUŞ – COOP. 8 4 3 3  3 3 3 3 3,5 4 

BĂLATA – ABATOR 9 4 3 3 3  3 3 3 3 4 

FERMA NR. 8 10 4 3 3 3 3  3 3 3 3,5 

BĂLATA- SAT  12 4 3,5 3 3 3 3  3 3 3 

BÂRSĂU 13 4 3,5 3,5 3 3 3 3  3 3 

HĂRĂU – RAM.  14 5 4 3,5 3,5 3 3 3 3  3 

HĂRĂU  17 5 4 4 4 4 3,5 3 3 3  
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DEVA – AUTOGARĂ 0  3 3,5 4 4 4 4 4 5 5 5,5 

ŞOIMUŞ – DN76 6 3  3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4 

ŞOIMUŞ – CONS. 7 3,5 3  3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 

ŞOIMUŞ – COOP. 8 4 3 3  3 3 3 3 3,5 4 4 

BĂLATA – ABATOR 9 4 3 3 3  3 3 3 3 4 4 

FERMA NR. 8 10 4 3 3 3 3  3 3 3 3,5 4 

BĂLATA- SAT  12 4 3,5 3 3 3 3  3 3 3 3,5 

BÂRSĂU 13 4 3,5 3,5 3 3 3 3  3 3 3 

HĂRĂU – RAM.  14 5 4 3,5 3,5 3 3 3 3  3 3 

HĂRĂU  17 5 4 4 4 4 3,5 3 3 3  3 

CHIMINDIA 18 5,5 4 4 4 4   4 3,5 3 3 3   
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DEVA – AUTOGARĂ 0  3 3,5 4 4 4 4 4 5 5 5,5 6 

ŞOIMUŞ – DN76 6 3  3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4 5 

ŞOIMUŞ – CONS. 7 3,5 3  3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 5 

ŞOIMUŞ – COOP. 8 4 3 3  3 3 3 3 3,5 4 4 5 

BĂLATA – ABATOR 9 4 3 3 3  3 3 3 3 4 4 4 

FERMA NR. 8 10 4 3 3 3 3  3 3 3 3,5 4 4 

BĂLATA- SAT  12 4 3,5 3 3 3 3  3 3 3 3,5 4 

BÂRSĂU 13 4 3,5 3,5 3 3 3 3  3 3 3 4 

HĂRĂU – RAM.  14 5 4 3,5 3,5 3 3 3 3  3 3 4 

HĂRĂU  17 5 4 4 4 4 3,5 3 3 3  3 3 

CHIMINDIA 18 5,5 4 4 4 4   4 3,5 3 3 3   3 

BANPOTOC 22 6 5 5 5 4 4 4 4 4    3 3   
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.6/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru 

trimestrul IV al anului 2011 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
trimestrul IV 2011,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de  231.614.795 lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 194.168.489 lei, cu un excedent de 37.446.306 lei, conform anexelor nr.1–2. 
 Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, pe trimestrul IV, la venituri în sumă de 
92.143.765  lei şi la cheltuieli în sumă de   91.722.625 lei, cu un excedent de 421.140  lei, 
conform anexelor nr.3-4.  
 Art.3 Anexele nr.1 - 4 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 ,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR.7/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi 

interne ale 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; 
 In conformitate cu prevederile art.49 alin(13), din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi 
interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru trimestrul al patrulea al 
anului 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
                                                                           
                                                                                                               
        PREŞEDINTE ,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.8/2012 
privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara şi Asociaţia Misionară Umanitară „ Glasul Penticostalilor” Lupeni 
 

 
 

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 Strategia judeţeană privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi protecţia, 
integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap şi a altor categorii de adulţi în dificultate 
pentru perioada 2011 - 2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.21/2011, 
precum și adresa nr.30751/2011 a directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art. 2 lit c pct. 5 și 6 din Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificărille şi completările ulterioare;  

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă Convenţia de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia Misionară Umanitară „ Glasul Penticostalilor” Lupeni, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu data prezentei, Hotărârile nr. 53/2007 și nr.96/2009 ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara se abrogă. 

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie publică locală, 
relaţii publice ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
 
 
                                   
       PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Mircea Ioan Moloţ                                            Dana  Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



       ANEXA 
La Hotărârea nr.8/2012 a  

Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 
 
 

CONVENŢIE  DE  COLABORARE 
 
 
 
 I. Părţile convenţiei: 
 
  
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, cu sediul în Deva, Bd. 
Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, reprezentată prin doamna Viorica Popescu - director general şi 
doamna Monica Georgescu – director general adjunct economic, 
 
 şi 
 
 Asociaţia Misionară Umanitară Glasul Penticostalilor, legalizată în baza încheierii nr. 5/A/2001 
din data de 21.02.2001 a Judecătoriei Petroşani, cu sediul în Lupeni, str. Tineretului, nr. 6 B, jud. 
Hunedoara, reprezentată prin domnul Mesaroş Iacob, în calitate de preşedinte, 
 
 
            II. Obiectul convenţiei 
 
 Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea serviciilor sociale pentru persoane adulte aflate în 
dificultate din judeţul Hunedoara prin Locuinţe Protejate pentru adulti aflati in dificultate, situate în 
municipiul Lupeni, str. Viitorului, bl. G 18, judetul Hunedoara, in vederea cresterii calitatii vietii categoriei 
de persoane amintite, prin acordarea hranei, imbracamintei, medicamentelor, asigurarea resurselor 
umane, precum si facilitarea reintegrarii beneficiarilor in mediul de provenienta al acestora.  
 Convenţia se încheie în baza prevederilor art. 2 alin. c) pct. 5 şi 6 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 
Hotărârea nr. 1434 / 2004 a Guvernului României, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  
 III.  Obligaţiile părţilor 
   

 
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Hunedoara  

 
a) suportă costurile necesare pentru plata drepturilor salariale pentru persoanele angajate care îşi 

desfăşoară activitatea în Locuinţele Protejate pentru adulţi aflaţi în dificultate, situate în 
municipiul Lupeni, str. Viitorului, bl. G18, judetul Hunedoara, cu fonduri asigurate de Consiliul 
Judetean Hunedoara. 

b) în vederea plăţii drepturilor salariale, pe perioada valabilităţii convenţiei, în temeiul art. 83 lit. b) 
şi h) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, încheie acte adiţionale la contractele 
individuale de muncă ale persoanelor care la data de 31.12.2011 îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul Locuinţelor protejate Lupeni şi care, începând cu data de 01.01.2012, urmează să-şi 
desfăşoare activitatea în cadrul Locuinţelor Protejate pentru adulţi aflaţi în dificultate Lupeni; 

c) noul serviciu creat “ Locuinţe Protejate pentru adulţi aflaţi în dificultate Lupeni”, va înlocui în 
structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Hunedoara, vechiul serviciu existent la data de 



31.12.2011, respectiv Locuinţe protejate Lupeni, iar numărul şi structura de personal al noului 
serviciu, vor fi adaptate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d) asigură monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul asistenţei sociale;  
e) îndrumă metodologic personalul angajat în vederea desfăşurării activităţii în folosul 

beneficiarilor; 
f) internează persoanele adulte aflate în dificultate, în locuintele protejate astfel:  

- prin dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Hunedoara, în baza unui raport de 
evaluare întocmit de specialiştii din cadrul Locuinţelor Protejate cu avizul Biroului 
monitorizare, servicii sociale adulţi, violenţă în familie; 

- iar în cazul persoanelor adulte aflate iîn dificultate cu grad de handicap, prin Comisia 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.  

 
 

2. Asociaţia Misionară Umanitară Glasul Penticostalilor 
 

a) asigură spaţiul adecvat desfăşurării activităţii în Locuinţele Protejate pentru persoanele adulte 
aflate în dificultate, respectiv  imobilul din municipiul  Lupeni, str. Viitorului, bl. G18, judetul 
Hunedoara, cu o capacitate de 55 locuri; 

b) asigură drepturile persoanelor adulte aflate în dificultate asistate: hrană, cazarmament, 
transport, medicamente conform prevederilor legale şi necesităţilor, precum şi alte cheltuieli 
necesare pentru derularea actvităţii respectand prevederile legale; 

c) asigură costurile de întreţinere şi funcţionare ale Locuinţelor Protejate pentru adultii aflaţi în 
dificultate, din municipiul Lupeni, str. Viitorului, bl. G18, judetul Hunedoara; 

d) asigură coordonarea şi controlul întregii activităţi a Locuinţelor Protejate pentru adulţi aflaţi în 
dificultate; 

e) asigură identificarea şi instrumentarea cazurilor care au nevoie de servicii de asistenţă socială 
în colaborare cu Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara; 

f) răspunde de modul de acordare a serviciilor sociale pentru beneficiari. 
 
 

IV. Durata convenţiei 
 
Prezenta convenţie se încheie pe perioadă determinată, de la data semnării acesteia până la 

data de 31.12.2012,  perioada putând fi prelungită prin acordul  părţilor, prin act adiţional. 
 

           V.  Răspunderea contractuală 
 
1. Executarea necorespunzătoare 
 
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate în parteneriat, 

partea în culpa răspunde în condiţiile legii. 
 

2. Forţa majoră 
 

Forta majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie pe 
toată perioada în care aceasta actionează.  

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, producerea 
acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

 
 
 



VI. Litigii. Divergente 
 
Divergentele care apar între cele două părţi pe parcursul derulării convenţiei vor face obiectul 

unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumită se poate 
adresa instanţei de judecată competente, în conditiile legii. 

 
VII. Dispozitii finale 
  

Modificările clauzelor se pot face numai cu acordul scris al ambelor părţi, acestea 
consemnându-se întru-un act aditional la prezenta convenţie. 

     Prezenta convenţie poate înceta prin acordul ambelor părţi sau la iniţiativa uneia dintre părţi,  
după  înştiinţarea cealelalte parti. 

 
 
     Prezenta convenţie de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi ____________2011. 
 
 
 
  Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi                                  Asociaţia Misionară Umanitară                          

Protectia Copilului Hunedoara                                                              Glasul Penticostalilor Lupeni 
    

 
      Director General                       Preşedinte 
     Jr. Viorica Popescu                                                  Iacob Mesaroş 
 
 
 
    Director Gen. Adj. Ec. 
     Monica Georgescu 
 
 
 
  Avizat, 
       Consilier Juridic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.9/2012 
pentru aprobarea componenței comisiilor de concurs/examinare pentru 

ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva 

 
 
 
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 

Văzând propunerea Spitalului Județean de Urgență Deva, cu nr. 19.866/2011; 
Conform Dispoziției nr. 588/2011 a Președintelui Consiliului Județean 

Hunedoara; 
În baza prevederilor art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef 
serviciu din unitățile publice aprobate prin Ordinul nr. 1406/2006 al Ministrului 
Sănătății Publice; 

În conformitate cu prevederile art. 184 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1 Se aprobă componența comisiilor de concurs/examinare pentru 
ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Deva, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta.  
  Art.2  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Județean de Urgență 
Deva și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului Administrație publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 PREȘEDINTE,    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț       Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN   
 

HOTĂRÂREA NR.10/2012 
privind aprobarea unui credit pentru finanțarea Proiectului ”Sistem medical informatic integrat” 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara; 
 Văzând adresa managerului Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad nr.58/2012, precum și 
Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/2011 a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.b şi alin.3 lit. b, alin.5 lit.a pct.3, precum şi ale art. 115 
alin.1 lit. c, alin. 4, 5 şi 6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și ale Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 
     Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte, 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată cu completările și modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.220.000 lei, cu 
o maturitate de un an, de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în calitate de beneficiar. 
 Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea 
Proiectului ”Sistem medical informatic integrat”. 
 Art.3 (1) Din bugetul de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, din 
venituri proprii, se asigură integral rambursarea creditului. 
  (2) S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. în calitate de codebitor va garanta finanțarea 
rambursabilă internă, prin scrisoare de garanție bancară în valoare de 4.424.000 lei, care va acoperi 
suma prevăzută la art.1 și dobânda estimată, conform Contractului de facilitate de credit la termen 
nr.00186/2011.  
     Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează managerul Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad. 
     Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică 
locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.  
      
  
                           
  PREŞEDINTE,               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                     Mircea Ioan Moloţ                   Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEAEAN  
 
 
 
 

HOTARAREA NR.11/2012 
privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora din 

competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara,  
aplicabile în anul fiscal 2012  

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN 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;  
    In 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;  
- 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;  
- art. 6 alin (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- art. 27 şi art.30 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;  
    In temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 
 

   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 – Compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara, 
instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
   Art. 6 – 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,     SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

       Mircea Ioan Moloţ          Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 
 
 
 
 
 



             ANEXA NR.1 
                       la Hotărârea nr.11/2012 a  
        Consiliului Județean 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                 4,0lei 
b) Între 151 şi 250 inclusiv       5,0 lei 
c) Între 251 şi 500 inclusiv       7,0 lei 
d) Între 501 şi 750 inclusiv       8,0 lei 
e) Între 751 şi 1000 inclusiv               12,0 lei 
f) Peste 1000 pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m² 

           12,0 lei + 
0,01  lei/m²  

 
     - Pentru mediul rural, taxa pentru Certificatul de urbanism se reduce cu 50 % din 
taxa pentru mediul urban. 

 
 
  2. 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:  

6,0 lei pentru 
fiecare m² de 
suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

   
  3. 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. 
 
 
  4. 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. 
 
 
   5. 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. 
 
 



   6. 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. 
 
   7. 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. 
 
  8. Taxa pentru prelungirea certificatelor de urbanism, precum şi a 
autorizaţiilor de construire este de 30,0 % din valoarea taxei iniţiale. 
 
    9. Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 
şi urbanism pentru documentaţii  de urbanism – Planuri urbanistice de detaliu 
este de 13,0 lei. 
 
  10. 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. 
 
   11. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, întocmit de Arhitectul Șef 
și aprobat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în vederea elaborării 
unei documentații de urbanism, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea 
nr.350/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, este de 13,0 lei. 
 
   12. 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 

 
Valoarea impozabilă lei/ m² Nr. 

crt. 
 
Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice şi încălzire 
(condiţii cumulative) 
 

Fără instalaţii de 
apă, 
canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

1. 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 

 
806 

 
478 

2. 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 

 
 

219 

 
 

137 



chimic 
3. 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 

 
137 

 
123 

4. 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 

 
 

82 

 
 

54 

5. 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 

75 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

6. 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 

50 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 
  13. 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 
 
 
   



  ANEXA NR.2 
                       la Hotărârea nr.11/2012 a  
        Consiliului Județean Hunedoara 
 

Taxe pentru eliberarea avizelor și acordurilor în domeniul drumurilor 
județene și tarife pentru efectuarea de transporturi în condițiile depășirii 

limitelor de greutate și/sau gabarit pe drumurile județene, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa Compartimentul 

0 1 2 3 
A. Taxa pentru eliberarea avizelor şi 

acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene 

 Serviciul 
Administrare Drumuri 
şi Achiziţii Publice 

1. Taxa pentru eliberarea acordului 
prealabil privind amplasarea unor 
obiective în zona drumurilor judeţene şi 
acces la drumurile judeţene  

  

 a) pentru persoane juridice 87 euro/document  
 b) pentru persoane fizice 21 euro/document  
2. Taxa pentru utilizarea temporară a 

suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene 

euro/mp/lună  

 a) amplasare panouri publicitare 0,54  
 b) spaţii cu destinaţie comercială 

(chioşcuri, rulote, masă pentru desfacere 
produse alimentare şi nealimentare)  

 
0,32 

 

 c) accese la staţii distribuţie carburanţi, 
hoteluri, moteluri, depozite, spaţii 
comerciale, show-room, etc.  

 
0,32 

 

 d) locuri de parcare care deservesc 
obiective economice  

0,35  

3. Taxa pentru folosinţa în zona DJ- 
conducte de apă, canalizare, aburi şi 
alte produse neinflamabile, de gaze, 
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi 
transportoare care traversează aerian 
drumurile 

euro/ml/lună  

3.1. Traversare aeriană    
 a. drum pietruit 0,57  
 b. drum modernizat 0,87  
3.2. Subtraversare    
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3. Amplasare subterană în lungul drumului    
3.3.1 În ampriză, în afara părţii carosabile   
    

 



 
0 1 2 3 
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3.2 Sub partea carosabilă   
 a. drum pietruit 0,66  
 b. drum modernizat 1,01  
3.3.3 În zona de siguranţă   
 a. drum pietruit 0,31  
 b. drum modernizat 0,47  
3.4. Amplasare aeriană în lungul drumului   
3.4.1 În ampriză   
 a. drum pietruit 1,54  
 b. drum modernizat 2,36  
3.4.2 În zona de siguranţă   
 a. drum pietruit 1,1  
 b. drum modernizat 1,68  
3.5. Pe poduri şi podeţe   
3.5.1 În canale tehnice 6,07  
3.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât 
canal tehnic 

9,44  

4. Taxa pentru folosinţă obiective în zona 
DJ- cabluri telefonice, TV 

euro/ml/lună  

4.1. Traversare aeriană 0,15  
4.2. Subtraversare   
 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3. Cablu subteran în lungul drumului   
4.3.1 În ampriză, în afara părţii carosabile   
 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3.2 Sub partea carosabilă   
 a. drum pietruit 0,26  
 b. drum modernizat 0,40  
4.3.3 În zona de siguranţă   
 a. drum pietruit 0,10  
 b. drum modernizat 0,15  
4.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în 

lungul drumului 
euro/buc./lună  

4.4.1 În ampriză, în afara părţii carosabile 0,90  
4.4.2 În zona de siguranţă 0,70  
4.5. Pe poduri şi podeţe euro/ml/lună  
4.5.1 În canale tehnice 1,30  
4.5.2 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât 

canal tehnic 
2,30  

5. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- 
închiriere suprafeţe pentru valorificarea 
ierbii 

euro/ha/an 
10 

 



B. Tarife pentru efectuarea de transporturi 
în condiţiile depăşirii limitelor de 
greutate şi/sau gabarit pe drumurile 
judeţene 

 Biroul Autoritate 
Judeţeană de 
Transport 

    
    
1. Emitere autorizaţie specială,  traseu şi 

condiţii de parcurs 
20 

euro/document 
 

2. Depăşirea masei totale maxime admise, 
indiferent de tipul suspensiilor, numărul 
de osii sau de roţi  

  

 Masă totală (tone) euro x km  
 16,1-20,0 0,20  
 20,1-25,0 0,25  
 25,1-30,0 0,30  
 30,1-35,0 0,35  
 35,1-40,0 0,40  
 40,1-45,0 0,45  
 45,1-50,0 0,50  
 50,1-55,0 0,55  
 55,1-60,0 1,20  
 peste 60,0 1,20 euro +0,10 

euro pentru fiecare 
0,1-5,0 tone peste 
masa totală maximă 
admisă 

 

euro x km 3. Depăşirea masei maxime admise pe axe 
indiferent de numărul de osii sau de roţi Suspens

ii pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 

Alte 
suspen
-sii 
decât 
pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 
 

 

 a. Axă simplă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,08 
 0,6-1,0 0,22 
 1,1-1,5 0,33 
 1,6-2,0 0,78 
 2,1-2,5 1,19 
 2,6-3,0 1,74 
 3,1-3,5 2,31 

Tarifele 
prevăzu

-te 
pentru 

suspens
ii 

pneuma
-tice x 
1,25 

 

 peste 3,5* 2,31 euro 
+ 1,0 
euro 

pentru 

Tarifele 
prevăzu

-te 
pentru 

 



fiecare 
0,1-0,5 

suspens
ii 

pneuma
-tice x 
1,50 

 b. Axă dublă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,20 
 0,6-1,0 0,27 
 1,1-2,0 0,55 
 2,1-3,0 0,82 
 3,1-4,0 1,10 
 4,1-5,0 1,44 
 5,1-6,0 

 
1,76 

Tarifele 
prevăzu

-te 
pentru 

suspens
ii 

pneuma
-tice x 
1,25 

 

    
 peste 6,0* 1,76 euro 

+ 1,5 
euro 

pentru 
fiecare 
0,1-1,0 

Tarifele 
prevăzu

-te 
pentru 

suspens
ii 

pneuma
ti-ce x 
1,30 

 

 c. Axă triplă (tone) euroxkm   
 0,1-0,5 0,30 
 0,6-1,0 0,36 
 1,1-2,0 0,53 
 2,1-3,0 0,88 
 3,1-4,0 1,22 
 4,1-5,0 1,56 
 5,1-6,0 1,95 
 6,1-7,0 2,35 

Tarifele 
prevăzu

te 
pentru 

suspens
ii 

pneuma
tice x 
1,25 

 

 peste 7,0* 2,35 euro 
+ 1,0 
euro 

pentru 
fiecare 
0,1-1,0 

tone 

Tarifele 
prevăzu

te 
pentru 

suspens
ii 

pneuma
ti-ce x  
1,50 

 

4. Depăşirea dimensiunilor maxime admise  euro x km  
 a. Lungime (metri)   
 Fiecare 0,01-1,0 0,03 euro + 0,05 

euro pentru fiecare 
0,01-1,0 metri 

 

 b. Lăţime (metri)   
 0,01-2,0 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 

 c. Înălţime (metri)   
 0,01-2,0 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 

 

5. Recântărire, remăsurare sau estimare tarifare 
pentru depăşirea limitelor maxime admise 

20,0 euro/operaţie  

6. Cântărire la cerere 100,0 euro/operaţie  
7. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu în 

vederea efectuării serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse 
regulate speciale 

10 lei/lună  

8. Tarif pentru eliberarea unui duplicat al licenței 
de traseu pentru curse regulate speciale, 
ocazionată de pierderea, sustragerea, sau 
deteriorarea celei anterioare eliberate 

120 lei/dublicat  

9. Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru 
curse regulate speciale, ocazionată de 
schimbarea denumirii operatorului de transport 
sau a adresei sediului social al acestuia 

20% din tariful inițial 
perceput 

 

 
• 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.11/2012 a  
        Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

Alte taxe şi tarife  asimilate impozitelor şi taxelor locale 
din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Hunedoara, 

aferente anului 2012 
 
                                                                                                                         -lei -  

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa 
( lei ) 

Direcţie/ 
Compartiment/ 

Instituţie 
A. Alte taxe  Direcţia 

administraţie 
publică locală 

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 

Serviciul administraţie 
publică locală, relaţii 
publice, ATOP  

B. Tarife de garare autovehicule  Serviciul  
administrarea 
domeniului public şi 
privat 

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. Taxa pentru servicii oferite de Biblioteca 

Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara 
– Deva 
 

 Biblioteca 
Judeţeană “Ovid 
Densuşianu” 
Hunedoara - Deva 

 a) copii  0,2 lei/pagină  
 b) copii legislaţie imprimantă – alb -negru 0,5 lei/pagină  
 c) copii legislaţie imprimantă -color 1,0 lei/pagină  
 c) copii pe dischetă 2,0 lei/bucată  
 d) copii pe C.D. 3,0 lei/bucată  
 e) scanare documente 0,5 lei/pagină  
 f)  permis intrare bibliotecă 7,0 lei/buc  
 g) c/v cheltuieli recuperare carte 1,50 lei/somaţie 

sau proces 
verbal 

 

D. Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor 
arheologice 

 Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane 
Hunedoara - Deva 



1. Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
3,5 lei – adulţi 

2. Complexul de Monumente de la Ţebea 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
3,5 lei – adulţi 

3. Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
3,5 lei – adulţi 

4. Complexul Memorial Aurel Vlaicu 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
3,5 lei – adulţi 

5. Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
4,5 lei – adulţi 

6. Magna Curia 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
4,5 lei – adulţi 

7. Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 1,5 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 

uşor 
4,5 lei – adulţi 

 

8. Taxa de fotografiere 15 lei -  persoane fizice 
17 lei -  persoane juridice 

 

9. Tarife filmare 35 lei – persoane fizice 
55 lei – persoane juridice 

10 Tarif de urgență pentru întocmirea Rapoartelor 
de evaluare teoretică 

150 lei 

11 Tarife fotografiere documente 0,5 lei/pagină 
12 Tarif coală ierbar 5 lei 
13 Taxă ghidaj grupuri minim 15 persoane 50 lei 
14 Taxă închiriere audio-book și touch screen 50 lei 
15 Taxă fotocopiere documente 0,5 lei/pagină 
16 Tarif servicii cercetare arheologică 50 lei/oră – personal de specialitate 

30 lei/oră – personal auxiliar 
17 Tarif servicii întocmire studii istorice 50 lei/oră – personal de specialitate 

30 lei/oră – personal auxiliar 
E. Taxă şcolarizare 500 lei/curs/an Centrul Judeţean 

pentru Conservarea 
şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale 
Hunedoara 

    



F. Taxă multiplicare document  
   

1,0 leu/pagină Direcția Publică 
Comunitară de 

Evidență a 
Persoanelor 

 Taxă executare foto (pentru cărţile de 
identitate provizorii); 

10,0 lei  

 Taxă / formular pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; 
 

4,0 lei  

 Taxă soluţionare dosar schimbare nume pe 
cale administrativă în regim de urgenţă (până 
la 7 zile lucrătoare); 
 

150,0 lei  

 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); 
   

70,0 lei  

 Taxă soluţionare dosar rectificare acte de 
stare civilă la cererea persoanei interesate în 
regim de urgenţă (până la 5 zile lucrătoare); 

80,0 lei  

 Taxă soluţionare dosar reconstituire sau 
întocmire ulterioară a unui act de stare civilă în 
regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare); 

50,0 lei  

 Taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de 
stare civilă, cu excepţia celor menţionate 
anterior (până la 10 zile lucrătoare); 

50,0 lei  

G.  
      

 Camera Agricolă 
Judeţeană 
Hunedoara 

 1. Elaborare proiecte pentru accesare 
fonduri comunitare sau cofinanţare 
publică: 

- FEADR  Măsura 141 
-               Măsura 112 
- Alte măsuri≥ 25.000 Euro 

 
 
 
500 lei/proiect 
1% din valoarea 
proiectului 
2% din valoarea 
proiectului 

 

       2. Cursuri calificare producători agricoli 400 lei  

 Notă: 
Pentru Camera Agricolă Judeţeană 
Hunedoara, tarifele se încasează 100% la 
deschiderea cursului 

  



    

 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.12/2012 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2012  

 
 

  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 nr.3615/2011a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările și 
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; 
 

H O T A R A S T E : 
 
  Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru evaluarea în lei a 
arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2012, 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,                                SECRETAR AL JUDETULUI, 

              Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012  

 



ANEXA 
                                                                                                                  la Hotărârea nr.12/2012 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
 

 
 PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2012  

 
Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu 

 Grâu Lei/kg. 1,00 
1. Orz Lei/kg. 0,90 
 

 
Cereale 

Porumb boabe Lei/kg. 0,90 
2. Cartof Lei/kg. 1,15 
3. Fasole boabe Lei/kg. 6,50 
4. Varză Lei/kg. 1,00 
 Ceapă Lei/kg. 1,60 
 Morcov Lei/kg. 2,00 
 Tomate Lei/kg. 4,00 
 

 
 
Legume  

Ardei gras Lei/kg. 5,00 
5. Fructe Mere Lei/kg. 2,00 
  Pere Lei/kg. 4,50 
  Struguri Lei/kg. 7,50 
6. Porc Lei/kg. 7,00 
 Vită Lei/kg. 10,50 
 

Carne în viu 

Pasăre Lei/kg. 7,00 
 Carne tăiată Porc Lei/kg. 12,50 
  Vită Lei/kg. 17,50 
  Pasăre Lei/kg. 10,00 
7. Lapte Lei/l 2,75 
8. Brînzeturi 

proaspete 
Lei/kg. 11,00 

 Smântână Lei/kg. 12,50 
 

 
 
Produse lactate 

Telemea Lei/kg. 19,00 
9. Ouă Lei/buc. 0,45 
10. Miere Lei/kg. 22,50 
 
 
 



ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.13/2012 
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor din cota de 18,5%  
din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 
şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală, pe anul 2012 
 

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.66/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Hunedoara; 

In conformitate cu prevederile art.32 şi ale art.33 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011; 
 In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumei 
de 17.282,00 mii lei, respectiv: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în 
sumă de 7.107,00 mii lei şi sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit în 
sumă de 10.175,00 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea 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. 

 
        
PRESEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 
  



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

 HOTARAREA NR.14/2012 
privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2012 

 
  

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

hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului administrare drumuri 
și achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând procesul verbal nr.72/2012; 
  In  baza   dispoziţiilor  art. 4 lit. c din Legea bugetului  de stat 
pe anul 2012, nr.293/2011 ; 
         In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
H O T A R A S T E : 

 
  Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ 
teritoriale a sumei de 16.258 mii lei  defalcată din taxa pe valoarea 
adăugată,  pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2012, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
administrare drumuri și achiziții publice şi se comunică celor 
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
 
         
 PRESEDINTE,    SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Ioan Moloț                                    Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN                                                                                                                      
 

HOTĂRÂREA NR.15/2012 
privind aprobarea depunerii proiectului ,,Servicii electronice de sănătate în cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva’’ din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
,,Creşterea Competitivităţii Economice’’ 

 
 
 

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; 

Analizând solicitarile Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva nr.10291/2011, 
nr.19623/12.12.2011 precum si adresa Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale nr.11261/09.12.2011  înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 
74/09.01.2012; 

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare  
şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2548/2009 ; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a  pct.3 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 depunerea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva a 
proiectului ,,Servicii electronice de sănătate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva’’, din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii 
Economice’’, Axa prioritară III - “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 - ,,Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice’’, în valoare totală de 1.960.750 lei, cât şi a cofinanţării 
proprii în valoare de 411.125 lei (contribuţia solicitantului şi TVA). 

Art.2. Cheltuielile legate de implementarea proiectului ,,Servicii electronice de 
sănătate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva’’ vor fi suportate în conformitate 
cu anexa la prezenta.  

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, 
buget, finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
  
              PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                    
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.16/2012 
privind aprobarea utilizării execedentului anului 2010 pentru acoperirea 

definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfîrşitul exercitiului 
bugetar 2011 

 
 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.58 alin(1) lit.c din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2985/2011pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011; 
 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 acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare 
în sumă de 9.963.492,70 lei la finele exerciţiului bugetar 2011din excedentul 
anului 2010 în sumă de 34.646.020 lei. 

Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
                                                                           
                                                                                                           
        PREŞEDINTE ,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 9 ianuarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.17/2012 
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;  
 In baza prevederilor  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; 
 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 Se acordă ,,DIPLOMA DE EXCELENŢĂ”, domnului Ana Gheorghe din 
Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, precum şi un premiu în cuantum de 1.000 lei. 
  Art.2 Suma prevăzută la art. 1 din prezenta se va aloca de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2012, Capitolul 51 02 59 ,,Alte cheltuieli, acţiuni cu caracter 
ştiinţific şi social cultural”. 
              Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia prognoze, programe, buget, 
finanţe şi Compatimentul culte, sport, turism, activităţi culturale 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,                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                              Dana Dan 
  
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.18/2012 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012 

 
 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.65 /2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Hunedoara; 
 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 2012 nr.293/2011; 
 În temeiul art. 91 alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 -Se aprobă bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012, stabilit în 
sumă de 171.838,00 mii lei, la partea de venituri, în sumă de 198.437,77 mii lei la partea 
de cheltuieli, şi un deficit în sumă de 26.599,77 mii lei conform anexelor nr.1 - 42 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 -Se aprobă programul de investiţii pe anul 2012, cu finanţare din bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr. 43 - 126 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 -Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază ale Cosiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr. 128 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.4 -Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2012 în sumă de 
27,18 mii lei şi fişa obiectivului de investiţii, conform anexelor nr. 129 – 131 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.5 -Anexele nr.1 - 131 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6 -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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.19/2012 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 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 Hunedoara; 
 In 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 2012 nr.293/2011; 
 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 2012 al Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, în sumă de 705,00 mii lei, conform 
anexelor nr.1 - 3 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria, în sumă de 2.607,00 mii lei, conform anexei nr.5 şi numărul 
de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei 
nr.6 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de 
Pedagogie Curativă Hunedoara, în sumă de 1.830,00 mii lei, conform anexei nr.7 şi 
numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform 
anexei nr.8 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale 
Păclişa, în sumă de 974,00 mii lei, conform anexei nr.9 şi numărul de personal permanent 
şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.10 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.5 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Grupului Şcolar de 
Arte şi Meserii „Ion Mincu” Deva, în sumă de 370,00 mii lei, conform anexei nr.11 şi 
numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform 
anexei nr.12 la prezenta hotărâre. 



 Art.6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Grupului Şcolar 
„Ovid Densuşianu” Călan, în sumă de 631,00 mii lei, conform anexei nr.13 şi numărul de 
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.14 
la prezenta hotărâre. 
 Art.7 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Grupului Şcolar 
“Nicolaus Olahus” Orăştie, în sumă de 315,00 mii lei, conform anexei nr.15 şi numărul de 
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.16 
la prezenta hotărâre. 
 Art.8 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Generale 
“I.G.Duca” Petroşani în sumă de 985,00 mii lei, conform anexei nr.17 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 2012 al Centrului Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, în sumă de 758,00 mii lei, conform 
anexei nr.19 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 
bază, conform anexei nr.20 la prezenta hotărâre. 
 Art.10 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului Dramatic 
„I.D. Sârbu” Petroşani, în sumă de 4.103,13 mii lei, conform anexelor nr.21 - 23 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 2012 al Teatrului de Artă 
Deva, în sumă de 2.830,00 mii lei, conform anexelor nr.25 - 37 şi numărul de personal 
permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr. 38 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.12 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, în sumă de 4.700,00 mii lei, conform 
anexelor nr.39 - 41, programul de investiţii publice pe anul 2012, conform anexelor nr.42 - 
55 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, 
conform anexei nr.56 la prezenta hotărâre. 
 Art.13 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, în sumă de 
2.100,00 mii lei, conform anexelor nr.57 - 59 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.60 la prezenta hotărâre. 
 Art.14 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii 
Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara - Deva, în sumă de 1.906,00 mii lei, conform 
anexelor nr.61-63, şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.64 la prezenta hotărâre. 
 Art.15 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Agenţiei de 
Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, în sumă de 450,00 mii lei, conform 
anexelor nr. 65 - 67 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr. 68 la prezenta hotărâre. 
 Art.16 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public 
Judeţean Salvamont, în sumă de 1.000,00 mii lei, conform anexelor nr.69 - 71 şi numărul 



de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei 
nr.72 la prezenta hotărâre. 
 Art.17 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Unităţii de 
Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş, în sumă de 1.820,00 mii lei, conform anexelor 
nr.73 - 75 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 
bază, conform anexei nr. 76 la prezenta hotărâre. 
 Art.18 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, în sumă de 83.269,00 mii lei, 
conform anexelor nr.77 - 84., programul de investiţii publice pe anul 2012, conform 
anexelor nr.85 - 96 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.97 la prezenta hotărâre. 
 Art.19 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole 
Judeţene Hunedoara, în sumă de 545,00 mii lei, conform anexelor nr. 98 -100 şi numărul 
de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei 
nr.101 la prezenta hotărâre. 
 Art.20 Anexele nr.1 – 101 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.21 Prezenta hotărâre va fi dus la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, 
buget, finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
 
                
 PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  3 februarie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARAREA NR.20/2012 
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 

ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar unic 
sau majoritar 

 
 

 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 Decizia nr.333/2012 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. 
Deva, Decizia nr.1/2012 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petroșani privind proiectul progamului de activitate, a strategiei S.C.Apa Serv Valea 
Jiului S.A. Petroșani precum și a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 
2012 și Hotărârea nr.2/2012 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania Județeană 
de Turism Hunedoara S.A.; 
 În conformitate cu prevederile art.27-29 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.45 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011; 
 În temeiul art. 91 alin.1 lit.a, alin.2 lit.d şi ale art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. “APA 
PROD” S.A. Deva, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) - Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. “APA PROD” S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2012, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 2. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. “APA 
SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. “APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, să voteze 



bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al 
prezentului articol. 
 Art. 3. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. 
„COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva, prevăzut în anexa 
nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. „COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” 
S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012, astfel cum a fost 
aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.21/2012 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale spitalelor 

publice de interes judeţean 
 
 
 
 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: 

- Hotărârea nr. 15/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 

- Hotărârea nr.1/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

- Hotărârea nr.1/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 

 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, prevăzut în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile sanitare publice 
nominalizate la art.1, art.2 şi art.3 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.22/2012 
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 interinstituţională şi mass-media, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

In baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2012 privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
 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 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,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Mircea Ioan Moloţ               Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 



 
         ANEXA 
                            la Hotărârea nr.22/2012 a 
       Consiliului Judeţean Hunedoara 
        
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA Cuantum anual 
(lei) 

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR) 
 

75.559

2. Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România 
 

500

3. Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România 
 

180

4. Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele 
din România 

200

5. Asociaţia ,,SALVITAL”  Hunedoara - cotizaţie 
 

4.000 

6. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA” 

100.000

7. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”  
PETROŞANI 

22.000

8. Agenţia de Dezvoltare Regională – Regiunea Vest  
 

919.934

9. Asociaţia Intercomunală „ŢARA HAŢEGULUI” 
 

40.000

10. Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E)  
 

20.000

11. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’  

40.000

12. Asociaţia ,,SALVITAL” Hunedoara – contribuţie anuală 
(finanţare cheltuieli de organizare, funcţionare şi dezvoltare 
a acesteia şi a SMURD Jud. Hunedoara) 

2 lei x 457.932 
(populaţia judeţului) 

= 915.864
 
                   TOTAL: 2.138.237 LEI 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.23/2012 
privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al  

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2012” 
 
 
 
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 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 
 
 
 Art.1. Se aprobă “Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe anul 2012”, 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 
2012. 
 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. 
 Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Relaţii Externe, Comunicare 
Interinstituţională şi Mass-Media şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                                                                                                     
                  
                 PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
              Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan                                                        

                                                                                                   
 

 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



 
                  ANEXA 

                                                                                             la Hotărârea nr.23/2012 
                                                                                             a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 
 

 P R O G R A M U L  
de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al  

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2012 
 
 

CAPITOLUL I: Activităţi legate de participarea la acţiunile organizaţiei „Adunarea Regiunilor 
Europei” 
 
Participarea la 2 acţiuni, organizate de Comisiile Permanente sau de Secretariatul General, conform 
Calendarului şi invitaţiilor ce vor fi transmise din partea organizaţiei: 
Comisia 1 – Economie şi Dezvoltare Regională – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Comisia 2 – Politici sociale şi Sănătate publică – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Comisia 3 – Cultură şi Educaţie – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Universitatea de vară ARE – 1 acţiune; 
Forumul Eurodyssée – 1 acţiune; 
Adunarea Generală ARE – 1 acţiune. 
 
CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi Programe Europene (CPLRE, CPRM, COMITETUL 
REGIUNILOR, FORUMUL ÎNFRĂŢIRII INSTITUŢIONALE, INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, UNCJR, ADR VEST, ETC.). 
 
Participarea la 2 acţiuni în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea 
organizaţiilor. 
 
CAPITOLUL III: Activităţi legate de participarea la programe, activităţi convenite şi parteneriate 
directe: Eurodyssée, Vas (H), Jura (CH), Comunitatea Montană Casentino, Provincia Arezzo, 
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), Provincia Ninh Binh (VN), Provincia Olbia Tempio (I), Departamentul Haute-Saône (F), 
Regiunea Franche-Comté (F), Regiunea Sardinia (I), Regiunea Akershus (NO), Regiunea Picardie 
(F), Regiunea Bourgogne (F), Regiunea Limousin (F), Regiunea Veneto (I), Regiunea Autonomă 
Ningxia Hui (CN). 
 
Participarea la 2 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea 
organizaţiilor partenere, precum şi a organizaţiilor, organismelor sau instituţiilor internaţionale interesate în 
colaborări cu Judeţul Hunedoara. 
 
Participarea la 2 acţiuni privind Taberele Şcolare Internaţionale, organizate în colaborare cu Adunarea 
Generală a Judeţului Vas, Ungaria. 
 
CAPITOLUL IV: Participarea la orice alte acţiuni noi în baza invitaţiilor transmise şi a Calendarului 
acţiunilor cu încadrarea în bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI: 8 ACŢIUNI EXTERNE 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.24/2012 

privind aprobarea Programului de activităti în domeniul promovării potentialului turistic 
al Judetului Hunedoara, pentru anul 2012 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judetean; 
  Tinând cont de Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.122/2008; 
 În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.b si lit.f şi ale alin.3 lit.d din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1. Se aprobă Programul de activităti în domeniul promovării potențialului turistic al 
Județului Hunedoara, pentru anul 2012, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente realizării programului mentionat la art.1 din prezenta vor fi 
suportate din bugetul propriu al judetului Hunedoara pe anul 2012, Capitolul 87.02 – alte 
actiuni economice; subcapitol: turism; titlul II: bunuri si servicii; articolul: 20.30 – alte cheltuieli; 
aliniat 20.30.01 – reclamă si publicitate. 
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort si va fi 
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.                         
                            
                                                                                                         
               PREŞEDINTE,                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan 
   
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



 
ANEXA  

La Hotărârea nr.24/2012 
a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 
 

PROGRAMUL 
activităților în domeniul promovării potențialului turistic al județului Hunedoara 

pentru anul 2012  
 
 

 
Nr. 
crt. 

Acțiunea/activitatea Perioada Suma 

1. PROMOVAREA PROIECTULUI ”HUNEDOARA 
– O EXPERIENȚĂ UNICĂ” 

februarie → decembrie 59.197,60 lei 

2. PROMOVAREA PROIECTULUI ”12 MOTIVE 
PENTRU A VIZITA JUDEȚUL HUNEDOARA” 

februarie → decembrie 59.197,60 lei 

3. PROMOVAREA PROIECTULUI 
”DISCOVERY ROMANIA” 

februarie → decembrie 59.197,60 lei 

4. PROMOVAREA PROIECTULUI 
"SKI ÎN HUNEDOARA" 

februarie → aprilie 
octombrie → 

decembrie 

44.677,20 lei 

5. ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE CU 
OFERTA TURISTICĂ A JUDEŢULUI ŞI 

ELABORAREA CALENDARULUI  ANUAL  AL  
EVENIMENTELOR  CARE AU LOC ÎN 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
 

februarie 

 
 

78.585,00 lei 

6. PARTICIPAREA LA TÂRGUL DE TURISM AL 
ROMÂNIEI 

EDIȚIILE A XXVII-A și  A XXVIII-A 

martie; 
noiembrie 

 
80.203,20 lei 

7. STRAJA BIKE iunie 69.390,40 lei 
8. BURSA DE TURISM “HUNEDOARA - 

NATURĂ, CULTURĂ, AVENTURĂ” – EDIŢIA A 
III-A 

 
septembrie 

 
80.054,40 lei 

TOTAL 530.503,00 lei 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.25/2012 
privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara 

de  finanţare nerambursabilă in condiţiile Legii nr. 350/2005 
 
 

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

compartimentului  de resort, precum si raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.15 alin.1 din Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d  şi alin.5 lit. a pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi lit. b 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 Se aprobă Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare 
nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe anul 2012, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 
 
           
    PREŞEDINTE,                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Mircea Ioan Moloţ                                                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva , la 3 februarie  2012 
 



                 ANEXA 
                                                                     la Hotărârea nr.25/2012 

                                                                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
            

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROGRAMUL 

ANUAL AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
PENTRU ACORDAREA DE FINANŢARI NERAMBURSABILE ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 

350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE 
ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL 

 
- ANUL 2012- 

 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Tema proiectelor Perioada de 
derulare 

1. Promovarea valorilor culturale – programe şi proiecte culturale 
de interes zonal 

2012 

2. Promovarea culturii scrise 2012 
3. Sprijinirea cultelor religioase 2012 
4. Organizarea de competiţii sportive, precum şi asigurarea 

furnizării serviciilor necesare pentru realizarea acţiunilor şi 
activităţilor sportive 

2012 

5. Organizarea de activităţi recreative pentru tineret şi asigurarea 
desfăşurării activităţii de tineret 

2012 

 
 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.26/2012 
privind aprobarea  modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Hunedoara 
 
 

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

compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean; 

Văzând adresa nr.1/181/2012 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara ; 

În baza prevederilor art.41 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. c) 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 aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 
Evidentă a Persoanelor Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Cu data prezentei,  Hotărârea nr.171/2011 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 Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locala, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                                                                                           
 
                  PREŞEDINTE,              SECRETAR AL JUDETULUI,                                    
                Mircea Ioan Moloţ                                                        Dana  Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.27/2012 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 
 În conformitate cu prevederile art.86 şi art.101 din Hotărârea Guvernului României nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

 Art.1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârile nr.58/2011 şi  nr.196/2011 ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 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,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.28/2012 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective de 
investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-4, care fac 
parte integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.29/2012  
privind  aprobarea Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii   

drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2012 
 
 

   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;  

In baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art.1.- Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri 
judeţene pe anul 2012, în valoare totală de 6.634,70 mii lei potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta.   

Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare drumuri și 
achiziții 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,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                             Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.30/2012  
privind modificarea încadrării unui drum de interes local în drum de interes județean din 

județul Hunedoara 
  
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
 Văzând adresa nr.183/17.01.2012 a Consiliului Local al Comunei Sîntămăria-Orlea, precum și 
adresa  nr. 33/09.01.2012 a Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori; 
 Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.12 alin.2 și art.13 din Ordonanţa Guvernului României 
nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 2 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. Se aprobă modificarea încadrării unui drum de interes local, în drum de interes județean 
din județul Hunedoara, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Solicită Consiliului Local al Comunei Sîntămăria-Orlea transmiterea sectorului de drum 
cuprins intre km 0+000 și 3+500 aflat la pozițiile 11 și 12 în ”Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 
public al comunei Sîntămăria-Orlea”, din proprietatea publică a comunei și administrarea consiliului 
local, în proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara. 
 Art. 3. Solicită Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori transmiterea sectorului de drum 
cuprins intre km 3+500 7+100 aflat la pozițiile 6,7,8,9,10,11 din ”Inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al comunei Rîu de Mori”, din proprietatea publică a comunei și administrarea 
consiliului local, în proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 Art. 4. Prezenta va fi comunicată Guvernului României în vederea actualizării anexelor la 
Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea  încadrării în categoria funcțională a drumurilor 
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, precum și celor interesați, prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
  PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



 
 
                   Anexa  
                                la Hotărârea nr.30/2012 

     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           

 
 
 
 
 

Modificarea încadrării drumului comunal 
 DC79:Sânpetru - Ohaba Sibișel în lungime de 7,100 km în : 

 
 
 
 
 
 DJ 686E: DJ 686 (Sânpetru) – Ohaba – Sibişel Lungime :   7,100 km    
     

Origine :      km 0+000       Sânpetru (intersecția cu DJ 686) 
   Destinaţie : km 7+100 Ohaba-Sibișel 
   Drumul este: 
     modernizat intre km 0+000-0+887 
     pietruit între km 0+887-2+517 
     asfalt cu lățimea de 3,50m între km 2+517-7+100 
 
 
NOTĂ: 

a) Sectorul cuprins între km 0+000-km 3+500 aparținând Comunei Sîntămăria-Orlea și în  administrarea 
consiliului local se transferă în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea consiliului 
județean 

b) Sectorul cuprins între km 3+500-km 7+100 aparținând Comunei Rîu de Mori și în  administrarea consiliului 
local se transferă în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea consiliului județean 

 
  

 
 
  
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.31/2012 
pentru aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și a Planului de tarife privind proiectul “ 

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apă uzată in județul Hunedoara” 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul 
tehnic și 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 studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului 
“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în județul Hunedoara”, conform anexelor  nr.1 și 2, 
care fac parte din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. -  Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în proiectul de la art. 1 se asigură din fonduri 
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele 
locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului, împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau 
bănci comerciale. 
 Art. 3.   - Se aproba Planul anual de evoluție a tarifelor (pentru perioada 2012-2015) aferent Proiectului 
“Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată in județul Hunedoara”, conform anexei nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 4. – Se acorda mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA PREST HUNEDOARA”, 
cu sediul in Deva, Calea Zarandului, nr. 43, să semneze actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin Președintele Asociației, în numele și pe seama 
Consiliului Județean Hunedoara. 
           Art. 5.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare  şi se va 
comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.   
 
 
             

   PREŞEDINTE,                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
           Mircea Ioan Moloţ                                                          Dana Dan            
 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.32/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

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

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

In baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către  Autoritatea Judeţeană de 
Transport şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                         
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012   

 



 

 



                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

   
                                                                                                                  Anexa la Hotărârea nr.32/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

Nr. 
crt. 

 

Operatorul de transport 

 

Traseul 

 

Aviz A.R.R. 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

 
1. 

S.C. Comexim R  S.R.L., 

Sediul: Lupeni, str. Bărbăteni, nr. 163 A 

 

Petroşani – Lupeni  

 
296/20.01.2012 

 
03.02.2012 – 30.04.2012 

 
2. 

S.C. Dobre & Mariana  S.R.L., 

Sediul: Teliucu Inferior, str. Principală, nr. 
31,bl.31,ap.10 

 

Hunedoara – Teliucu Inferior 

 

296/20.01.2012 

 
03.02.2012 – 31.12.2012 

 
3. 

Î.I. Brumar Gheorghe Trans 

Sediul: Sat.Uroi,  nr. 57 

 

Uroi  – Simeria - Deva 

 
183/16.01.2012 

 
03.02.2012 – 02.02.2013 

 

 
4. 

S.C. Kargo Express S.R.L., 

Sediul: Brad, str. I. Bocaescu, nr. 3 

 

Deva  – Ribiţa 

 
48/05.01.2012 

 
03.02.2012 – 02.02.2013 

 
5. 

 

S.C.General Trans S.A. 

Sediul: Petroşani, Str. Livezeni, Nr. 12 

 

Vulcan - E.M. Paroşeni 

 
 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 23.05.2012 

 
6. 

S.C.General Trans S.A. 

Sediul:  Petroşani, Str. Livezeni, Nr. 12 

 

Aninoasa - E.M. Uricani 

 
374/26.01.2012 

 

 

    03.02.2012 – 23.05.2012 

 
7. 

S.C.General Trans S.A.   
374/26.01.2012 

 

 



Sediul:  Petroşani, Str. Livezeni, Nr. 12 Petroşani - E.M. Lonea     03.02.2012 – 23.05.2012 

 
8. 

S.C. Interservice S.R.L. 

Sediul: Hunedoara, str. T. Vladimirescu, Nr. 17 

 

Hunedoara  - Simeria 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

9. S.C. Interservice S.R.L., 

Sediul: Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 

Haţeg  – Hunedoara 

 
296/20.01.2012 

 
03.02.2012 – 02.02.2013 

 

 
10. 

S.C. Bogdytrans Multiserv S.R.L. 

Sediul: Deva, str. Teilor, Nr. 5, Bl. 46, Ap. 39 

 

Vâlcelele Bune - Sântuhalm 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

 
11. 

S.C. Bogdytrans Multiserv S.R.L. 

Sediul: Deva, str. Teilor, Nr. 5, Bl. 46, Ap. 39 

 

Deva - Mintia 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 31.10.2012 

12. 

 

S.C. Bogdytrans  S.R.L., 

Sediul: Deva, str.Teilor, nr.5, bl.46,ap.39 

 

Gurasada – Mintia 

 
6247/15.11.2011 

 
03.02.2012 – 31.10.2012 

 

 
13. 

S.C. Rocar Tur S.R.L. 

Sediul: Geoagiu Băi, str. Pinului, Nr. 20a 

 

Orăştie - Romoşel 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 31.01.2013 

 
14. 

S.C. Rocar Tur S.R.L. 

Sediul: Geoagiu Băi, str. Pinului, Nr. 20a 

 

Orăştie - Costeşti 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 31.01.2013 

 
15. 

S.C. Elan Transport S.R.L. 

Sediul: Brad, str. Herţeşti, Nr. 12 

 

Brad - Şesuri 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

 
16. 

S.C. Elan Transport S.R.L. 

Sediul: Brad, str. Herţeşti, Nr. 12 

 

Crişcior - Brad 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

 
17. 

S.C.   Sprint Tours   S.R.L.    



  Notă:Pentru poziţiile de la numerele curente:  8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 licenţele se atribuie pentru 1 an cu posibilitatea prelungirii pe perioada de valabilitate a contractului încheiat . 

Sediul: Deva,  str. Aleea Panseluţelor, Bl. 27 Deva - Mintia Sat 374/26.01.2012 03.02.2012 – 02.02.2013 

 
18. 

S.C.   Sprint Tours   S.R.L. 

Sediul: Deva, str. Aleea Panseluţelor, Bl. 27 

 

Deva - Balata 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

 
19. 

S.C.   Sprint Tours   S.R.L. 

Sediul:Deva, str. Aleea Panseluţelor, Bl. 27 

 

Simeria - Balata 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

 
20. 

S.C.   Sprint Tours   S.R.L. 

Sediul:Deva, str. Aleea Panseluţelor, Bl. 27 

 

Nojag - Balata 

 

374/26.01.2012 

 

03.02.2012 – 02.02.2013 

21. S.C. Sprint Tour  S.R.L., 

Sediul :Deva, str. Aleea Panseluţelor, bl.27, ap. 28 

 

Călan – Simeria - Orăştie 

 
48/05.01.2012 

 
03.02.2012 – 31.08.2012 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.33/2012 
privind aprobarea cuantumului alocației de hrană  pentru consumurile colective  din 
centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

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.1805/2012 a directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului României 
nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.d, ale alin.5 lit.a pct.2 și  ale art.97 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificărille şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 Se aprobă majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în limita bugetului aprobat pentru anul 2012, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
Administraţie publică locală, relaţii publice ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean. 
 
 
                                   
       PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Mircea Ioan Moloţ                                            Dana  Dan 
 
 
 
 
  Deva, la 3 februarie 2012 



ANEXA  
La Hotărârea nr.33/2012 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 

 

CUANTUMUL ALOCAȚIEI ZILNICE DE HRANĂ 

 
Nr. 
crt. 

Categorii beneficiari Nivel alocatie potrivit HGR 
nr.421/2008 

lei/zi și persoană 

Cuantumul alocației 
zilnice de hrană 
lei/zi și persoană 

aprobat 
Centre de plasament pentru :   
copii între 0 luni – 4 ani 6 lei 8 lei 
copii între 4 – 18 ani 8,3 lei 10,3 lei 

1 

copii între 18 – 26 ani 8,3 lei 10,3 lei 
2  Centre de primire  8,3 lei 10,3 lei 

Centre maternale   
pentru copii între 0 luni si 4 ani 6 lei 8 lei 
pentru copii între 4 - 18 ani   8,3 lei 10,3 lei 

3 

pentru mame asistate 8,3 lei 10,3 lei 
4 Centre de îngrijire de zi 6 lei 8 lei 
5 Instituții de protecție specială destinate 

copilului cu handicap 
8,3 lei 10,3 lei 

6 Alte instituții publice de asistență socială 
cu regim rezidențial sau semirezidențial 
destinate protecției copilului 

8,3 lei 10,3 lei 

5 Instituții de asistență socială pentru 
persoane cu handicap 

8,3 lei 10,3 lei 

6 Cămine pentru persoane vârstnice 8,3 lei 10,3 lei 
Copii cu măsură de protecție dați în 
plasament la asistenți maternali 
profesioniști 

  

- copii între 0 luni – 4 ani 6 lei 8 lei 

7 

- copii între  4 – 18 ani 8,3 lei 10,3 lei 
 

 
 
 
 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.34/2012    
pentru aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul  

de investiții ”Pasarelă pentru compartimentări și spații cu destinație 
medicală în structura noului bloc operator” 

 
 
 

 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. 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 investiții ”Pasarelă pentru compartimentări și spații cu destinație medicală 
în structura noului bloc operator”, potrivit anexei, care face parte integrantă 
din prezenta. 
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 

               
 
                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.35/2012 
privind asocierea Județului Hunedoara  prin Consiliul Județean Hunedoara cu Comuna 
Boșorod prin Consiliul Local al Comunei Boșorod în vederea realizării în comun a unui 

obiectiv 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.238/01.02.2012 a Consiliului Local al Comunei Boșorod; 
 În conformitate cu prevederile art.35 alin.1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor 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 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 Boșorod, prin Consiliul Local al Comunei Boșorod, în vederea 
realizării in comun a unui obiectiv 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. 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
   
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



          
              Anexa 
         La Hotărârea nr.35/2012 a  
        Consiliului Județean Hunedoara 
 

 
ROMÂNIA        ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                      JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN              COMUNA BOȘOROD 
  Nr……………………….          Nr……………………… 

    
 

                
 

ACORD DE ASOCIERE 
pentru realizarea obiectivului de investiții”Canalizare și stație de epurare pentru 

satele Boșorod și Chitid, jud. Hunedoara ” 
 

 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, ale art. 36 alin 2 lit. e, alin. 7 lit. c și ale art. 91 alin. 6 lit.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 Boșorod prin Consiliul Local al Comunei Boșorod, cu sediul în Boșorod, 
Principală, nr. 73, Judeţul Hunedoara, reprezentată prin Domnul Ioan Grecu – Primar, 
care convin următoarele: 
Cap.1. Obiectul acordului 
Art. 1.1.  Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea realizării în comun a 
obiectivului de investiții: ”Canalizare și stație de epurare pentru satele Boșorod și 
Chitid, jud. Hunedoara ”. 
  
 
Cap. 2. Durata acordului 
Art. 2.1.  Prezentul acord este valabil până la data finalizării lucrărilor şi intră în vigoare la  
data semnării lui de către ambele părți. 
Art. 2.2. Durata și condițiile asocierii pot fi modificate, cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 
 
Cap. 3.  Obligaţiile părţilor 
Art. 3.1. Consiliul Judeţean Hunedoara are  următoarele obligații: 

a) Să aprobe documentația tehnico-economică și să includă obiectivul de învestiții  
în  Programul de investiţii al Județului Hunedoara în vederea finanțării; 

b) Să promoveze obiectivul de investiții în scopul atragerii finanțării din fonduri 
guvernamentale și/sau din fonduri externe nerambursabile; 

c) Să organizeze procedura de achiziție publică pentru execuția lucrării; 
d) Să încheie contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții; 
e) Să finanțeze obiectivul de investiții potrivit graficului de execuție aprobat conform 

legii, până la recepția la terminarea lucrărilor; 
f) Să urmărească execuția lucrărilor și să recepționeze obiectivul de investiții; 
g) Să asigure dirigenția de șantier și asistența tehnică a proiectantului; 
h) Să predea obiectivul de investiții în administrarea operatorului regional. 



 
Art. 3.2. Consiliul Local al Comunei Boșorod are următoarele obligaţii: 

a) Împuternicește Consiliul Județean Hunedoara să depună documentații în 
vederea obținerii unor finanțări guvernamentale/externe nerambursabile; 

b) Să actualizeze și să pună la dispoziţie, documentația tehnico-economică faza 
S.F+ P.T., caietul de sarcini în vederea realizării proiectului; 

c) Să pună la dispoziție terenurile pe amplasamentul căruia se vor realiza 
construcții din cadrul obiectivului de investiție ce face obiectul prezentului acord 
de asociere; 

d) Să obţină certificatul de urbanism, autorizația de construire împreună cu avizele 
şi acordurile aferente. 

e) Să fie de acord cu racordarea rețelei de apă uzată rezultată din activitatea   
Centrului Județean de Management al Deșeurilor ce va fi construit pe raza 
comunei Boșorod.  

Cap. 4. Dispoziţii finale 
Art. 4.1.  După finalizare, obiectivul de investiţie realizat, se include în inventarul 
domeniului public al Comunei Boșorod, aflat în administrarea consiliului local. 
 Art. 4.2.     Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Art.  4.3.     Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor implicate. 
Art. 4.4.    Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează pe cale 
amiabilă, sau în caz de neînțelegere, la instanțele judecătorești competente. 
 Prezentul Acord de asociere se încheie, azi______________în 2 (două) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
            Județul Hunedoara                                                       Comuna Boșorod 
                         prin                                                                                   prin 
  Consiliul Judeţean Hunedoara                           Consiliul Local al Comunei Boșorod 
                Reprezentat de                                                                 Reprezentat de 
                     Preşedinte,                                                                         Primar, 
 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                             Ioan Grecu 
    
  
              DIRECTOR EXECUTIV, 
     Direcția administrație publică locală, 
                  Vasilică Potecă 

                                        
                                  

  
  
   CONTROL FINANCIAR PREVENTIV , 
                  Gabriela Bândea 
 
 

Serviciul juridic-contenciuos și relații cu      
consiliile locale, 

              Mariana Daniela Bârsoan                    
 

Responsabil implementare, derulare și    
administrare acord, 

                       Rotar Viorel 
 
 
 

 

 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 

HOTĂRÂREA NR.36/2012 
privind evaluarea anuală a managementului  pentru unele 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, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara;  
 Văzând adresele nr.41/2012 a Teatrului Municipal ,,Bacovia” Bacău, nr.188/2012 a Teatrului de 
Stat Regina Maria Oradea, nr.12/2012 a Teatrului Andrei Mureșanu – Sfântul Gheorghe, nr.79 /2012 a 
Teatrului de Nord Satu Mare, nr.10/2012 a Teatrului-74 Târgu Mureș, nr.367/2012 a Teatrului German 
de Stat Timișoara, nr.93/2012 a Teatrului Ioan Slavici Arad, nr.57/2012 a Direcției Județene pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, nr.37/2012 a Casei de Cultură Drăgan 
Muntean Deva, nr.55/2012 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu, nr.96/2012 a Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău, 
nr.158/2012 a Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman Craiova, nr.52/2012 a Bibliotecii Județene 
Nicolae Milescu Spătarul Vaslui, nr.57/2012 a Bibliotecii Județene Mureș; 

In baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al 
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru 
recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 
 In conformitate cu prevederile art.36 alin.1, art.37 alin.1 și art.38 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului României nr.189/2008, privind  managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.269/2009; 
 In 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 Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului 

pentru Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petroșani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta . 
 Art.2 – Numește pe doamna Sălășan Daniela, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului și pe domnul Potecă Vasilică, ca 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petroșani . 

Art.3 – Componența comisiei de evaluare anuală și soluționare a contestațiilor, pentru evaluarea 
managementului la Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petroșani, este prevăzută în anexa nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta . 

Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
pentru Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara-Deva, conform anexei nr.3, care face parte 
integrantă din prezenta. 



 Art.5 – Numește pe domnu Potecă Vasilică, ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara 
în comisia de evaluare anuală  a managementului și pe doamna Dan Dana Maria, ca reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind evaluarea anuală a 
managementului pentru Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara-Deva. 

Art.6 – Componența comisiei de evaluare anuală și soluționare a contestațiilor, pentru evaluarea 
managementului la Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara-Deva, este prevăzută în anexa 
nr.4, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.7 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
pentru Teatru de Artă Deva, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.8 – Numește pe domnul Stoian Dan, ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în 
comisia de evaluare anuală  a managementului și pe doamna Sălășan Daniela, ca reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind evaluarea anuală a 
managementului pentru Teatru de Artă Deva.  

Art.9 – Componența comisiei de evaluare anuală și soluționare a contestațiilor, pentru evaluarea 
managementului la Teatru de Artă Deva, este prevăzută în anexa nr.6, care face parte integrantă din 
prezenta . 

Art.10 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, conform 
anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.11 – Numește pe doamna Dan Dana Maria, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului și pe domnul Stoian Dan, ca 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara. 

Art.12– Componența comisiei de evaluare anuală și soluționare a contestațiilor, pentru 
evaluarea managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, este prevăzută în anexa nr.8, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.13 -  Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a desemna 
reprezentanții secretariatului comisiilor de evaluare anuală și de soluționare a contestațiilor pentru 
evaluarea managementului la instituțiile publice de cultură, indicate în prezenta.  

Art.14 – 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,                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
         Mircea Ioan Moloţ                                                                            Dana Dan  
 
 
 
 
 
Deva, la 3 februarie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTARÂREA NR.37/2012 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012 

 
 

 CONSILUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre și raportul de 
specialitate al Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean; 
 In baza Ordinului nr.1661/2003 bis al Ministerului Finanțelor; 
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor 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 rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, 
la partea de venituri: 
 Capitolul 37.02 ”Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” subcapitol 37.02.01 
”Donații și sponsorizări” cu suma de +60,00 mii lei 
la partea de cheltuieli: 
 Capitolul 80.02 ”Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” – subcapitol 
80.02.01 ”Acțiuni generale economice și de muncă”, paragraf 80.02.01.06 ”Prevenire și 
combatere inundații și înghețuri” Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice”, 
articolul 51.01 ”Transferuri curente” alineat 51.01.24 ”Transferuri din bugetele consiliilor locale 
și județene pentru acordarea unro ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de 
extremă dificultate” - Primăria municipiului Giurgiu cu suma de +60,00 mii lei. 
 Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția programe, prognoze, buget, finanțe 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,     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț          Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 16.02.2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.38/2012 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând Avizul nr.1621507/2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 În conformitate cu prevederile art.86 şi art.101 din Hotărârea Guvernului României nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.36 alin.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta, începând cu data de 01.04.2012. 
  Art.2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea nr.27/2012 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  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,                                      SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.39/2012 
privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu 

 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean; 
            Văzând adresa nr.203/20.01.2012 a managerului Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.472/23.01.2012;  

 În baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 pentru 
aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, Anexa 1, 
lit.A, B și C; 

Având în vedere prevederile  art.182 alin. 1 lit.a din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ; 
            În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c și alin.5 pct.3 precum și ale 
art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
           Art.1 – Aprobă statul de funcții al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2 – Cu data prezentei anexa nr.2 la Hotărârea nr.200/2011 a Consiliului 
Județean Hunedoara, își pierde valabilitatea. 
           Art. 3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
          
 
 
               PREŞEDINTE,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                Dana Dan 
 
     
 
Deva, la 23 martie 2012 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.40/2012 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  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.37/2012 a Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara; 
 Conform prevederilor art.1 alin.3 din Anexa la Dispoziţia nr.386/2011 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare în funcţie, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi al instituţiilor  şi serviciilor 
publice din subordinea consiliului judeţean; 
 În temeiul dispoziţiilor  Hotărârii Guvernului României nr.77/2003 privind instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 
 Conform prevederilor Legii nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea 
activităţii de salvare din mediul subteran speologic; 
 În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.b şi c din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş TE : 
  Art.1 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean 
Salvamont Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta, începând 
cu data de 01.05.2012. 
  Art.2 –  Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea nr.106/2010 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Art.3 – Până la data intrării în vigoare a prezentei, vor fi organizate examenele de 
promovare în funcţiile de conducere din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara.  
  Art.4 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Consiliul Judeţean Hunedoara şi 
Serviciul Public Judeţean Salvamont 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,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.41/2012 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerilor unor instituţii publice 
de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara,  pentru activitatea desfăşurată 

în anul 2011 
 

 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; 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.36/2012 privind evaluarea anuală a 
managementului  pentru unele instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean 
Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.1, art.37 alin.1, art.41 alin.1 şi art.42 alin.4  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009;  
         În temeiul dispozițiilor art.97 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 Art.1. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a managerului Teatrului Dramatic 

,,Ion D.Sîrbu″ Petroșani, domnișoara  Bolcă Nicoleta, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a managerului Bibliotecii Județene 
,,Ovid Densușianu″ Hunedoara-Deva, domnul Bara Ioan Sebastian, pentru activitatea desfăşurată 
în anul 2011, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a managerului  Teatrului de Artă 
Deva, domnul Ardelean Nelu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011, conform anexei nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a managerului Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, doamna Deac Mariana, pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2011, conform anexei nr.4  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.5. 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,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                 
         Mircea Ioan Moloţ                                                           Dana Dan  
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA   
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR.42/2012 
privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a 

vehiculelor rutiere cu mase și dimensiuni maxime admise precum și a celor cu greutăți 
și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanta de 

Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și exercitarea controlului ,  constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

de către împuterniciții Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Ţinând cont de : 
  -  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.11/2012 privind aprobarea 
nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului 
Judeţean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2012; 
  - Protocolul de colaborare nr.7704/03.11.2008 încheiat între Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 66 (anexa nr.2,3) și ale art. 612 lit. b) din Ordonanţa Guvernului 
României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -  prevederile art. 46 alin. (1) lit. b) din Normele privind autorizarea şi desfăşurarea 
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau 
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 356/2010; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. (f)  şi alin. (5) lit. a) pct. 12 din Legea 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; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

     Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind circulația pe drumurile publice județene a 
vehiculelor rutiere cu mase și dimensiuni maxime admise precum și a celor cu greutăți și/sau 
dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanta de Guvern 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții 



Consiliului Județean Hunedoara, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 Art. 2. -  Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru ca, prin 
dispoziție, să stabileasca persoanele care să constate contravențiile și să aplice sancțiunile 
prevăzute în  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

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 şi va fi dusă la îndeplinire de către  Biroul Autoritate Judeţeană de Transport.  
 
                
 
                                                                                                   
           PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
        Mircea Ioan Moloţ                                                              Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Deva, la 23 martie 2012 
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                                                            Anexa la  
      Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2012 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA  
 
 

REGULAMENT 
privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu mase și dimensiuni 

maxime admise precum și a celor cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele 
maxime prevăzute de Ordonanta de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

CAPITOLUL 1 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Prezentul regulament reprezintă  cadrul legal de circulaţie a vehiculelor rutiere cu 

masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, precum 
si a celor cu greutăţi si/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, pe reţeaua drumurilor publice judeţene, de realizare a 
activității de control, constatarea contravenţiilor săvârșite şi aplicarea sancţiunilor pe  drumurile 
judeţene de pe raza Judeţului Hunedoara potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  de către împuterniciţii 
Consiliului Judeţean Hunedoara, numiţi în continuare, agenţi constatatori. 
 

Art. 2. Circulaţia vehiculelor rutiere este permisă pe reţeaua drumurilor publice judeţene 
numai dacă îndeplinesc condiţiile impuse de reglementările în vigoare privind documentele 
specifice vehiculului, siguranţei rutiere, precum şi masa şi/sau dimensiunile de gabarit maxime 
admise. 
 

Art.3.Masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe precum şi dimensiunile 
maxime admise de gabarit, sunt cele prevăzute de OG. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi complectările ulterioare. 

   
Art. 4. Circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere care depăşesc limitele 

maxime admise de greutate si/sau dimensiunile de gabarit cu sau fără încărcătură, se desfăsoară 
numai dacă corespund din punct de vedere a stării tehnice si a cerinţelor de siguranţă a circulaţiei 
şi au autorizaţie specială de transport eliberată de Consiliul Judeţean Hunedoara , în conformitate 
cu prevederile Normelor privind autorizarea şi desfăsurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase 
şi/sau cu dimensiuni ce depăsesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor aprobate prin Ordin comun nr. 
356/107/2010 al ministrului transporturilor si infrastructurii şi al administraţiei si internelor. 
 



Art. 5. Activitatea de control, constatarea contravenţiilor săvârşite si aplicarea sancţiunilor 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, se va desfăşura cu respectarea cerinţelor si 
reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificările şi completarile ulterioare şi a celorlalte norme legale în materie. 

 
Art. 6. În baza prevederilor Protocolului de colaborare nr.7704/03.11.2008, încheiat între 

Consiliul Judeţean Hunedoara  şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara în activitatea de 
control, constatarea contravenţiilor săvârşite şi aplicarea sancţiunilor potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997,  agenţii constatatori vor fi sprijiniţi, la cerere, de reprezentanţii Serviciului 
de Poliţie Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara. 
 

Art. 7. (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau 
înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile judeţene cu depăsirea masei totale 
maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise. 
                       (2) Prin excepţie de la alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, cu 
depăsirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor 
maxime admise, este permisă numai în baza autorizaţiei speciale de transport, (anexa nr.1 la 
prezentul) eliberată fără discriminare, de Consiliul Judeţean Hunedoara, pentru drumul judeţean 
pe care se efectuează transportul. 
 
           Art. 8. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au 
semnificaţiile prevăzute la art. 2 din  Normele privind autorizarea şi desfăsurarea circulaţiei 
vehiculelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depăşesc masele si/sau dimensiunile maxime 
admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor aprobate prin 
Ordinul ministerului transporturilor şi infrastructurii şi al administraţiei şi internelor nr. 
356/107/2010. 
 

Art. 9. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes 
judeţean: 

a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 
b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; 
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 
e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin 

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

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru 
Pace, asa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre 
statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 
19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate 
în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 
h) vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

 



Art. 10. (1) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime 
admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, pentru: 
     a) lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m; 
     b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m; 
     c) înălţime mai mare de 4,5 m; 
     d) masa totală mai mare de 80,0 tone. 
                    (2) Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie 
însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele 
acestuia, pentru: 
     a) lăţime mai mare de 4,5 m; 
     b) lungime mai mare de 30,0 m. 
                    3) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise 
trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, pentru: 
     a) lăţime mai mare de 5,0 m; 
     b) lungime mai mare de 40,0 m; 
     c) înălţime mai mare de 5,0 m; 
     d) masa totală mai mare de 80,0 tone. 
 
 

CAPITOLUL I I 
Avizarea/Autorizarea circulaţiei pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu 

greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime admise 
 

          Art. 11. Pentru autorizarea transportului, persoanele fizice şi juridice vor depune la 
Consiliul Judeţean  Hunedoara o documentaţie care va cuprinde, după caz, următoarele: 
    a) cerere , conform anexei nr. 2 la prezentul; 
    b) certilicatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie; 
    c) copie de pe documentele aflate la bordul vehiculului din care să rezulte greutatea/ gabaritul 
acestuia; 
   d) extras din statutul/regulamentul propriu, din care să reiasă domeniul de activitate al acestuia 
în transporturi rutiere de mărfuri şi bunuri sau activităţile conexe transportului rutier; 
    e) copie de pe certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum şi de pe 
dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice. 
    f) licenţa de transport; 
    g) copie după actul de plată pentru emiterea autorizaţiei speciale stabilit prin hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
        Art. 12. (1) În urma verificării documentaţiei depuse, Biroul Autoritate Judeţeană de 
Transport , va întocmi autorizaţia specială de transport. Autorizaţia specială de transport se 
semnează de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara se înregistrează şi se eliberează 
numai după achitarea tarifelor speciale aprobate prin hotărârea consiliului judeţean. 
                       (2) De evidenţa şi arhivarea autorizaţiilor speciale de transport răspunde Biroul 
Autoritate Judeţeană de Transport. 
 
        Art. 13. (1) Autorizaţiile solicitate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei 
şi Internelor se eliberează, la cerere. 



                       (2) Pentru situaţiile în care sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren 
va fi întocmit un proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată de administratorul 
drumului. Cheltuielile corespunzătoare studiilor, cercetărilor şi întocmirii proiectului de transport 
vor fi suportate de solicitant. 
                        (3) Proiectul de transport se întocmeşte strict în funcţie de caracteristicile reale ale 
transportului. 
                        (4)Eventualele lucrări impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe 
parcursul execuţiei şi recepţionate de Serviciul Administrare Drumuri şi Achizitii Publice înaintea 
parcurgerii traseului, care va aviza şi documentaţia tehnică a lucrărilor, înaintea începerii 
execuţiei lor. Cheltuielile corespunzătoare execuţiei lucrărilor vor fi suportate de solicitant. 
 

Art. 14. (1) Autorizaţiile speciale de transport (AST) se eliberează la cerere, contra cost, 
ţinându-se seama de: 
             a) condiţiile impuse de proiectul de transport, în cazurile prevăzute la art. precedent; 
             b) siguranta în circulaţie pe timp de iarnă-vară, zi-noapte; 
             c) capacitatea portantă a sistemului rutier şi a lucrărilor de artă; 
             d) necesitatea protejării tuturor accesoriilor drumurilor publice de importanţă judeţeană 
sau care traversează drumul judeţean. 
                      (2) AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule: 
           a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura 
care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără 
cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu 
poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel 
încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise; 
          b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise. 
 

Art. 15. Autorizaţiile speciale de transport se emit pentru perioade limitate, ţinându-se 
seama de restricţiile de circulaţie cu caracter temporar sau permanent, ce impun ocolirea 
sectoarelor de drumuri judeţene restricţionate. 
AST se eliberează individual pentru fiecare traseu ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu 
depăsiri, pentru durate limitate de timp, care se stabilesc de către Consiliul Judeţean Hunedoara 
în funcţie de: 
          a) perioada solicitată; 
          b) masele şi/sau dimensiunile vehiculului cu depăşiri, cu şi fără încărcătură; 
          c) lungimea, caracteristicile şi elementele geometrice ale traseului ce urmează a fi parcurs 
de vehiculul cu depăsiri; 
          d)lucrările în execuţie şi/sau restricţiile de circulaţie permanente şi temporare instituite pe 
traseul ce urmează a fi parcurs; 
          e)condiţiile speciale impuse prin proiectul de transport prevăzut la art. 13. 
 

Art. 16. Autorizaţiile speciale de transport au o perioadă de valabilitate stabilită, funcţie de 
perioada solicitată, pentru vehiculele înmatriculate în România. Dacă autorizaţiile speciale de 
transport sunt eliberate pentru autovehicule care efectuează trafic internaţional, ele cuprind în 
mod obligatoriu o anexă pentru vizarea de către ACI (Agentie de control şi încasare) la iesirea şi 
intrarea din/în România; Perioada de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport, funcţie de 
perioada solicitată, se va încadra în : 



       a) maximum 30 de zile pentru traseu unic dus, dus-întors, mai multe curse identice sau in 
circuit. 
       b) pentru vehiculele care, prin construcţie, depăsesc masele şi/sau dimensiunile maxime 
admise, AST se poate elibera pentru perioade de 90 de zile consecutive sau 12 luni consecutive, 
fără înscrierea traseului, tarifele suplimentare fiind calculate pentru categoria de drum 
modernizat, pentru un rulaj mediu lunar de 500 km/lună. 
Pentru autorizaţiile speciale de transport (depăşire masa totală maximă admisă indiferent de tipul 
suspensiilor numărul de osii sau de roţi, depăşire masă maximă admisă indiferent de numărul de 
osii sau de roţi, depăsirea dimensiunilor maxime admise) eliberate la cerere se aplică reduceri ale 
tarifelor în functie de perioada autorizată, astfel: 
     (i) pentru o perioadă de 90 zile consecutive, tarifele prevăzute în hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara se aplică o reducere de 5% din valoarea totală, achitată anticipat; 
    (ii) pentru o perioadă de 12 luni consecutive, tarifele prevăzute în hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara se aplică o reducere de  15% din valoarea totală, achitată anticipat. 
 

Art. 17. Termenul maxim pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport este de 8 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii în limba română, iar in cazul în care este necesara 
întocmirea unui proiect de transport termenul maxim pentru eliberarea autorizaţiei speciale de 
transport este de 30 zile. 

 
Art. 18. (1) Termenul maxim pentru eliberarea avizului este de 3 zile lucrătoare de la data 

depunerii cererii în limba română. Avizul se eliberează în cazul în care înălţimea sau lăţimea 
vehiculului depăseste gabaritul de liberă trecere în dreptul consolelor sau portalelor de 
semnalizare rutieră. Trecerea se efectuează prin ocolire, dacă manevra nu contravine normelor 
rutiere, sau prin demontarea si remontarea acestora, prin grija şi pe cheltuiala operatorului de 
transport, după obţinerea, în prealabil, a avizului Serviciului Administrare Drumuri şi Achizitii 
Publice şi Biroului Autoritate Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara 
şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia. 
                     (2) Pentru subtraversarea conductelor, reţelelor aeriene şi a altor instalaţii, 
operatorul de transport are obligaţia de a obţine, prealabil parcurgerii traseului, avizele unităţilor 
care le administrează, în vederea ridicării, demontării şi remontării acestora, după caz. 
 

Art. 19. Limitele maxime de greutate pe osie, ce pot fi autorizate în funcţie de categoria 
drumului pe care se circulă (reabilitate, modernizate, pietruite), prevăzute în anexa nr. 2 la 
Ordonanţa Guvernului nr 43/1997, republicată, cu moditicările şi completările ulterioare, pot fi 
depăşite şi pe drumurile judeţene cu: 
          a) 3,5 tone pentru osia simplă; 
          b) 6,0 tone pentru osia dublă (tandem); 
          c) 7,0 tone pentru osia triplă (tridem). 
 

Art. 20. Valorile maxime ale maselor şi/sau dimensiunilor până la care se poate elibera 
AST prevăzută la art. 16 lit. b), din prezentul regulament sunt: 
       a) 60,0 t pentru masa totală; 
       b) 1, 2 sau 3 t peste masa maximă admisă pentru axa simplă, dublă sau triplă, după caz; 
      c) 3,20 m pentru lăţime; 
      d) 25,00 m pentru lungime; 
      e) 4,00 m pentru înălţime. 



 
Art. 21. (1) Autorizaţiile speciale de transport eliberate se prelungesc pentru o nouă 

perioadă de cel mult 30 de zile, dacă solicitarea transportatorului a fost făcută înaintea expirării 
perioadei de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport şi dacă sunt respectate condiţiile 
impuse de reglementările în vigoare. 
                       (2) Prelungirea autorizaţiilor speciale de transport prevăzute la alin. (1) se poate 
face la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autorizaţiei speciale de transport, 
dacă: 
       a) se menţine configuraţia vehiculului, caracteristicile tehnice, masele şi dimensiunile iniţial 
autorizate; 
       b) numerele de circulaţie ale vehiculelor pentru care se solicită prelungirea au fost înscrise în 
momentul emiterii în AST; 
       c) confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării transportului, pentru AST 
eliberată de către Consiliul Judeţean Hunedoara. 
 

Art. 22. (1) În condiţiile în care drumurile publice judeţene, pe care se efectuează 
transporturile, traversează o localitate urbană, este necesară şi eliberarea autorizaţiei specială de 
transport de catre administraţia publică locală care administrează porţiunea de drum respectiv. 
                       (2)În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare 
lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor şi a lucrărilor de artă, precum şi modificarea 
instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suportă de beneficiarul transporturilor. 
                       (3) Pierderea, furtul sau distrugerea AST conduce la imposibilitatea circulaţiei 
vehiculului cu depăşiri până la eliberarea de către emitent a unei copii a AST, cu valoare de 
original. 
                     (4) Pentru a avea valoare de original, copia AST prevăzută la art. 22 alin. (3) din 
prezentul regulament se semnează şi se stampilează, în original, de către emitent şi va purta 
înscrisul "Conform cu originalul". 
                    (5)Copia AST prevăzută la art. 22 alin. (3) din prezentul regulament se eliberează la 
cererea scrisă a solicitantului, însoţită de: 
          a) o copie a dovezii de publicare a anunţului într-un ziar de interes naţional, în cazul 
pierderii/distrugerii AST, sau a reclamaţiei privind furtul AST, înregistrată la unităţile de poliţie; 
fiecare pagină a copiilor va purta înscrisul solicitantului: "Subsemnatul ..............................., având 
funcţia de ................... în cadrul ..............................., declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul", 
semnătura administratorului şi stampila unităţii, în original; 
         b) confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării transportului, pentru AST 
eliberată de către autoritatea administraţiei publice judeţene, în cazul AST eliberate conform art. 
15 din Regulament. 
 

Art. 23. În cazul în care pe traseul solicitat există obstacole care impun limitare de gabarit 
în înatime sau lăţime, la eliberarea autorizaţiei speciale de transport se vor avea în vedere 
spaţiile de siguranţă necesare, astfel: 
        a) pentru înalţime: minimum 10 cm; 
        b) pentru lăţime: minimum 20 cm de fiecare parte. 
 



Art. 24. În cazul în care mijlocul de transport este prevăzut din construcţie cu dispozitive 
care permit reducerea înălţimii, acest sistem se va menţiona în mod obligatoriu în cererea pentru 
eliberarea autorizaţei speciale de transport, cu specificarea limitei minime posibile de înălţime. 

 
Art. 25. În cazul efectuării cântăririi vehiculelor şi a măsurării dimensiunilor acestora nu se 

aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST, nu se impun condiţii pentru însoţire, nu se 
constată contravenţii şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale sau complementare dacă 
depăsirea maselor şi dimensiunilor maxime admise sau a celor autorizate prin AST se înscrie în 
următoarele toleranţe: 
      a) 3 % inclusiv, pentru masa pe axă simplă; 
      b) 3 % inclusiv, pentru masa pe axă dublă; 
      c) 3 % inclusiv, pentru masa pe axă triplă; 
      d) 4 % inclusiv, pentru masa totală; 
      e) 20 cm inclusiv, pentru lungime; 
      f) 10 cm inclusiv, pentru lăţime; 
      g) 1-5 cm inclusiv, pentru înălţime. 
 

Art. 26. Verificarea prin cântărirea greutăţilor pe axe şi a celor totale, precum şi prin 
măsurarea dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice 
judeţene, precum şi tarifarea pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de 
gabarit se efectuează de către agentul constatator al Consiliului Judeţean Hunedoara şi se 
eliberează tichet de cântar (Anexa nr. 3 la prezentul). 
 

Art. 27. În situaţiile în care instalaţiile de cântărire nu funcţionează sau în lipsa acestora, 
greutatea totală se stabileste din documentele aflate la bordul autovehiculului: CMR (document 
eliberat în baza Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe cale 
rutieră), carnet TIR (document eliberat în baza Convenţiei vamale relative la transportul 
Internaţional al mărfurilor), factura, certificat de înmatriculare etc, fără aplicarea toleranţelor. 
 

Art. 28. În cazul în care se depăşeşte una dintre limitele de greutate sau de gabarit 
prevăzute în autorizaţia specială de transport, se eliberează o noua autorizaţie, achitându-se 
tariful pentru autorizare şi diferenţele rezultate din recalcularea tarifelor. 

 
Art. 29. În cazul efectuării unui transport pe un traseu de drum având administratori diferiţi 

şi, dacă sectorul de drum judeţean este cel mai mare, la emiterea autorizaţiei speciale de 
transport se va solicita, obligatoriu, transportatorului să prezinte autorizaţiile speciale de transport 
eliberate de ceilalţi administratori. 
 

Art. 30. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de administrator al drumurilor judeţene 
poate modifica, parţial sau total, traseul de parcurs, în funcţie de restricţiile de circulaţie apărute 
în perioada de valabilitate a autorizaţiei, fără încasarea de tarife suplimentare. În această situaţie, 
se poate prelungi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport, la cererea transportatorului, dacă 
aceasta se justifică. 

 
Art. 31. (1) Transporturile cu depăşiri de limite maxime admise ale greutăţilor şi/sau 

dimensiunilor de gabarit se vor efectua pe cât posibil în perioade cu trafic redus. 



                         (2) Efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime 
admise este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 
6,00 si 22,00. 
                         (3) Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu depăşiri de limite maxime admise 
de greutate şi/sau de gabarit pe timp de ceaţă şi cu vizibilitate reduse sub 100 m, în caz de 
ninsoare abundentă, polei sau alte fenomene naturale ce afectează siguranţa circulaţiei. 
 

Art. 32. Restricţiile sau devierile de circulaţie, în funcţie de natura acestora, vor fi 
comunicate prin mass-media pentru a fi cunoscute de participanţii la trafic. Titularii autorizatiilor 
speciale de transport au obligaţia de a le prezenta unităţilor emitente pentru efectuarea 
eventualelor modificări de traseu. 

Art. 33. (1) Transportatorii titularii de autorizaţii speciale de transport sunt obligaţi să se 
informeze periodic la emitent cu privire la apariţia unor noi restricţii de circulaţie existente pe 
traseele autorizate. În cazul in care se impune modificarea unor trasee, titularul autorizaţiei 
speciale de transport are obligaţia de a se prezenta la emitent pentru modificarea 
corespunzătoare. 
                       (2) Transportatorul are obligaţia să prezinte autorizaţia specială de transport pe 
parcursul efectuării cursei tuturor organelor de control abilitate. 

Art. 34. Agentul constatator al Consiliului Judeţean Hunedoara cu drept de control poate 
reţine autorizaţia specială de transport, în cazul încălcării uneia sau mai multor condiţii prevăzute 
în prezentul regulament sau atunci când, din anumite motive, nu mai sunt condiţii de efectuare a 
transportului.  

Art. 35. (1) Unitatea care efectuează transportul şi/sau echipajul de însoţire, după caz, va 
suporta cheltuielile de reparaţii datorate degradărilor provocate drumurilor şi lucrărilor de artă, 
precum şi alte despăgubiri potrivit legii, cauzate din vina acestora. 
                          (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instituţiile din sistemul de apărare, 
de ordine publică şi siguranţa naţională, care efectuează transporturi pentru îndeplinirea 
misiunilor stabilite prin lege. 
 

Art. 36.   (1) Instalaţia de cântărire a autovehiculelor funcţionează condiţionat de 
verificările metrologice periodice, efectuate de personal autorizat căruia ii revine responsabilitatea 
preciziei nominale, între verificări succesive, la o exploatare corespunzătoare a acestora. 
                           (2) Verificările metrologice ale instalaţiilor de cântărire se vor realiza în termene 
scadente, la solicitarea Biroul Autoritate Judeţeană de Transport, depăşirea acestora conducând 
la responsabilitatea deţinătorului. 
                           (3) În cazul unor verificări metrologice justificate, solicitate suplimentar de către 
alte organe decât Consiliul Judeţean Hunedoara, contravaloarea acestora va fi suportată de 
solicitant. 
 

Art. 37. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Capitol privind autorizarea si 
efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc 
limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificarile şi 
completările ulterioare, se sancţionează potrivit legii. 
                        (2) Amenda se poate achita pe loc, cu numerar la casieria Consiliului Judeţean 
Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.28 sau prin virament în contul Consiliului 
Judeţean Hunedoara RO04TREZ36621350201XXXXX–Trezoreria Municipiului Deva, în termen 
de 15 zile de la înmanarea sau comunicarea prezentului Proces verbal de constatare şi 



sancţionare a contravenţiei. Contravenientul are obligaţia să trimită imediat după achitare o copie 
a documentului care atestă plata amenzii la adresa Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

Art. 38. Tarifele reglementate în prezentul capitol se plătesc anterior emiterii autorizaţiei 
speciale de transport, la casieria Consiliului Judetean Hunedoara sau prin ordin de plată, în 
contul RO06TREZ36621160203XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, după caz. 

 
 

CAPITOLUL III 
Competenţe şi modul de desfăşurare a activităţii 

Art. 39. Potrivit prevederilor art.60 și art.612 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de administrator al drumurilor 
publice judeţene de pe raza judeţului Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara are competenţe 
ca, prin împuterniciţii săi, numiti agenţi constatatori, să efectueze controale privind respectarea 
prevederilor acestor acte normative privind exploatarea drumurilor publice sau ocuparea zonei 
acestora de către persoanele fizice si juridice, să constate contravenţiile săvârşite şi să aplice 
sancţiunile reglementate. 

Art. 40. (1) Personalul împuternicit al Consiliului Judeţean Hunedoara va controla şi 
constata contravenţiile şi va aplica sancţiunile numai în limita împuternicirii date prin hotărârea 
consiliului judeţean şi a prezentului regulament și prin Dispoziție Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara  și cu respectarea cerinţelor și procedurii reglementate de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

               (2) Personalul împuternicit al Consiliului Judeţean Hunedoara care controlează şi 
constatată contravenţiile şi  aplică sancţiunile are obligația de a cunoaște prevederile prezentului 
regulament precum și celelalte prevederi legale in vigoare. 
 

Art. 41. (1) În realizarea competentelor, agenţii constatatori vor verifica existenţa actelor 
cerute de normele legale în materie şi de prezentul regulament. 
                           (2) În cazul în care, prin săvârşirea uneia din contravenţiile constatate, drumurile 
au fost distruse, total sau parţial, agenţii constatatori vor consemna în procesul verbal natura şi 
volumul distrugerilor. 
                           (3) Cuantumul despăgubirilor în situaţia prevăzută la alin. 2 se va stabili pe baza 
notei de constatare şi a unei documentaţii întocmite de Serviciului Administrare Drumuri şi 
Achizitii Publice . 
                          (4)Valoarea despăgubirilor se va comunica în scris contravenientului în termen 
de 30 de zile de la stabilirea ei şi se va arăta că, în cazul în care nu se plăteste valoarea 
despăgubirilor, în termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executarea silită, potrivit 
legii. 
 

Art. 42 (1) În realizarea competenţelor, agenţii constatatori vor desfăşura următoarele 
activităţi: 
           a) verificarea prin cântărire a masei pe axe şi a masei totale şi compararea cu cele din 
documente; 



           b) verificarea dimensiunilor de gabarit, prin măsurarea şi compararea cu cele prevăzute în 
documente; 
          c) verificarea documentelor specifice de transport; 
          d) constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor contravenţionale reglementate de 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
                      (2) După oprirea vehiculului rutier și scoaterea acestuia din trafic, în locul stabilit 
pentru control, de către reprezentantul inspectoratului judeţean de poliţie se procedează la 
efectuarea controlului de către fiecare dintre reprezentanţii instituţiilor abilitate. 
 

Art. 43. (1) Procesul verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor 
încheiat conform modelului tip prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament va fi depus, la 
Birou autoritate judeţeană de  transport; după scurgerea termenului de 15 zile ,  va fi predat 
Serviciului Juridic Contencios,  Biroul autoritate judeţeană de  transport, păstrând un dosar cu 
copii ale acestuia. 

 
                 (2) După primirea proceselor verbale, persoana împuternicită prin dispoziţia 

preşedintelui consiliului judeţean cu evidenţa proceselor verbale, le va înregistra în registrul de 
evidenţă a proceselor verbale, precizând dacă s-a înmânat sau nu un exemplar contravenientului. 

 
Art. 44. Persoana împuternicită prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean cu 

evidenţa proceselor verbale va urmări dacă acestea sunt contestate în termenul legal prevăzut de 
actul normativ care reglementează  regimul juridic al contravențiilor. În caz contrar procesele 
verbale vor fi înaintate  Serviciul Juridic Contencios, care va proceda la executarea lor. 

 
Art.45. (1) Activitatea de control, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va 

desfăşura conform unui program de control, aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara, la propunerea Biroului Autoritate Judeţeană de  Transport. 

                (2) La programarea activităţii, locurile de control în trafic se vor stabili pe 
amplasamente care permit scoaterea autovehiculelor din traficul rutier, astfel încât fluenţa şi 
siguranţa traticului rutier să nu fie afectate si care să nu permită conducătorilor auto să ocolească 
punctele de control, optând pentru un nou traseu. 
                         (3) Birou Autoritate Judeţeană de  Transport tine evidenţa centralizată a tuturor 
controalelor executate şi a finalizării acestora. 
                         (4) Programul lunar de control are caracter de confidenţialitate. 

Art. 46. (1) În desfăşurarea activităţii de control, constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor, agenţii constatatori se vor legitima cu legitimaţia de control eliberată în forma şi 
conţinutul formularului tip din anexa nr. 5  la prezentul regulament. 
                         (2)Legitimaţiile de control se semnează şi eliberează de Presedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara persoanelor împuternicite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara şi 
vor fi vizate anual pentru valabilitate. 
                           (3)Evidenţa legitimaţiilor de control se va ţine de Birou Autoritate Judeţeană de  
Transport într-un registru special. 
 

Art. 47. (1) În baza evidenţei controalelor executate şi a finalizării acestora,  Biroul 
Autoritate Judeţeană de  Transport va întocmi lunar un raport privind rezultatele acestora pe care 
îl va înainta Presedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara. 



                          (2) Formularul raportului constitute anexa nr. 6 la prezentul regulament. 
                          (3)Activitatea de control, constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor, 
precum şi rezultatele acestora va constitui un capitol din raportul anual de activitate al 
preşedintelui prezentat Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

CAPITOLUL 4 
Cerinţe organizatorice 

 
Art. 48. (1) Instalaţia de cântărire va fi montată pe un autoturism, ambele alcătuind un 

sistem integrat mobil de cântărire a autovehiculelor. 
             (2) Componenţa sistemului de cântărire este următoarea: 

         a) Două platforme active de cântărire fabricate din aliaj de aluminiu; 
         b) Cutie de conexiuni; 
         c) Cabluri de legătură între cutia de conexiuni si platformă; 
         d) Un calculator tip laptop; 
         e) Cabluri de legătură între cutia de conexiuni şi laptop; 
         f) Imprimantă portabilă; 
         g)Un autovehicul purtător cu instalaţie electrică. 
         h) Aplicaţie informatică dedicată; 
         i) Ruletă cu lungimea de minimum 20 m; 
 

Art. 49. (1) Pe timpul cât autovehiculul este parcat, documentele utilizate pentru control, 
ca şi calculatorul tip laptop vor fi ridicate si păstrate în biroul personalului cu atribuţiuni de control. 
                        

Art. 50. (1) Autovehiculul purtător al instalaţiei de cântărire va putea fi condus în trafic şi 
de către persoanele împuternicite pentru efectuarea controlului. 

 
Art. 51. Veniturile obţinute în urma controalelor efectuate conform prezentului regulament 

se vor face venit la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, fiind utilizate pentru 
efectuarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii ale drumurilor de interes judeţean, precum şi pentru 
finanţarea cheltuielilor necesare efectuării controlului vehiculelor care efectuează transporturi cu 
depăşirea masei totale admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime 
admise. 
 

Art. 52. Până la momentul încasării sumelor provenite din tarife şi amenzi, cheltuielile cu 
întreţinerea curentă, combustibilul, reparaţiile si dotările necesare utilizării sistemului mobil de 
cântărire se vor asigura din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara, „Cheltuieli cu bunurile şi 
serviciile”. 

 
CAPITOLUL V 

Dispoziţii generale 
 
         Art. 53. Prevederile prezentului regulament se întregesc cu dispoziţiile legale în materie, în 
măsura în care nu îi sunt contrare. 

Art. 54. Prezentul regulament se va modifica în cazul în care este necesară armonizarea 
cu modificările şi completările ce se vor aduce prevederilor legale în materie. 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

   HOTĂRÂREA NR.43/2012 
privind atribuirea  licenţei de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de 
transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 

01.07.2008 – 30.04.2013 
 

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

specialitate al Biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Văzând propunerea de atribuire a licenţelor de traseu nr.1812/12.03.2012               
a Comisiei paritare pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate 
de interes judeţean, ca urmare a rezultatelor şedinţei de atribuire prin licitaţie electronică 
organizată de Centrul Naţional de Managementul  Societăţii Informaţionale  (CNMSI) din 
data de 09.03.2012. 
           În conformitate cu prevederile: 
- art.17 alin.1 lit.m, p şi art.37 alin 10 din Legea serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, cu modificările  şi completările ulterioare;  
-   art.4 lit.h, art.15, art.19 alin.1 şi ale art.61 din Ordinul Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările  şi completările ulterioare; 
- art.3, art.5 din Normele – cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor 
pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul 
Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007; 
     In temeiul art.91 alin.1 lit.f şi 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 atribuirea licenţei de traseu pentru traseul nr.32-Deva – 
Vărmaga,  cuprins în Programul judeţean de transport de persoane  prin curse regulate, 
valabil în perioada 01.07.2008 – 30.04.2013, operatorului de transport rutier din anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă tarifele de călătorie pentru operatorul prevăzut la art.1 care 
efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate, 
conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărare.  

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  Autoritatea Judeţeană de Transport . 
 

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

       Mircea Ioan Moloţ                         Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la  23  martie 2012 
 
 



 
                                                                                           ANEXA nr. 1 la                       
                                                       Hotărârea  nr. 43/2012 a 
                                                                Consiliului Judeţean Hunedoara  
      
 
 
 
 
 
 
 

Tabel cuprinzând operatorul căruia i s-a atribuit  licenţa de traseu 
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

 

Operatorul de transport rutier 
căruia i s-a atribuit licenţă de 

traseu 

Grupa/ Cod Traseu/ Traseul 

 
1. 

S.C.CORNUL PREST SRL. 
Cod fiscal : R4127210 
Loc. Deva, jud. Hunedoara 

 
Grupa nr. 8:-cod traseu nr. 032 : Deva- Vărmaga 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
Anexa nr. 2 la  

                                         Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.43/2012         
 
 
 

 
TARIFE UTILIZATE DE OPERATORUL DE TRANSPORT 
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DEVA AUTOGARĂ  0     3 4 4 4,5 6 6  6  6 6,5
ȘOIMUȘ CONSILIU  7  3     2 3 3 3,5 3,5  3,5  3,5 4
BĂLATA   11  4  2    2,5 2,5 3 3  3  3 3,5
HĂRĂU ‐ RAM.  13  4  3 2,5    2 2 2  2  2 2,5
BÂRSĂU  15  4,5  3 2,5 2    2 2  2  2 3
NOJAG ‐ RAM.  16  6  3,5 3 2 2    2  2  2 3
CERTEJ DE SUS  19  6  3,5 3 2 2 2    2  2 2,5
NOJAG ‐ RAM.  22  6  3,5 3 2 2 2 2     2 2,5
NOJAG ‐ COOP.  25  6  3,5 3 2 2 2 2  2     2,5
VĂRMAGA  31  6,5  4 3,5 2,5 3 3 2,5  2,5  2,5   

Nr. 
Crt. 

Cod 
Traseu 

Denumire traseu cu staţiile aferente / Operator transport 

1 032 Deva – Vărmaga / S.C. CORNUL PREST S.R.L. 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.44/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

al Biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

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

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

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 
 
 

                         
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012   

 



  



                                                                                                                                 

   
                                                                                                                  Anexa la Hotărârea nr.44/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

    

 

Nr. 
crt. 

 

Operatorul de transport 

 

Traseul 

 

Aviz A.R.R. 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

 
1. 

S.C.DUCATO TRANS S.R.L. 

sediul: Deva, str. Santuhalm, nr.16B 

Certeju de Sus - Deva 1095/09.03.2012 23.03.2012 – 22.03.2013 

 
2. 

S.C. JEAN TROTTER S.R.L. 

sediu: Deva, str. Victor Babeş, nr. 25 

Hunedoara – Deva 

 

1095/09.03.2012 23.03.2012 – 22.03.2013 

 
3. 
 
 

S.C. BALACI TRAVEL S.R.L. 

Sediul: Aninoasa, str. Văleni, nr. 138 

Aninoasa – Petroşani - Petrila 1202/16.03.2012 23.03.2012 – 22.03.2013 

 

4.  S.C. CORNUL PREST S.R.L. 

Sediul: Deva, str. Liliacului, bl. 23, ap. 18 

Deva – Bălata - Mintia 1134/13.03.2012 23.03.2012 – 31.12.2012 

  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.45/2012 
privind  modificarea  Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii   

drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2012 
 
 
 

   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;  
  In baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  In 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art.1. Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii 
drumuri şi poduri judeţene pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea nr.29/2012 a Consiliului 
Județean Hunedoara, potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către 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 Hunedoara. 

 
 

 
           
  PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ                             Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.46/2012 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective de 
investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1 și nr.2 la 
prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                 
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.47/2012 
pentru aprobarea unor documentații tehnico – economice pentru unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara  
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 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 pentru unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr. 
1-4, care fac parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 

               
 
 
                                                                                                    
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.48/2012 

privind aprobarea acordării  unor  finanţări  nerambursabile  pentru  anul  2012 
 
 

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. 2169/2012, 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. 18/2012 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
 In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a  pct.1,5,6,  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 ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă acordarea  finanţării  nerambursabile unor asociaţii de tineret, cultură, 
cluburi sportive şi unităţi 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,           SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                          Dana Dan 
 
 
 
 
 

Deva, la 23 martie 2012



 



          ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTARÂREA NR.49/2012 
privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva a spaţiilor în 
suprafaţă de  813,53 mp din imobilul proprietate publică a Judeţului Hunedoara: 

Policlinica Veche Dacia 
 
 
           CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcției Administrație Publică Locală și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean;  
 Urmare a încetării contractului de administrare nr.7715/9393/2006 încheiat între 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia de Sănătate Publică a  Judeţului Hunedoara; 
 Având în vedere solicitarea Spitalului Județean de Urgenţă Deva nr 3137./27.02.2012 
pentru preluarea în administrare a spaţiilor în suprafaţă de 813,53 mp din imobilul proprietate 
publică a Judeţului Hunedoara: Policlinica Veche Dacia, situat în Municipiul Deva, str. 
M.Eminescu, nr. 99; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(4) lit.a și art.123 alin.(1) din Legea Administrației publice 
locale- republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.867 alin.(1) și art.868 alin.(1) din Legea 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, 
 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 S T E : 
 Art.1(1)- Aprobă  darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva a spaţiilor 
medicale în suprafaţă de 813,53 mp din imobilul proprietate publică a Judeţului Hunedoara: 
Policlinica Veche Dacia, situat în Municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr. 99 potrivit anexei care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
        (2)- Cu data prezentei, lista bunurilor  date in administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Deva prin contractul nr.3518/07.08.2003 - 8464/06.08.2003  se completează cu spaţiile 
prevăzute la alin (1). 
       (3) - Împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie şi să 
semneze un act adiţional la contractul de administrare nr.3518/07.08.2003 - 8464/06.08.2003 
cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva pentru administrarea spaţiilor prevăzute la alin (1). 
 Art.2 - Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică 
Locală, Relații  Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 
 
                PREȘEDINTE,               SECRETAR AL JUDEȚULUI,                                   
             Mircea Ioan Moloț            Dana Dan                                        
                                                                                                  
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
 
 



Anexa la  Hotărârea nr.49/20102 a 
Consiliului Județean Hunedoara 

                     
 
 
Datele de identificare ale spaţiilor medicale din imobilul Policlica Veche Dacia 
situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu , nr.99. 
Nr. 
Crt. 

 Nr. spaţiului/cabinetului  care se dă în administrare Suprafaţa utilă a 
spaţiului/cabinetului 
                 m.p.  

     0                                               1                       2 
                                                       PARTER  

1 Spaţiul nr.1 15,88 
2 Spaţiul nr 2 16,55 
3 Spaţiul nr.3 24,63 

                                                       ETAJUL I 
4 Spaţiul nr.1 15,61 
5 Spaţiul nr.2 16,22 
6 Spaţiul nr.3 16,61 
7 Spaţiul nr.4 16,35 
8 Spaţiul nr.5 16,35 
9 Spaţiul nr.6 16,35 

10 Spaţiul nr.7 10,37 
11 Spaţiul nr.8 13,48 
12 Spaţiul nr.9 15,61 
13 Spaţiul nr.10 24,02 
14 Spaţiul nr.11 16,38 
15 Spaţiul nr.12 16,02 
16 Spaţiul nr.13 15,54 
17 Spaţiul nr.14 16,17 
18 Spaţiul nr.15 5,53 
19 Spaţiul nr.16 9,06 
20 Spaţiul nr.17 16,45 
21 Spaţiul nr.18 5,01 

                                                ETAJUL II 
22 Spaţiul nr.1 15,60 
23 Spaţiul nr.2 16,64 
24 Spaţiul nr.3 13,00 
25 Spaţiul nr.4 5,88 
26 Spaţiul nr.5 9,67 
27 Spaţiul nr.6 24,70 
28 Spaţiul nr.7 16,07 
29 Spaţiul nr.8 16,07 
30 Spaţiul nr.9 20,56 
31 Spaţiul nr.10 10,40 
32 Spaţiul nr.11 10,72 
33 Spaţiul nr.12 16,95 
34 Spaţiul nr.13 10,58 
35 Spaţiul nr.14 9,77 
36 Spaţiul nr.15 10,38 
37 Spaţiul nr.16 5,04 



38 Spaţiul nr.17 16,12 
39 Spaţiul nr.18 15,89 
40 Spaţiul nr.19 21,00 
41 Spaţiul nr.20 11,37 
42 Spaţiul nr.21 15,08 
43 Spaţiul nr.22 10,35 
44 Spaţiul nr.23 5,16 
45 Spaţiul nr.24 25,27 
46 Spaţiul nr.25 7,54 
47 Spaţiul nr.26 23,59 
48 Spaţiul nr.27 9,69 
49 Spaţiul nr.28 16,12 
50 Spaţiul nr.29 14,64 
51 Spaţiul nr.30 5,00 
52 Spaţiul nr.31 6,30 
53 Spaţiul nr.32 24,44 
54 Spaţiul nr.33 16,48 
55 Spaţiul nr.34 16,02 
56 Spaţiul nr.35 13,11 
57 Spaţiul nr.36 10,12 

                                    TOTAL 
 

           813,51 
 

 
  
 
 



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.50/2012 
privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Județului 

Hunedoara 
 

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

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Analizând adresa nr. 4200/21.02.2012 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara, și procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor  
înregistrate sub nr. 4419/24.07.2003, 4420/24.07.2003, 4421/24.07.2003 și nr. 9798/ 
04.10.2008;  

Ţinând cont de prevederile  art. 863 lit. a), precum și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată; 

În baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile  art. 21 alin. (2) și pct.II.2 din Anexa la Legea nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Hunedoara cu bunurile având datele de identificare cuprinse în  anexa  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1)-Se aprobă darea în  administrare a bunurilor precizate la art. 1, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 

(2)- Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Județului Hunedoara date în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, anexa 
la Contractul de administrare nr. 3397/23.04.2004, se completează cu bunurile prevăzute la 
art. 1. 

Art. 3. Hotărârea nr. 60/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare,  se 
modifică în mod corespunzător. 

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. 
 
                PREȘEDINTE,                     SECRETAR AL JUDEȚULUI,                                 
             Mircea Ioan Moloț                   Dana Dan                                        
                                                                                                  
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



 



                         Anexa la Hotărârea C.J.H.   
                                   nr. 50/2012 

                                               
 

Datele de identificare  
ale construcțiilor cu  care se   completează  

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara 
 

Nr. 
crt. 

Cod  
de  

clasi- 
ficare 

Denumirea  
bunului 

Elemente de  
identificare 

Anul 
doban- 
dirii sau 
darii in  

folosinta 

Valoarea 
de  

inventar 
-lei- 

Acte de  
proprietate sau 

alte acte  
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 
I. Centrul  de Plasament pentru  Copilul cu Handicap Hunedoara 

1. 1.6.2. Clădire Centrul de Zi 
Hunedoara 
 

Situată în Municipiul Hunedoara, str. 
Ștrandului, nr. 8A 
Constructie din caramidă tip subsol+ 
parter+ mansarda, acoperis cu 
invelitoare din țiglă, suprafața 
construită =228,32 mp, suprafața 
desfășurată =530,28 mp  
 

2003 304.546,97 
 

Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 4419 / 24.07.2003. 
Convenție de implementare 
a sub-proiectului 99,100 Hd 01, 02 
„Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului Hunedoara” încheiat 
între  Autoritatea Națională pentru 
Protecția Copilului și Adopție  și Consiliul 
Județean Hunedoara prin Direcția 
Județeană pentru Protecția Drepturilor 
Copilului Hunedoara 

2. 1.6.2. 
 

Clădire Casa 
Familială  nr. 1  
Hunedoara 

Situată în Municipiul Hunedoara, str. 
Ștrandului, nr. 8A 
Constructii din caramida tip subsol+ 
parter+ mansarda, acoperis cu 
invelitoare din tiglă ; suprafața 
construită =206,6 mp, suprafața 
desfășurată =489,2mp 
 

2003 396.730,19 
 

Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 4421/ 24.07.2003. 
Convenție de implementare 
a sub-proiectului 99,100 Hd 01, 02 
„Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului Hunedoara” 
încheiat între  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Copilului și Adopție  și 
Consiliul Județean Hunedoara prin 
Direcția Județeană pentru Protecția 
Drepturilor Copilului Hunedoara 



3. 1.6.2. Clădire Casa 
Familială  nr. 2 
Hunedoara 

Situată în Municipiul Hunedoara, str. 
Ștrandului, nr. 8A. 
Constructii din caramida tip subsol+ 
parter+ mansarda, acoperis cu 
invelitoare din tigla; suprafața 
construită =206,6 mp, suprafața 
desfășurată =451,55mp 

2003 396.730,19 
 

Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 4421/ 24.07.2003. 
Convenție de implementare 
a sub-proiectului 99,100 Hd 01, 02 
„Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului Hunedoara” 
încheiat între  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Copilului și Adopție  și 
Consiliul Județean Hunedoara prin 
Direcția Județeană pentru Protecția 
Drepturilor Copilului Hunedoara 

II. Centrul  de Plasament pentru  Copilul cu Handicap Vulcan 
4. 1.6.2. Clădire „Centru de Zi 

Vulcan” 
Situată în Municipiul Vulcan, str. 
Pinului, nr. 4A.  
Construcție din caramidă tip subsol+ 
parter+ mansardă, acoperis cu 
invelitoare din țiglă. 
Suprafața construită =228,32 mp,  
Suprafața desfășurată =530,28 mp. 

2003 439.606,10 Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 4420/ 24.07.2003. 
Convenție de implementare 
a sub-proiectului 99,100 Hd 01, 02. 
„Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului Vulcan” 
 

5. 1.6.2. Clădire „Casa 
Familială  nr. 1 
Vulcan” 

Situată în Municipiul Vulcan, str. 
Pinului, nr. 4A.  
Construcție din caramidă tip subsol+ 
parter+ mansardă, acoperis cu 
invelitoare din țiglă. 
Suprafața construită =206,6 mp. ; 
Suprafața desfășurată =489,2mp 

2003 439.606,10 Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 4420/ 24.07.2003. 
Convenție de implementare 
a sub-proiectului 99,100 Hd 01, 02 
„Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului Vulcan” 
 

6. 1.6.2. Clădire „Casa 
Familială  nr. 2 
Vulcan” 

Situată în Municipiul Vulcan, str. 
Pinului, nr. 4A.  
Construcție din caramidă tip subsol+ 
parter+ mansardă, acoperis cu 
invelitoare din țiglă. 
Suprafața construită =206,6 mp. ; 
Suprafața desfășurată =451,55mp. 

2003 439.606,09 Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 4420/ 24.07.2003. 
Convenție de implementare 
a sub-proiectului 99,100 Hd 01, 02 
„Complex de servicii comunitare destinat 
protecției copilului Vulcan” 
 



 
III. Centrul de Orientare, Supraveghere și Sprijinire a Reintegrării Sociale a 
Copilului CUORE Petroșani (fost Adăpost de Noapte și Zi) 

   

7. 1.6.2. Clădire „ Adăpost de 
Noapte și Zi” 
 

Situat în Municipiul Petrosani, str. N. 
Titulescu (fără nr.) 
Construcție zidărie b.c.a. tip D+P+E, 
acoperiș învelitoare țiglă 
suprafața construită =166,20 mp,  
suprafața desfășurată =512 mp 
 

2003 553.657,97 Proces-verbal de recepție finală din data 
de 19.12.2005 
Extras de Carte Funciară nr. 60865 din 
data de 20.08.2009 eliberat de Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Hunedoara-Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Petroșani 
Conventie de implementare 
a sub-proiectului HD CSTR „Adăpost de 
zi și de noapte pentru copii străzii” 
încheiat între  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Copilului și Adopție  și 
Consiliul Județean Hunedoara prin 
Direcția Județeană pentru Protecția 
Drepturilor Copilului Hunedoara 

IV. Centrul de Îngrijire și Asistență Brad    
8. 1.6.1.1. Centrul de Îngrijire și 

Asistență Brad 
Clădire „Corp A” 

Situată în Municipiul Brad, 
str.Privighetorilor, nr. 18. 
Construcție zidărie cărămidă tip 
D+P+E+M, acoperiș învelitoare 
țiglă; 
Suprafața construită =750,94 mp,  
Suprafața desfășurată =922,77 mp 
 

2005 1.528.373,16 Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  din data de  28.10.2005. 
 

9. 1.6.1.1. Centrul de Îngrijire și 
Asistență Brad 
Clădire „Corp B” 

Situată în Municipiul Brad, 
str.Privighetorilor, nr. 18. 
Constructie zidărie b.c.a., tip parter, 
acoperiș învelitoare țiglă;  
Suprafața construită = 139,6 mp 
Suprafața desfășurată = 139,6 mp 
 

2009 284.126,46 Proces-verbal de recepție la terminarea  
lucrărilor  nr. 15941/30.06.2009. 



 
V. Ansamblu Centre  de Plasament de Tip Familial Orăștie    
10. 1.6.2. Clădire „Centrul de 

Plasament de Tip 
Familial Orăștie 1”  
 

Situat în Municipiul Orăștie, str.  
C.Dobrogeanu  Gherea, nr. 3. 
Construcție din  cărămidă, tip P+M,  
acoperis invelitoare tablă;  
suprafața construită = 147,16 mp.; 
suprafața desfășurată = 267,16 mp. 

2007 510.331,33 Proces-verbal de recepție finală  nr. 9798/ 
04.10.2008; 
Contract de finanțare neramburs. pentru  
proiectul PIN 1/2006 HD nr. 10141/ 
06.09.2006 
încheiat între  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului  și 
Consiliul Județean Hunedoara prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 
 

11. 1.6.2. Clădire „Centrul de 
Plasament de Tip 
Familial Orăștie 2” 

Situat în Municipiul Orăștie, str.  
C.Dobrogeanu  Gherea, nr. 3. 
Construcție din  cărămidă, tip P+M,  
acoperis invelitoare tablă;  
suprafața construită = 147,16 mp.; 
suprafața desfășurată = 267,16 mp. 

2007 510.331,33 Proces-verbal de recepție finală  nr. 9798/ 
04.10.2008. 
Contract de finanțare nerambursabil  
pentru  proiectul PIN 1/2006 HD nr. 
10141/ 06.09.2006 
încheiat între  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului  și 
Consiliul Județean Hunedoara prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 

12. 1.6.2. Clădire „Centrul de 
Plasament de Tip 
Familial Orăștie 3” 

Situat în Municipiul Orăștie, str.  
C.Dobrogeanu  Gherea, nr. 3. 
Construcție din  cărămidă, tip P+M,  
acoperis invelitoare tablă;  
suprafața construită = 147,16 mp.; 
suprafața desfășurată = 267,16 mp. 

2007 510.331,33 Proces-verbal de recepție finală  nr. 9798/ 
04.10.2008. 
Contract de finanțare nerambursabil  
pentru  proiectul PIN 1/2006 HD nr. 
10141/ 06.09.2006 
încheiat între  Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului  și 
Consiliul Județean Hunedoara prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 

 
Obs. :  
Clădirile de la poz. 1-3 sunt edificate pe terenul aparținând proprietății Municipiului Hunedoara; 
Clădirea  de la poz. 7  este  edificată pe terenul aparținând proprietății Municipiului Petroșani; 
Clădirile de la poz.  4-6  sunt edificate pe terenul aparținând proprietății Municipiului Vulcan; 
Clădirile de la poz.  8 și 9  sunt edificate pe terenul aparținând proprietății Municipiului Brad. 



  



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.51/2012 

privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliului Judeţean Hunedoara  
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara pentru realizarea unor servicii 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 adresele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul de Intervenţie 
Rapidă, înregistrate la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 338/18.01.2012 şi 
nr. 1647/02.03.2012; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(5) lit.a pct.7 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 Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Hunedoara - Serviciul de Intervenţie Rapidă, în vederea realizării în comun a unor 
servicii de interes public judeţean, potrivit  Acordului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

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

Art.3.- Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul propriu al Judeţului 
Hunedoara pe anul 2012 – Capitolul 51.02 ,,Autorităţi publice şi acţiuni externe”, Titlul 20 - 
,,Bunuri şi servicii”, articolul  20.19 ,,Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor 
lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere" 
destinată realizării în bune condiţii a acţiunii menţionată la art.1 din prezenta. 
 Art.4.- Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere prevăzut la art. 2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
 



  
 
 

                                                                                                         ANEXA  
                                                                                                        la Hotărârea  nr. 51/2012 a              

                                              Consiliului Judeţean Hunedoara    
 
 

ROMÂNIA                                                                                         INSPECTORATUL  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                     DE  POLIŢIE JUDEŢEAN    
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                              HUNEDOARA                      
 NR . ______/____2012                                                                         NR . _______ /____2012              
 
 

ACORD DE ASOCIERE - cadru 
 
  Între: 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr. 28, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. 
RO04TREZ36624670220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentat 
prin domnul Mircea Ioan MOLOŢ – Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara; 

şi  
 2.  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, 

str. Mihai Eminescu, nr. 130, Judeţul Hunedoara reprezentat prin domnul comisar şef de 
poliţie DUMITRU  Liviu Gabriel – şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara. 
  

  Părţile convin  următoarele: 
  Art.1.- Scopul asocierii 

Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la asigurarea funcţionării 
unor servicii de interes public judeţean, respectiv a bunei funcţionări a Serviciului de 
Intervenţie Rapidă – structură funcţională care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.  

 
  Art. 2. -  Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea realizării în comun a unor 
servicii de interes public judeţean, respectiv asigurarea/dotarea cu echipament specific de 
intervenţie a Serviciului de Intervenţie Rapidă din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
judeţean Hunedoara.  
 

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

este valabil pentru o perioadă de 4 ani, care corespunde duratei normale de utilizare a 
echipamentelor. 

  
   Art. 4. - Obligaţiile  părţilor: 

4.1.1. Consiliul Judeţean Hunedoara:  
a) să contribuie cu suma de 15.000 lei în scopul achiziţionării şi dotării cu echipamente 

specifice Serviciului de Intervenţie Rapidă din cadrul I.P.J. Hunedoara; 
b) să deruleze procedura de achiziţie publică pentru echipamentele specifice 

desfăşurării activităţii Serviciului de Intervenţie Rapidă al Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, în condiţiile legii; 

c) să pună la dispoziţia Serviciului de Intervenţie Rapidă al I.P.J. Hunedoara, pe bază 
de contract de comodat echipamentele achiziţionate potrivit art. 4.1, lit. a); 

d) să verifice utilizarea echipamentelor potrivit destinaţiei stabilite; 
e) la expirarea duratei normale de utilizare a echipamentelor să procedeze la scoaterea 

lor din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora, potrivit legii. 



     

4.2. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara: 
  a) să participe, prin reprezentant, la procedura de achiziţie şi recepţionare a 
echipamentelor astfel încât acestea să îndeplinească standardele de calitate necesare; 
  b)  să utilizeze/ să folosească direct prin Serviciul de Intervenţie Rapidă echipamentele 
puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Hunedoara, exclusiv pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice, ale acestei structuri de poliţie, în vederea realizării  atribuţiunilor de 
serviciu; 
  c)  să realizeze servicii de ordine publică, şi să participe la asigurarea unui climat de 
siguranţă şi normalitate; 
  d)  să utilizeze  echipamentele cu diligenţa unui bun proprietar. 
 
Art.5. - Modificarea 
Părţile au dreptul, pe durata acordului, să convină modificarea clauzelor acestuia, prin act 

adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
acordului. 
 Art.6. - Dispoziţii finale 

Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
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 azi____2012, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
 
 
    CONSILIUL  JUDEŢEAN                          INSPECTORATUL  DE  POLIŢIE   
            HUNEDOARA                                                 JUDEŢEAN HUNEDOARA 
          PREŞEDINTE,                                               COMISAR ŞEF DE POLIŢIE                           
        Mircea Ioan Moloţ                                                  Liviu Gabriel Dumitru  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,                       SERVICIUL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ              
          Vasilică Potecă                                                           Mihai Sălăgean   
                                                                                                                    
 
 
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                                Compartiment Juridic 
                Gabriela  Bîndea                                                                      
 
   
        VIZAT Serviciu Juridic-Contencios                                                                                        
 Mariana Bîrsoan  
 
 
                                                                  
   SERVICIUL  ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
           Marius Munteanu   
 
 
 
             Întocmit,  
        Consilier Stoica Oana 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 
 

 HOTĂRÂREA NR.52/2012 
privind asocierea Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ teritoriale din 

judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 

 
 
 

               CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
               Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean;  
               În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 lit. m, art. 5 pct. 1 lit. b şi art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, 
ale Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 şi ale art.1 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 861 alin.3 şi art.874 alin.1 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, ale art.2 alin.1, art.3 alin.1 şi alin.2, art.4, art.5 
alin.2 şi art.9, art.10, art.11 alin.1 şi alin.2,  art.12 alin.1 şi art.124 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi 
ale art.91 alin.1 lit.e coroborate cu art.91 alin.6 lit.c din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
         În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE : 
 Art.1 Aprobă asocierea Judeţului Hunedoara, prin Consiliului Judeţean Hunedoara 
reprezentat de preşedinte, cu municipiile : Brad, Hunedoara, Orăştie, Petroşani, Lupeni şi 
Vulcan, cu oraşele: Aninoasa, Călan, Geoagiu, Petrila, Simeria şi Uricani, precum şi cu 
comunele Brănişca, Cîrjiţi, Peştişu Mic, Şoimuş şi Veţel , prin consiliile locale ale acestora, 
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru 
ocrotirea animalelor fără stăpân”.  



Art.2 Aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, conform anexelor nr.1 şi nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân” va avea sediul în România, Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, 
str.1 Decembrie 1918  nr.28. 

(2) Patrimoniul iniţial al asociaţiei  va fi de 1.000 lei. 
(3) Aprobă constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei de către Judeţul Hunedoara 

prin participarea acestuia cu o contribuţie în numerar, în valoare de 1.000 lei. 
(4) Aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pe bază de contract de comodat 

ce va fi încheiat ulterior. 
(5) Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 

contractul de comodat precizat la alin.4. 
 Art.4  Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Statutul şi Actul Constitutiv al asociaţiei, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la 
prezenta hotărâre. 
   Art.5  Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara  să reprezinte 
Judeţul Hunedoara în Adunarea Generală a asociaţiei. 
             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 Hunedoara.  
             Art.7 Prezenta va fi comunicată unităţilor administrativ teritoriale menţionate la art.1, 
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,                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

          Mircea Ioan Moloţ                                                                             Dana Dan 

 

 

 

 

 

Deva, la 23 martie 2012 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.53/2012 
privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Serviciul Public Județean 

Salvamont Hunedoara cu Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al Municipiului 
Petroșani și Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni în vederea 

realizării în comun a unor acțiuni 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 adresa Serviciului Public Județean Salvamont, înregistrată cu nr. 1764/2012 la 
Consiliul Județean Hunedoara; 
 În baza prevederilor art.91 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 Județului Hunedoara, prin Serviciul Public Județean 

Salvamont, cu Municipiul Petroșani,  prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani în vederea 
realizării în comun a acțiunilor  de ”Salvare montană în Zona turistică Parâng”. 

Art.2 Se aprobă asocierea Județului Hunedoara, prin Serviciul Public Județean 
Salvamont, cu Municipiul Lupeni,  prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni în vederea realizării 
în comun a acțiunilor  de ”Salvare montană în Zona Stațiunii Straja Lupeni”. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordurilor de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1și art. 2 conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordurile de asociere invocate 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
 



                                                                                                      Anexa nr. 1                      
la Hotărârea nr. 53/2012  

a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ROMÂNIA                                                                                                 MUNICIPIUL 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                  PETROȘANI 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            CONSILIUL LOCAL               
 NR . ________/_______                                                                        NR . ________ /_______             

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

1. Județul Hunedoara prin Serviciul Public Județean Salvamont 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. Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al municipiului Petroșani, cu sediul în 

municipiul Petroșani, str.1 Decembrie 1918, nr. 93, telefon: 0254/51 12 20, judeţul 
Hunedoara, având codul fiscal: ________, cont de virament nr. _______, deschis la 
Trezoreria _______, reprezentat prin domnul Florin Tiberiu Iacob Ridzi – primar, 

şi 
 

Părţile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii: 
Părţile convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea domeniului schiabil 

Parâng precum și la asigurarea activităților de salvare montană în Zona turistică Parâng.  
 

Art.2 Obiectul acordului: 
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în scopul sprijinirii reciproce pe plan 

profesional și financiar, în vederea îmbunătățirii  activității de salvare în munți, patrularea 
preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile Salvamont, căutarea 
persoanelor dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare și 
transportul accidentaților la prima unitate sanitară, în Zona turistică Parâng. 

 
 Art. 3. Obiectivele acordului: 

- extinderea activității de salvamont în zona montană a unității administrativ- 
teritoriale a Municipiului Petroșani, precum și în afara acesteia, 

- promovarea practicării turismului montan și sporturilor specific montane, 
- promovarea conceptului de cultură și educație turistică specifică zonei 

montane, în special în rândul tinerilor, 
- promovarea la scară națională și internațională a arealului montan românesc în 

sprijinul dezvoltării turismului și al practicării lui într-un cadru civilizat și sigur. 
 

Art.4 Durata acordului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

  
 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 
 



1. Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara:  
a) dotarea echipei Salvamont Petroșani cu echipament tehnic de intervenție și 

echipament de protecție a muncii, specific activității de salvare în munții; 
b) acordarea de indemnizații de hrană pentru salvatorii montani în perioada sezonului de 

iarnă; 
c) întreținerea corespunzătoare și asigurarea combustibilului necesar bunei funcționări a 

mijloacelor de transport  aflate în proprietate; 
d) delegarea salvatorilor montani în  Zona turistică Parâng și în afara acesteia. 

    2. Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al municipiului Petroșani: 
a) finanțarea întreținerii bazei salvamont din zona turistică Parâng; 
b) întreținerea corespunzătoare și asigurarea combustibilului necesar bunei funcționări a 

mijloacelor de transport  aflate în proprietate; 
c) asigurarea altor cheltuieli în perioada de extrasezon de la bugetul local al Municipiului 

Petroșani; 
d) patrularea preventivă în zona de responsabilitate și în afara acesteia la solicitarea 

Serviciului Public Județean Salvamont, cu persoane delegate. 
  

          Art.6  Modificarea: 

Părţile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 
prin act adiţional, mai ales în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 Art.7  Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
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 __ exemplare 
originale, dintre care __exemplare pentru Consiliul Local Petroșani și  un exemplar pentru 
Consiliul Județean  Hunedoara. 

 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

prin 
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT 

HUNEDOARA 
reprezentat de 
PRESEDINTE, 

Mircea Ioan Moloț 
ȘEF SERVICIU PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT 

HUNEDOARA 
Ovidiu Bodean 

 

MUNICIPIUL PETROȘANI 
   prin 

       CONSILIUL LOCAL 
 

reprezentat de 
PRIMAR, 

Florin Tiberiu Iacob Ridzi 
   ȘEF SERVICIU PUBLIC SALVAMONT 

PETROȘANI 
Dumitru Barlida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexa nr. 2         
la Hotărârea nr. 53/2012  

a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ROMÂNIA                                                                                                 MUNICIPIUL 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                      LUPENI 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             CONSILIUL LOCAL               
 NR . ________/_______                                                                        NR . ________ /_______             

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

3. Județul Hunedoara prin Serviciul Public Județean Salvamont 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 
4. Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al municipiului Lupeni, cu sediul în municipiul 

Lupenit, str.Revoluției, nr. 2, telefon: 0254/56 06 80, judeţul Hunedoara, având codul 
fiscal: ________, cont de virament nr. _______, deschis la Trezoreria _______, 
reprezentat prin domnul Cornel Resmeriță – primar, 

şi 
 

Părţile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii: 
Părţile convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea domeniului schiabil 

Straja precum și la asigurarea activităților de salvare montană în Zona Stațiunii Straja 
Lupeni.  

 
Art.2 Obiectul acordului: 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în scopul sprijinirii reciproce pe plan 
profesional și financiar, în vederea îmbunătățirii  activității de salvare în munți, patrularea 
preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile Salvamont, căutarea 
persoanelor dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare și 
transportul accidentaților la prima unitate sanitară, în Zona Stațiunii Straja Lupeni. 

 
 Art. 3. Obiectivele acordului: 

- extinderea activității de salvamont în zona montană a unității administrativ 
teritoriale a Municipiului Petroșani, precum și în afara acesteia, 

- promovarea practicării turismului montan și sporturilor specific montane, 
- promovarea conceptului de cultură și educație turistică specifică zonei 

montane, în special în rândul tinerilor, 
- promovarea la scară națională și internațională a arealului montan românesc în 

sprijinul dezvoltării turismului și al practicării lui într-un cadru civilizat și sigur. 
   

Art.4 Durata acordului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

  



 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara:  
a) dotarea echipei Salvamont Petroșani cu echipament tehnic de intervenție și 

echipament de protecție a muncii, specific activității de salvare în munții; 
b) acordarea de indemnizații de hrană pentru salvatorii montani în perioada sezonului de 

iarnă; 
c) întreținerea corespunzătoare și asigurarea combustibilului necesar bunei funcționări a 

mijloacelor de transport  aflate în proprietate; 
d) delegarea salvatorilor montani în  Zona Stațiunii Straja Lupeni și în afara acesteia. 

 

2. Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni: 
a) finanțarea întreținerii celor bazei salvamont Straja și a sediului din municipiul Lupeni; 
b) întreținerea corespunzătoare și asigurarea combustibilului necesar bunei funcționări a 

mijloacelor de transport  aflate în proprietate; 
c) asigurarea altor cheltuieli în perioada de extrasezon de la bugetul local al Municipiului 

Lupeni; 
d) patrularea preventivă în zona de responsabilitate și în afara acesteia la solicitarea 

Serviciului Public Județean Salvamont, cu persoane delegate. 
 

          Art.6  Modificarea: 
Părţile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 

prin act adiţional, mai ales în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 Art.7  Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
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 _ exemplare 
originale, dintre care _ exemplare pentru Consiliul Local Lupeni, un exemplar pentru 
Consiliul Județean  Hunedoara. 

 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

prin 
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT 

HUNEDOARA 
reprezentat de 
PRESEDINTE, 

Mircea Ioan Moloț 
ȘEF SERVICIU PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT 

HUNEDOARA 
Ovidiu Bodean 

 

MUNICIPIUL LUPENI 
   prin 

       CONSILIUL LOCAL 
 

reprezentat de 
PRIMAR, 

Cornel Resmeriță 
   ȘEF SERVICIU PUBLIC SALVAMONT 

LUPENI 
Gyorgy Resiga 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.54/2012 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului 

Hunedoara, pe anul 2012 
 

 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; 
 Urmare adresei nr.1760/12.03.2012 a Ministerului Sănătăţii prin 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara; 
 Văzând referatele nr.2092/14.03.2012 şi nr.2093/14.03.2012 ale 
Serviciului Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Urmare solicitărilor din referatul nr.2279/2012 al Serviciului 
Administrare Drumuri şi Achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale 
art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 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, cu suma de  + 3.719,50 mii lei conform anexelor nr.1- 21.  
 Art.2. -Anexele nr.1- 21 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
        
          
  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.55/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 ale spitalelor publice de interes judeţean 
 
 
 
 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: 
- Hotărârea nr. 16/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 
- Hotărârea nr.2/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea şi virările în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, prevăzut în anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, prevăzut în anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile sanitare publice 
nominalizate la art.1şi art.2 şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
          
 PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ           Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 
  
 



  ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.56/2012 
privind modificarea unui buget de proiect, finanțat în cadrul Programului Operațional 

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; 
 Văzând adresa nr. 1984/2012 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională – Regiunea 
Vest; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi 
local”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi  modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit. b, 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 (1) Se modifică bugetul Proiectului ”Modernizare DJ 708 D: Vețel – Muncelu Mic 
– Poienița Tomii – Feregi, km 14+900 – 25+760, Județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr. 170/2009, modificată de Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.  82/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) Cu data prezentei, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr. 170/2009, se înlocuiește cu anexa la prezenta iar art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.  82/2011 se abrogă. 
 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,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                            
           Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



  
 

 
   Anexa  

   la Hotărârea nr.56/2012 
   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 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor  Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL 
cheltuieli 

TVA** 

1 2 3 4 5 6 

1 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 

CAPITOL 2         2 

        
  

Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului         

   TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 

CAPITOLUL 3                                  3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică 

      
  

3 , 1 Studii de teren (geologice, topografice, 
hidrologice) 

  
15.126,05 15.126,05 2.873,95

3 , 2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de 
constructie 

  
8.403,00 8.403,00 1.596,57

3 , 3 Proiectare si engineering   254.584,03 254.584,03 48.370,97
3 , 4 

Consultanţa şi expertiză 
  

     
3 , 5 Asistenta tehnica   3.500,00 3.500,00 840,00

   TOTAL CAPITOL 3 0 281.613,08 281.613,08 53.681,49

CAPITOLUL 4         4 

Cheltuieli pentru investiţii       
  

4 , 1 
Constructii si instalatii 

  
9.932.411,19 9.932.411,19 2.383.778,68

4.1.1. 
Modernizare drum  

  
9.514.770,80 9.514.770,80 2.283.544,99

4.1.2. 
Mutare stalpi 

  
417.640,39 417.640,39 100.233,69

4 , 2 Utilaje si echipamente          
4 , 3 Mijloace de transport         
4 ,4 

Dotari 
  

      



  TOTAL CAPITOL 4 0 9.932.411,19 9.932.411,19 2.383.778,68

CAPITOLUL 5              5 

 Alte cheltuieli         
5 ,1 Organizare de santier   

28.998,35 28.998,35 6.959,60
5,1,1 5.1.1. Lucrari de constructii    

21.539,47 21.539,47 5.169,47
5,1,2 5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de 

santier 
  

7.458,88 7.458,88 1.790,13
5 ,2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 

finantare  
  

162.873,69 162.873,69   
5 ,3 Cheltuieli diverse si neprevazute    817.121,94 817.121,94 196.109,27
5 ,4 Alte imobilizări necorporale (programe 

informatice) 
  

     
  TOTAL CAPITOL 5 0 1.008.993,98 1.008.993,98 203.068,87

6 CAPITOLUL 6                            
  Cheltuieli aferente implementarii 

proiectului 
  

      
  Cheltuieli de publicitate   6.242,00 6.242,00 1.446,33
  Cheltuieli de audit   93.500,00 93.500,00 22.440,00
  TOTAL CAPITOL 6 0 99.742,00 99.742,00 23.886,33
I TOTAL cheltuieli 0 11.322.760,25 11.322.760,25 2.664.415,37
II Alte cheltuieli neeligibile 0 0,00 0,00 0,00 
III TOTAL GENERAL  (I+II) 0 11.322.760,25 11.322.760,25 2.664.415,37

      
      
4.2  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI    
      
Nr. 
crt. 

Surse de finanţare Valoare  
  

I Valoarea totală a proiectului,din care : 13.987.175,62    
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0,00    
b Valoarea eligibilă a proiectului 11.322.760,25    
c. TVA 2.664.415,37    
II Contribuţia proprie in proiect,din care : 227.000,00    

a. 
Contributia solicitantului la cheltuieli 

eligibile 
227.000,00  

  

b. 
Contributia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile 
0,00  

  
III TVA* 2.664.415,37    

IV 
ASISTENTA FINANCIARA 
NERAMBURSABILA SOLICITATA 

11.095.760,25  
  

 
 
 



R O M A N I A  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.57/2012 
privind aprobarea cofinanţării proiectului « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara » din cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 

 
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  specialitate  al 

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

Având în vedere adresa nr.12/2012 transmisă de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara“ precum şi adresa Ministerului Mediului şi 
Pădurilor   - Direcţia Generală AM POS Mediu nr.118599/27.01.2012; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 31/2012 ; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1; 

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

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

H O T Ă RĂ Ş T E : 
 
 
Art. 1.  Se  aprobă  cofinanţarea  de  1,876%  din  valoarea  investiţiilor  aferente proiectului  
„ Extinderea şi  reabilitarea   infrastructurii de apă   şi apă uzată în  judeţul Hunedoara“. 
 
Art.2 (1) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Hunedoara în suma de 452799 euro fără 
TVA, care reprezintă cheltuielile eligibile în procent de 1,876 % din valoarea investiţiilor ce 
vor fi realizate în cadrul proiectului. 
         (2) Suma precizată la alin. (1) va fi prevazută in bugetul propriu al judeţului , eşalonat, 
în perioada 2012-2014. 
 
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. 
 
 
              

       P R E Ş E D I N T E                                              SECRETAR  AL JUDEŢULUI 
       Mircea  Ioan  Moloţ                                                            Dana  Dan  
 
 
 
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.58/2012 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2012 pentru aprobarea 

componenței comisiilor de concurs/examinare pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef 
de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva 

 
 

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

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând propunerea Spitalului Județean de Urgență Deva, cu nr.3946/2012; 
În baza prevederilor art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului 

pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef serviciu din unitățile publice 
aprobate prin Ordinul nr. 1406/2006 al Ministrului Sănătății Publice; 

În conformitate cu prevederile art. 184 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 Reprezentantul Spitalului Județean de urgență Deva desemnat să facă parte din 
comisia de concurs/examinare pentru ocuparea funcției de șef Secție R.M.F.B., respectiv dr. 
Bica Ioan se înlocuiește cu dr. Ciortea Gabriela, medic primar R.M.F.B. 
 Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2012 pentru aprobarea 
componenței comisiilor de concurs/examinare pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef 
de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva se modifică în 
mod corespunzător. 
  Art.3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Județean de Urgență Deva și 
va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului Administrație publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                        Dana Dan 
                                                                                                    
 
 
Deva, la 23 martie 2012 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.59/2012 
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; 
 Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.526/2011 privind 
încetarea contractului de management al domnului Martin Horia Dorin; 
 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; 
       

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1. – Revocă pe  domnul Martin Horia Dorin din calitatea de reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor  a S.C. APAPROD S.A 
Deva. 
 Art. 2. – Desemnează pe domnul Stoian Dan ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. APAPROD S.A. Deva. 
 Art. 3.– Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr.187/2009 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,              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Ioan Moloţ           Dana Dan 
   

 
 
 
 
 Deva, la 23 martie 2012 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.60/2012 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 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; 
 Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.4/2010 privind încetarea 
contractului individual de muncă al domnului Zvâncă Adrian, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.34/2011 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei 
Alic Dorina Margareta, precum și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.574/2011 privind 
suspendarea raportului de serviciu al doamnei Bran Laura; 

În conformitate cu prevederile art. 96  din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 4 şi ale art. 5 din Normele metodologice privind finanţarea şi administrarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004, ale art. 30 şi 
ale art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4925/2005, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.1 lit.f și alin.5 lit.a pct.1 și 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 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, după cum 
urmează: 
 Centrul de Pedagogie Curativă Simeria – domnul Butar Marin 
 Scoala Generală ”I.G.Duca” Petroșani – domnul Fodor Cristian 
 Scoala Generală ”Octavian Goga” Deva – domnul Gruian Alexandru 
 Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.175/2009 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de administraţie ale unităţilor de  învăţământ 
special din Judeţul Hunedoara se modifică în mod corespunzător. 

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,                                                                 SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 

       Mircea Ioan Moloţ                                                                             Dana Dan  
 

 

Deva, la 23 martie 2012 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.61/2012 
privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate  

pentru obiectivul de investiții”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 
apă și apă uzată în Valea Jiului, județul Hunedoara” 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.12.811/ 16.03.2012 a SC. APASERV  Valea Jiului S.A. Petroșani; 
 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 Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții ”Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, județul 
Hunedoara”, din cadrul proiectului ”Europe Ad 123049/D/SER/RO”, aferent 
investiției/contractului de lucrări VJ – CL03 ”Reabilitarea Stației de Tratare a apei Jieț si 
sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan si Aninoasa”, conform anexei nr.1, 
care face parte din prezenta hotărâre. 
 
            Art. 2. -  Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții ”Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, județul 
Hunedoara”, din cadrul proiectului ”Europe Aid 123049/D/SER/RO”, aferent 
investiției/contractului de lucrări VJ – CL02 ”Reabilitarea Stației de Tratare a apei Valea de 
Pești si a Captării Lazaru, Valea Jiului”, conform anexei nr.2, care face parte din prezenta 
hotărâre. 
 
           Art. 3.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către SC. APASERV  
Valea Jiului S.A. Petroșani 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, 23 martie 2012 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.62/2012 
privind acordarea unor 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; 
  În baza prevederilor  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 baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 18/2012 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
 În temeiul prevederilor 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 acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” doamnei Ana Stan, precum şi un premiu 
în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.2 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Eric Șoș, precum şi un premiu în 
cuantum de 1.000 lei 
  Art.3 Sumele prevăzute la art.1 și art. 2 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2012, Capitolul 51 02 59 „Alte cheltuieli, acțiuni cu caracter 
științific și social-cultural”. 
 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,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                            Dana Dan 
   
 
 
    
 
 Deva, la 27 aprilie 2012  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.63/2012 
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. 
3230/2012, precum și avizul comisiilor de specialitate; 
  Văzând adresa Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Hunedoara nr.86/2012, 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.2880/2012; 
 Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune  încetarea de 
drept a unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.h1 și alin.3, 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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calității de consilier judeţean a domnului Vălean Ioan, ales pe lista Partidului Social Democrat – 
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. 
     
 
              
                                                                                              
           
 PREȘEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț       Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012  
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.64/2012 
privind aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor 

Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2011 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara la 31 decembrie 2011, 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; 
 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 completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.unic: Se aprobă Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului 
Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2011, conform anexei care face parte integrantă 
din prezentul proiect de hotărâre  
 

 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ    Dana Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA        ANEXĂ 
CONSILIUL JUDEŢEAN   la Hotărârea nr. 64/2012 
      a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

RAPORT 
asupra situaţiei gestionării bunurilor  

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2011 
 
 

 În baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii contabilităţii 
nr.82/1991 republicată, bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse 
inventarierii anuale, consiliilor judeţene şi locale prezentându-li-se anual un raport asupra 
situaţiei gestionării bunurilor. 
 Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara nr.558/2011 
privind efectuarea inventarierii anuale a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean 
Hunedoara, au fost inventariate toate gestiunile. 
 În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului Consiliului Judeţean 
Hunedoara la 31 decembrie 2011, comparativ cu situaţia de la 31 decembrie 2010 se 
prezintă după cum urmează: 
           - lei - 

- Sold la 31.12.2010        337.497.016,29 
- Intrări în perioada01.01-31.12.11             484.770.765,02 
- Ieşiri în perioada 01.01.-31.12.11         2.581.419,23 
- Sold la 31.12.2011          819.686.362,04 
Din punct de vedere al  regimului juridic al bunurilor aflate în patrimoniul Consiliului 

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

Tabel nr. 1 
-  lei  - 

Nr. 
crt. 

Denumirea Sold la 
31.12.2010 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2011 

 TOTAL, 
din care: 

17768873.02 15465604.85 2510275.85 30724201.98 

1. Mijloace fixe din 
acestea: 

16836162.01 14234886.14 1252852.55 29818195.60 

1.1 Echip.tehnologice 6716952.84 13742188.06 872243.49 19586897.41 
1.2 Mobilier şi birotică 9228473.55 352135.40 363790.95 9216818.00 



1.3 Imobilizări 
necorporale 

890735.62 140562.68 16818.11 1014480.19 

2. Obiecte de inv. 846795.93 64376.36 160650.10 750522.19 
3. Materiale 69449.98 1054143.68 1013032.83 110560.79 
4.  Alte valori 16465.10 112198.67 83740.37 44923.40 

 
 Mişcările intervenite în cursul anului 2011 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 15465604.85 lei, din 
care: 
 - Mijloace fixe în valoare de         14234886.14  lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de   64376.36      lei 
 - Materiale în valoare de           1054143.68    lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de        112198.67   lei 
 

 1.2. Au ieşit din patrimoniu prin casare şi consum bunuri în valoare de 2510275.85 
lei, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de   1252852.55   lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de    160650.10   lei 
 - Materiale în valoare de           1013032.83   lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de          83740.37   lei 
 Situaţia bunurilor din  domeniul privat al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă se prezintă în anexa nr. 1 la prezentul raport. 
 

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

prezentate în Hotărârea Guvernului României nr.1352/2001 şi contabilizate de Consiliul 
Judeţean Hunedoara la 31.12.2011 se prezintă astfel: 
 
          Tabel nr. 2 
             - lei - 
Nr. 
crt.  

Denumirea Sold la 
31.12.2010 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2011 

0 1 2 3 4 5=2+3+4 
 TOTAL din care: 319728143.27 469305160.17 71143.38 788962160.06 

1 Mijloace fixe 307708890.52 468881068.17 71143.38 776518815.31 
1.1 Clădiri 287494349.89 32063501.72 71143.38 319486708.23 
1.2 Utilaje,aparat.mobilier - - - - 
1.3 Drumuri Judeţene 20214540,63 436817566.45 - 457032107.08 

2 Terenuri 12019252.75 424092.00 - 12443344.75 
  



Modificările valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al judeţului 
Hunedoara, la 31.12.2011 faţă de 31.12.2010 sunt următoarele: 

- înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a  lucrărilor de 
îmbunătăţire şi modernizare la clădirile Teatrul Dramatic I.D. Petroşani în valoare de 
117322,75 lei 

-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a valorii refugiilor  
montane Salvamont  Deva în sumă de 1435328,08 lei; 

-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a valorii mijloacelor  
fixe conform recepţiilor finale la  Sectia Boli Interne Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în 
valoare de 10886755,00 lei. 

-  înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara  a Drumului 
Judeţean 700 D în valoare de 1825311,24 lei 

-   înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a mijloacelor fixe 
conform recepţiei finale pentru punerea în funcţiune a obiectivului  Extinderea Staţiei de 
Epurare a apei uzate masură ISPA în valoare de 32093657,40 lei 

-   înregistrat în contabilitatea Consiliului Judeţean Hunedoara a reevaluării 
drumurilor Judeţene conform Ordonanţei nr.81/2003 în valoare de 422522693,70 lei 
 - trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al 
Judeţului Hunedoara a mijloacelor fixe aflate în administrarea Spitalului Judeţean Deva în 
valoare de 71143,38 lei în vederea casării; 
 Centralizatorul privind situaţia bunurilor din domeniul public de interes judeţean, 
repartizată pe gestiuni se prezintă în anexele  nr.2 şi nr.3 la prezentul raport.  

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

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

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

PREŞEDINTE , 
Mircea Ioan Moloţ 

 



 
          Anexa nr. 1 
            la Raport 
 
 
 

BUNURILE  
din domeniul privat al Consiliului Judeţean Hunedoara 

repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă 
 
 
 

                           - lei - 
Nr. 
crt. 

GESTIUNEA, LOCUL DE FOLOSINŢĂ VALOARE 
31.12.2011 

 GESTIUNILE CONSILIULUI JUDEŢEAN - TOTAL 13816722.04
A. CONSILIUL JUDEŢEAN 13274192.09
1. Mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă, 

din care: 
13155594.29

 a. Mijloace fixe 12481155.06
          - construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, 

           mobilier 
12015881.68

          - imobilizări necorporale 465273.38
 b. Obiecte de inventar în folosinţă 674439.23
2. Obiecte de inventar şi materiale în magazie, 

din care: 
78634.40

 a. Obiecte de inventar -
 b. Materiale 78634.40
3. Casa, alte valori 39650.00
4. Timbre 313.40
  
B. INSPECTORATUL  PENTRU SITUATII DE URGENTA-  

Din care: 
381453.48

 a. Mijloace fixe 356212.34
 b. Obiecte de inventar: 25241.14
         - în magazie -
         - în  folosinţă 25241.14
 c. Materiale -
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) -
  
C. CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN, 

din care: 
161076.47

 a. Mijloace fixe 105965.48
 b. Obiecte de inventar 50150.99
                - în magazie -
                - în folosinţă 50150.99
 c. Materiale -
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) 4960.00

 
 
 



         Anexa nr.2 
          la Raport 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR 
privind bunurile din domeniul public al judeţului Hunedoara 

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

 
 

            - lei- 
Nr. 
crt. 

SPECIFICATIE Valoare de inventar la 
31.12.2011 

 TOTAL , din care: 785439858.35  
1. Cladiri administrative judetene (palat administrativ, 

protectie civila si alte cladiri judetene) 
11760416.27

2. Cladiri Spitalul Judetean Deva 76221354.53
3. Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu 15947209.10
4. Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Brad 6461449.37
5. Cladiri Centru de Îngrijire si Asistenţă Paclisa 8157740.63
6. Cladiri Ambulanta Judeteana Deva 633454.00
7. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Valea 

Jiului administrat de SC  APASERV Petrosani 
100315957.18

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

40537720.62

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

880053.84

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

5676969.52

11. Cladire Sediu Teatrul Dramatic I.D.Sirbu Petrosani 8673499.83
12. Centrul de Transfuzii 858126.00
13. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila 1095439.19
14 Scoala Speciala Paclisa 4434458.98
15 Centrul de  Ingrijire şi Asistenţă Geoagiu 70071.26
16 Centrul Militar Zonal 4985526.30
17 Teatrul Judetean Hunedoara 29921407.65
18 Drumuri Judetene 457032107.08
19 Terenuri 11776897.00
 
 
                                                1                                                         



 
          Anexa nr.3 
                   la Raport 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR 
 
 

privind bunurile aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara 
evidenţiate extracontabil 

 
 

                  - lei - 
Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢIE Valoare de 
inventar 

 TOTAL, din care: 
 20.166.961,58

1. Terenuri şi clădiri în administrarea Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara 
 

5.691386,00

2. Terenuri şi clădiri aflate în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara 13.373.968,62

3. Bunuri mobile (carte, colecţii şi alte obiecte de 
patrimoniu)  TOTAL 

1.101.606,96
 Gestionate de Biblioteca Judeţeană Ovid 

Densuşeanu Hunedoara 995.247,57

 Gestionate de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Hunedoara 

106.359,39

 
 
 
 
 ÎNTOCMIT 
MUNTEANU MARIUS 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.65/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 

Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I al anului 
2012 

 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe primul 
trimestru al anului 2012,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de 49.492.601 lei, iar 
la cheltuieli în sumă de 35.994.145 lei, cu un excedent de 13.498.456 lei, conform anexelor nr.1 – 
20 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 31 martie 2012, la venituri în sumă de 
23.938.342 lei şi la cheltuieli în sumă de 23.471.180 lei, cu un excedent de 467.162 lei, conform 
anexelor nr. 21 – 58 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Anexele 1 - 58  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 ,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.66/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi 

interne ale 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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe 
şi interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
                                                 
                                                                                                                                    
        PREŞEDINTE ,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.67/2012 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public 
Judeţean Salvamont Hunedoara 

 
 
 CONSILIUL JUDETEAN 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.59/19.04.2012  a Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara;      
 În temeiul dispoziţiilor  Hotărârii Guvernului României nr.77/2003 privind instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 
 Conform prevederilor Legii nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea 
activităţii de salvare din mediul subteran speologic; 
 În baza dispoziţiilor art.91 alin.2 lit.c din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 Art.1 – Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Judeţean 
Salvamont Hunedoara,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta, începând cu data 
de 01.05.2012. 

Art.2 – Cu data de 01.05.2012, se abrogă Hotărârea nr.54/2009 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Consiliul Judeţean Hunedoara şi 
Serviciul Public Judeţean Salvamont 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,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                       Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



ANEXA  
la Hotărârea nr.67/2012 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                                                        
 SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT                                         
                                                                                                       
                                                
 

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, în subordinea 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, str. 
1 Decembrie, nr. 28, judeţul Hunedoara, Cod postal: 330085  e-mail: salvamonthd@yahoo.com,  

                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 condiţiile 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 directorul 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. 
  
 
 

mailto:salvamonthd@yahoo.com


                  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 şi 
activitatea de salvare în mediul subteran speologic. Aceste activităţi sunt desfăşurate de salvatorii 
montani atestaţi, angajaţi sau cu contracte de voluntariat şi de către colaboratori şi voluntari cu 
pregătire în domeniu salvaspeo (COD CAEN 8899) 
                   Art.7 (1) Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara are următoarele atribuţii : 
      - coordonează din punct de vedere administrativ şi 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 prinvid 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 de 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 contravenţionale în 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 administrativ 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  

-Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Hunedoara  se aprobă de Consiliul Judeţean 
Hunedoara. 
 



 -În scopul realizării obiectului de activitate, Serviciul Pulic Judeţean Salvamont 
Hunedoara are in structura sa : 

- Serviciul financiar – contabil şi achiziţii publice ; 
- Serviciul resurse umane şi administrativ ; 
- Formaţia Hunedoara ; 
- Formaţia Petroşani ; 
- Formaţia Lupeni ; 
- Formaţia Uricani ; 
- Formaţia Salvaspeo ; 

 
                  Art.9 (1) Conducerea activităţii este asigurată de către un Director, numit şi eliberat 
din funcţie de către Consiliul Judeţean Hunedoara. 
  (2) Directorul va avea în mod obligatoriu atestarea de salvator montan.  
                  (3) În lipsa directorului, conducerea este asigurată de un salariat împuternicit de 
acesta, prin decizie, pe perioadă limitată.  
                  (4) Directorul îl informează pe vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara 
căruia i-au fost delegate atribuţii de coordonare şi control a activităţii Serviciului, asupra 
problemelor importante cu care se confruntă şi prezintă anual sau ori de cate ori este nevoie, 
un raport asupra activităţii Serviciului. 
 
                  Art.10 Atribuţiile salariaţiilor se vor stabili  prin fişele postului.  
 
                  Atribuţiile directorului   
                 
                  Art.11 (1) Directorul 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)  coordonează şi gestionează acţiunile de salvare montană şi salvare subterană 

participând efectiv la acestea; 
c) repartizează sarcinile pe servicii şi formatii şi urmăreşte rezolvarea la termen a 

acestora ; 
d) răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în muncă de către 

personal ; 
e) angajează instituţia prin semnătură, inclusiv în calitate de ordonator secundar de 

credite, în limita competenţelor aprobate şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare ; 
f) încheie, modifică şi desface în condiţiile legii, contractele individuale de muncă 

ale personalului din subordine şi respectiv contractele de colaborare ; 
g)  face demersuri pentru  recuperarea  pagubelor aduse unităţii ; 
h)  salarizează, premiază, promovează sau sancţionează personalul, în condiţiile 

legii ; 



i) participă la stabilirea necesarului de materiale, urmăreşte achiziţionarea acestora 
în condiţiile legii şi intervine ori de cate ori este nevoie în derularea contractelor ; 

j) urmăreşte buna utilizare şi întreţinere a bazei materiale din dotare şi asigură 
inventarierea anuală a bunurilor aflate în patrimoniu; 

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 formaţiilor judeţene salvamont şi a 
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. 

o)  reprezintă Serviciul în relaţiile cu autorităţile  şi instituţiile publice, cu  persoane  
fizice  şi juridice  din ţară  şi străinătate 

           (2) În exercitarea atribuţiilor, directorul serviciului emite decizii, acestea devin 
executorii din momentul în care au fost comunicate salariaţilor şi persoanelor interesate. 
 

 
Cap.IV. Descrierea structurii funcţionale 
 

                        Art.12 (1) Serviciul financiar-contabil şi achiziţii publice este condus de către 
un şef serviciu care este subordonat directorului şi ale cărui atribuţii se vor stabili prin Fişa 
postului. 

          (2) Serviciul financiar contabil şi achiziţii publice 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 anual 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 
cheltuielilor ; 
                      - organizează şi asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare ; 
                      - conduce evidenţa contabilă, asigură şi raspunde de întocmirea documentelor de 
casă şi circulaţia numeralului, organizează inventarierea anuală şi face 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 
                      - asigură îndeplinirea procedurilor pentru încheierea contractelor de achiziţie 
publică, conform prevederilor legale şi executarea acestora ; 
                      - asigură elaborarea documentaţiilor de achiziţionare de tehnică de calcul, în 
conformitate cu reglementăriile privind organizarea licitaţiilor şi ofertelor;                             
                      - alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea 
serviciului . 
 
                      (3) Serviciul resurse umane şi administrativ este condus de către un şef serviciu 
care este subordonat directorului şi ale cărui atribuţii se vor stabili prin Fişa postului. 
  a) Serviciul resurse umane şi administrativ 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 angajaţi 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 ;   

           - asigură procurarea, păstrarea şi distribuirea bunurilor şi întocmeşte 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; 

           - 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 .    
                       Art.13 (1) Formaţiile de salvare montană: Hunedoara, Petroşani, Lupeni şi 
Uricani au următoarele atribuţii : 
                       - deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, 
acordarea 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 
arondată formaţiei; 

 - 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 .  
            - Fiecare formaţie de salvare montană este condusă de un şef de formaţie ales de 
membrii acesteia.  

           - Şeful formaţiei are sarcina de a organiza activitatea de patrulare, de a mobiliza 
formaţia pentru intervenţie în timpul cel mai scurt, de a sigura coordonarea activităţii de intervenţie 
şi de a asigura instruirea permanentă a formaţiei. 
 
                      (2) Formaţia salvaspeo are următoarele îndatoriri : 
                      - întocmește planul de prevenire a accidentelor şi de intervenţie în cazul producerii 
unor accidente în mediul subteran speologic; 
                      - deplasarea de urgenţă la locul solicitat, acordarea primului ajutor medical, 
evacuarea accidentatului, a bolnavului, a persoanei decedate ori a persoanei dispărute şi găsite, 
după caz, şi transportul acestora pentru a fi preluate de echipele specializate de suprafaţă ale 
Formatiilor 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 pregătirii 
persoanelor cu atribuţii salvaspeo. 
  - alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente, sau încredinţate de conducerea 
serviciului. 
                      - Echipa salvaspeo este condusă de un consilier tehnic judeţean numit de Corpul 
Român Salvaspeo-CORSA, la propunerea membrilor echipei.  
                      - Organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic se realizează prin 
încheierea de contracte de colaborare sau voluntariat cu persoane 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 şi 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 şi a persoanelor cu atribuţii 
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 
Şcolii Naţionale SALVAMONT - etapa de iarnă şi vară, prin I.G.S.U. – cursuri de prim ajutor 
calificat, precum şi a Raliului Naţional SALVAMONT şi de către alte autorităţi sau organisme 
competente. 
    (3) La Raliul Naţional SALVAMONT participă salvatorii montani cu cele mai bune 
rezultate sportive, propuşi de şefii de echipe şi aprobaţi de directorul serviciului. 
    (4) Perfecţionarea la nivel judeţean se face prin cuprinderea tuturor salvatorilor 
montani şi a salvatorilor din mediul subteran speologic ce fac parte 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 auditata 
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 directorului se face de către Consiliul Judeţean 
Hunedoara, în condiţiile legii. 



   (2) Angajarea personalului se face potrivit prevederilor legale în vigoare, prin 
decizie a directorului Serviciului,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.                        
  
 
                                
  

     
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.68/2012 
privind aprobarea statului de funcţii pentru personalul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane  
 
 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

Văzând adresa nr.1770/06.04.2012 a managerului interimar al Muzeului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 91, alin.1, lit. a, alin. 2, lit. c şi 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 statul de funcţii pentru personalul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2 – Pe data prezentei, anexa nr.2 a Hotărârii nr. 197/2011 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara îşi pierde valabilitatea. 
  Art. 3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi de Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
                   

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                           Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE        

                                ANEXA                                     
        LA HOTĂRÂREA NR. 68/ 2012 

                                A CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA
      
 

STAT  DE  FUNCŢII 
       

 
Funcţia Contractuală 

  
Nr. 
crt. 

Structura 
de conducere de execuţie 

 
Grad/ treapta 
profesională 

 
Nivelul 

studiilor 

0 1 2 3 4 5 
1. Manager  II S 
2. Director  II S 
3. Director  II S 
4. 

FUNCŢII DE CONDUCERE 

Contabil Şef   II S 
5.  Şef  Serviciu   II S 
6.  Inginer  IA S 
7.  Analist IA S 
8.  Inginer de sistem IA S 
9.  Referent de specialitate I S 

10.  Referent de specialitate III S 
11. 

 

 

SERVICIUL  
RESURSE UMANE, 
SALARIZARE, 
INFORMATICĂ 
  Analist (programator) ajutor IA M 

12. COMPARTIMENTUL JURIDIC  Consilier juridic I S 
13. Şef Serviciu   II S 
14.  Cercetător ştiinţific  III S 
15.  Cercetător ştiinţific III S 
16.  Cercetător ştiinţific  S 
17.  Cercetător ştiinţific   S 
18.  Arheolog IA S 
19.  Arheolog IA S 
20.  Arheolog IA S 
21.  Arheolog I S 
22.  Arheolog I S 
23.  Arheolog I S 
24.  Arheolog I S 
25.  Arheolog II S 
26.  Desenator artistic II S 
27.  Supraveghetor muzeu  M;G 
28.  Supraveghetor muzeu  M;G 
29.  Supraveghetor muzeu  M;G 
30. 

SECŢIA DE ARHEOLOGIE 
DEVA 

 Supraveghetor muzeu  M;G 
31. Şef Birou  II S 
32.  Restaurator IA S 
33.  Restaurator II S 
34.  Restaurator II S 
35.  Restaurator II S 
36. 

 
 
SECŢIA DE RESTAURARE -
INVESTIGAŢII 
DEVA 

 Restaurator I M 
37. Şef Serviciu   II S 
38.  Arheolog I S 
39.  Conservator   I M 
40.  Gestionar custode  I M 
41.  Gestionar custode  II M 
42.  Gestionar custode  II M 
43.  Supraveghetor muzeu  M;G 
43.  Supraveghetor muzeu  M;G 
44.  Supraveghetor muzeu  M;G 
45. 

 
 
SECŢIA DE ARHEOLOGIE 
SARMIZEGETUSA 

 Supraveghetor muzeu  M;G 



46.  Muncitor calificat IV  
0 1 2 3 4 5 

47. Şef Serviciu   II S 
48.  Cercetător ştiinţific  II S 
49.  Cercetător ştiinţific  III S 
50.  Muzeograf IA S 
51.  Muzeograf IA S 
52.  Muzeograf II S 
53.  Bibliotecar IA S 
54.  Gestionar custode  I M 
55.  Gestionar custode  I M 
56.  Gestionar custode  II M 
57.  Gestionar custode  II M 
58.  Gestionar custode  II M 
59. 

 
 
 
 
SECŢIA DE ISTORIE ŞI ARTĂ 
DEVA 

 Gestionar custode  II M 
61. Şef Birou   II S 
62.  Cercetător ştiinţific  III S 
63.  Muzeograf I S 
64.  Supraveghetor muzeu  M;G 
65. 

SECŢIA DE ŞTIINŢELE 
NATURII DEVA 

 Supraveghetor muzeu  M;G 
66. Şef Birou  II S 
67.  Muzeograf I S 
68.  Muzeograf I S 
69.  Conservator   I S 
70.  Gestionar custode  I M 
71.  Supraveghetor muzeu   M;G 
72. 

SECŢIA DE ETNOGRAFIE ŞI 
ARTĂ POPULARĂ ORĂŞTIE 

 Muncitor calificat  I  
73. Şef Birou   II S 
74.  Conservator   IA S 
75.  Conservator   I S 
76. 

SECŢIA DE EVIDENŢĂ, 
CONSERVARE, 
SUPRAVEGHERE 
DEVA  Conservator II S 

77. Şef Birou   II S 
78.  Cercetător ştiinţific  III S 
79.  Muzeograf I S 
80.  Muzeograf I S 
81.  Desenator artistic IA M 
82. 

SECŢIA DE RELAŢII CU 
PUBLICUL 
 

 Fotograf I M 
83.  Referent de specialitate I S 
84.  Referent IA M 
85.  Referent IA M 
86.  Administrator I M 
87.  Muncitor calificat I  
88.  Muncitor calificat I  
89.  Muncitor calificat  I  
90.  Şofer  I  
91.  Şofer  I  
92. 

 SERVICIUL 
 BUGET, 
CONTABILITATE, 
ADMINISTRATIV  
 

 Şofer  I  
93. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII 

PUBLICE 
 Referent de specialitate I S 

 
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 13 
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 80 
Nr. total de funcţii contractuale  93 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

 
HOTĂRÂREA NR.69/2012 

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic 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 adresa Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul 
Mozaic cu nr. 869/20.04.2012, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean sub 
nr.3150/ 23.04.2012; 

În baza prevederilor art.91 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 Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a proiectului  ”Reabilitarea Sinagogii Deva". 

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

Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze Acordul de asociere invocat la art. 2 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,                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,      
Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan 

 
 
 
Deva, la  27 aprilie 2012 
 
 



 
                                                                      ANEXA 

                                                                               la Hotărârea nr. 69/2012 a 
                                                                           Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
  

          ROMÂNIA                                                           BUCUREŞTI  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                  FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                              DIN ROMÂNIA-CULTUL MOZAIC 
 NR . ______/______2012                                  NR ._____ / ____/2012                            
 
 

ACORD DE ASOCIERE - Cadru 
 
 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 – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara 

si 
2. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, cu 

sediul în municipiul Bucureşti,  str. Sf. Vineri, nr. 9-11, sector 3, , având cont 
bancar nr. BCR RO51RNCB0074011952750001 BCR – Sector 3, şi cod de 
înregistrare fiscală 7426470, reprezentată prin dr. Aurel Vainer - preşedinte.    

                              
 Părţile convin următoarele: 

Art.1.- Scopul asocierii  
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la aducerea în 

actualitate a istoriei evreilor trăitori pe meleagurile României. 
 

Art. 2. -  Obiectul acordului  
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării şi realizării în 

comun a proiectului  ”Reabilitarea Sinagogii din Deva", aportul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România constând în punerea la dispoziţie a 
ansamblului “Sinagoga Deva” . 

  
 Art.3 Durata acordului 
Durata prezentului acord este condiţionată de acţiunile/activităţile ce se vor 

desfăşura în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia, în baza unor 
acorduri/contracte subsecvente prezentului, necesare derulării lui. 
  
 Art.4.  Dispoziţii finale 

Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul 
acord. 

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                              FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR 

        HUNEDOARA                                                   EVREIEŞTI DIN 
                                                                                ROMÂNIA-CULTUL MOZAIC      
   
      PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 
   Mircea Ioan Moloţ                                               dr. Aurel Vainer 

 
 

 
  DIRECTOR EXECUTIV  D.A.P.L.,                                      
         Potecă Vasilică                                                                 
                                                                                                                                              
 
 

VIZAT  
CONTROL FINANCIAR - PREVENTIV, 
       Bîndea Gabriela                                                             
 
 
 
     VIZAT  

Serviciul Juridic - Contencios 
         Bîrsoan Mariana 
 
 
 
  SERVICIUL ADMINISTRAREA  
  DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  
           Munteanu Marius 
 
 
 
 
             Întocmit, 
   Consilier Stoica Oana 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.70/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

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

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

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

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi se va 
comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din 
cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                         
          PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
     Mircea  Ioan  Moloţ                                                    Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012



    Anexa la Hotărârea nr.70/2012 a  
Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
BIROUL AUTORITATE JUDETEANA DE TRANSPORT 
 

                                                                                                               

 
Nr. crt.

 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. SUPER TRANS COM S.R.L. 

sediul: Petroşani 
str. 1Decembrie 1918, nr.134 

 
E.M. Vulcan– Petroşani 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 24.05.2012 

 
2. 

S.C. SUPER TRANS COM S.R.L. 
sediul: Petroşani 

str. 1Decembrie 1918, nr.134 

 
Petrila – E.P.C.V.J.Vulcan 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 24.05.2012 

 
3. 

S.C. SUPER TRANS COM S.R.L. 
sediul: Petroşani 

str. 1Decembrie 1918, nr.134 

 
Petroşani – Coroieşti 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 24.05.2012 

 
4. 

S.C. ALEX PREST S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Barbu Lăutaru, nr.26 

 
Hunedoara – Mintia 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 28.03.2013 

 
5. 

S.C. ALEX PREST S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Barbu Lăutaru, nr.26 

 
Cerbia – Mintia 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 28.03.2013 

 
6. 

S.C. ALEX PREST S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Barbu Lăutaru, nr.26 

 
Mihăileni – Mintia 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 28.03.2013 



 
7. 

S.C. ALEX PREST S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Barbu Lăutaru, nr.26 

 
Certeju de Sus – Mintia 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 28.03.2013 

 
8. 

S.C. ALEX PREST S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Barbu Lăutaru, nr.26 

 
Simeria – Mintia 

 
1660/12.04.2012 

 
27.04.2012 – 28.03.2013 

 
9. 

S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Ardealului, nr.1 

 
Nojag – Deva  

 
1760/19.04.2012 

 
27.04.2012 – 17.04.2013 

 
10. 

S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Ardealului, nr.1 

 
Gurasada – Deva  

 
1760/19.04.2012 

 
27.04.2012 – 17.04.2013 

 
11. 

S.C. NIROS ULEN PRODCOM S.R.L. 
sediul: Banpotoc  

str. Principală, nr.212 

 
Deva – Certeju de Sus  

 
1760/19.04.2012 

 
27.04.2012 – 26.04.2013 

 
  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.71/2012 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.22/2012 privind 

aprobarea plății unor cotizații 
   

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituțională și mass-media, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2012 privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
 În conformitate cu prevederile art.12 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.22/2012 privind 
aprobarea plății unor cotizații se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2  Prezenta se comunică Direcției programe, prognoze, buget, finanțe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, precum și celor 
interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
               
 PREȘEDINTE,          SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț            Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 
 

 



 

         ANEXA 
                                       la Hotărârea nr.71/2012 a 
       Consiliului Judeţean Hunedoara 
        

 

 

 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA Cuantum anual 
(lei) 

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR) 

 

75.559 

2. Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România 

 

500 

3. Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România 

 

180 

4. Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din 
România 

200 

5. Asociaţia ,,SALVITAL”  Hunedoara - cotizaţie 

 

4.000  

6. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” 100.000 
7. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”  

PETROŞANI 
22.000 

8. Agenţia de Dezvoltare Regională – Regiunea Vest  

 

919.934 

9. Asociaţia Intercomunală „ŢARA HAŢEGULUI” 

 

40.000 

10. Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E)  

 

20.000 

11. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’  

40.000 

12. Asociaţia ,,SALVITAL” Hunedoara – contribuţie anuală (finanţare 
cheltuieli de organizare, funcţionare şi dezvoltare a acesteia şi a 
SMURD Jud. Hunedoara) 

2 lei x 457.932 
(populaţia judeţului) = 

915.864 
13. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul județean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân – contribuție anuală (finanțare 
cheltuieli de organizare, funcționare și dezvoltare a acesteia) 

900.000 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.72/2012 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2012 
 
 
 

 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 adresei Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 
Hunedoara nr.1760/2012; 
         Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.71/2012;  
 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 632,00 mii lei din 
disponibilităţile fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Hunedoara, pe anul 2012, pentru finanţarea unor cheltuieli 
neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, conform anexelor 1 –
12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

                 
PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



        
 
 
   ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
                                                         HOTĂRÂREA NR.73/2012 

privind modificarea şi completarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean Hunedoara şi 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara. 

 
 
           CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției 
Administrație Publică Locală și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 Având în vedere Acordul de asociere încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Direcția de 
Sănătate Publică a județului Hunedoara  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.123/2010, 
modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
163/2011;  
 În baza prevederilor art.91 alin1 lit.e, alin. (5) lit. a pct.3 precum și alin. 6 lit. a din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Potrivit dispoziţiilor art.190 alin.(5) lit.c şi ale art.1905 alin.1 lit.c din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modificările și 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 S T E : 
 Art.1.- Se aprobă modificarea și completarea Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.123/2010 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică 
a județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect public,cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit Actului adițional cuprins in anexa care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2(1).- Aprobă cofinanţarea de 3% din totalul cheltuielilor Proiectului de investiţii de interes public 
"Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, RK Corp spital" implementat de către Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Hunedoara. 
         (2).- Sumele necesare cofinanţării prevăzute la alin.(1) se asigură/se alocă anual din bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara prin tranfer către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara. 
Cofinanţarea se stabileşte în  funcţie de alocarea anuală din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru investiţia " 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva RK Corp spital". 
 Art.3.- Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze Actul adițional 
nr.2 la Acordul de asociere invocat la la art.1 din prezenta. 
 Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentele și serviciile de 
specialitate din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 
 Art.5.- Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații  
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
         
 
 
               PREȘEDINTE,              SECRETAR AL JUDEȚULUI,                                         
             Mircea Ioan Moloț              Dana Dan                                                         
                                                                                                                                
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



                                                                                                                                             ANEXĂ  
                                                                                                                                la Hotărârea nr.73/2012 
                                                                                                                           a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                   DRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
          HUNEDOARA                                                                                 A  JUDEȚULUI HUNEDOARA                                 
Nr._______/____________ 2012                                                            Nr.________/____________2012 
      
                                                                   ACT ADIȚIONAL  nr.2 

la ACORDUL DE ASOCIERE  nr. 6900 - 6486/2010 
încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia de Sănătate Publică a Județului Hunedoara 

 
 Părțile : 
 1. JUDEŢUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA - titularul dreptului de administrare 
asupra bunurilor din domeniul public al Județului Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, 
Județul Hunedoara, reprezetat legal prin Domnul Mircea Ioan Moloț - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, pe 
de o parte, și 
 2. DIRECŢIA DE  SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA - cu sediul în Municipiul Deva, str. 22 
Decembrie, nr.58, Județul Hunedoara, reprezentată legal prin Doamna Ştefan Dumitra- Director Executiv  şi Doamna 
Birău Cecilia - Director Executiv Adj., pe de altă parte ; 
  În baza următoarelor prevederi: 

 Hotărârea nr. ....../2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind modificarea şi completarea Acordului de 
asociere încheiat între Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara; 

 Art. 190 alin.(5) lit."c" şi ale art.190^5, lit."c" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
  
 Părțile au convenit încheierea prezentului Act adițional la Acordul de asociere prin care stabilesc următoarele : 
 Art. unic - Acordul de asociere nr. 6900-6486/2010 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
123/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu două noi articole, articolul 3¹ şi articolul 32  care 
vor avea următorul cuprins:  
 "Art. 3¹.- Consiliul Judeţean Hunedoara va participa la cofinanţare în cuantum 3% din totalul 
cheltuielilor Proiectului de investiţii de interes public " Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, RK Corp spital" 
implementat de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara". 
 Art. 32.- Sumele necesare cofinanţării prevăzute la alin.(1) se asigură / se alocă anual din 
bugetul propriu al judeţului Hunedoara prin tranfer către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Hunedoara.Cofinanţarea se stabileşte în  funcţie de alocarea anuală din bugetul Ministerului Sănătăţii 
pentru investiţia " Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, RK Corp spital". 
 Prezentul Act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

                   CONSILIUL  JUDEŢEAN    
                            HUNEDOARA                      

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A 
JUDEȚULUI  HUNEDOARA 

PREȘEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Potecă Vasilică 

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV, 
Ştefan Dumitra 

 
 
 

                   DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
                                 Birău Cecilia 

 

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
Bândea Gabriela 

 
 

 CONSILIER  JURIDIC, 
                               Băda Delia 

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC, 
                                Bârsoan Mariana 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV ADJ FINANCIAR  EC. 
Ec. Monica Cînda 

SERVICIUL  DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT, 
Munteanu Marius 

  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.74/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 ale spitalelor publice de interes judeţean 
 
 
 
 
 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: 
- Hotărârea nr. 17/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 
- Hotărârea nr.3/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 
 Art. 1. Se aprobă virările de credite în cadrul programului  de investiţii, anexă la  
Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, cu suma de +31,00 mii lei, conform anexei 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile sanitare publice 
nominalizate la art.1şi art.2 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 
  
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.75/2012 

privind numirea directorului Serviciului Public Judeţean Salvamont 
Hunedoara 

 
 
 CONSILIUL JUDETEAN 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 centralizatorul final al concursului pentru promovarea în funcția de 
conducere de director al Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara din data 
de 18.04.2012;     
 În temeiul dispoziţiilor  Hotărârii Guvernului României nr.77/2003 privind 
instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 
activităţii de salvare în munţi; 
 Conform prevederilor Legii nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi 
organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic; 
 În baza dispoziţiilor art.91 alin.2 lit.e din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 
  Art.1 –  Numește pe domnul Bodean Viorel Ovidiu în funcția de director al 
Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, începând cu data de 
01.05.2012. 

Art.2 – Cu data de 01.05.2012, se abrogă Hotărârea nr.197/2009 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
 Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 
resurse umane din cadru Consiliul Judeţean Hunedoara şi Serviciul Public Judeţean 
Salvamont 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,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 aprilie 2012 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.76/2012 
privind desfășurarea acțiunii “Săptămâna județului Hunedoara - 20 de ani 

de la constituirea Consiliului Județean 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 baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2012 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
  În temeiul prevederilor 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 suma de 100.000 lei pentru desfășurarea acțiunii „Săptămâna 
județului Hunedoara – 20 de ani de la constituirea Consiliului Județean Hunedoara”. 
  Art.2 Suma prevăzută la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2012, Capitolul 51 02 „Autorități executive”, Titlul 10 „Alte 
cheltuieli”, aliniat 59.22  „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural”. 
  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,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan 
   
 
    
 
 
 Deva, la 27 aprilie 2012  
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.77/2012 
privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 

Geoagiu 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean; 
            Văzând adresa nr.1084/19.04.2012 a managerului Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.3154/20.04.2012; 
            În baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății  nr.1224/2010 pentru 
aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, Anexa 
1, lit.A, B și C; 

 Conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.1470 din 20 octombrie 2011 pentru 
aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte 
profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul 
sanitar; 

Având în vedere prevederile  art.182 alin. 1 lit.a din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ; 
            În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c și alin.5 pct.3 precum și ale 
art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art.1 – Aprobă Statul de funcții  al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2 – Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr.39/2012 a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
           Art. 3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 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 27 aprilie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.78/2012 
privind validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru ocuparea 

funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu în cadrul  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva 

 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.6011/19.04.2012 a Spitalului Județean de Urgență Deva 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.3178/23.04.2012; 
                În conformitate cu prevederile art.9 din Ordinul Ministrului Sănătății 
nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de 
serviciu din unităţile sanitare publice; 
                În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a și ale art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare ;    

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
              Art.1 – Validează rezultatele concursului sau examenului pentru ocuparea 
funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu în cadrul  Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
              Art.2 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva 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 27 aprilie 2012                
 
 



    CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA  Anexa la  Hotararea  nr.78/2012 
   a Consiliului  Judetean Hunedoara 

 
 
 
 
 

REZULTATELE CONCURSULUI  
DIN DATA DE 10.04.2012 

 
 
 
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE ȘEF DE SECȚIE, ȘEF DE LABORATOR SAU ȘEF 
DE SERVICIU LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA 

 
 
 
 
 
Nr.crt. Numele și prenumele Secția pentru care a 

concurat 
Punctajul obținut Rezultatul 

1. Dr. Stoian Maria- Mihaela L.A.M. 325,00 REUȘIT 
2. Dr.Demeter Ioan Secția interne II 360,50 REUȘIT 
3. Dr.Stănescu Romeo Secția obs.-ginecologie 365,50 REUȘIT 
4. Dr.Rădulescu Ion Secția urologie 327,00 REUȘIT 
5. Dr.Neagu Dănuț Secția A.T.I. 327,00 REUȘIT 
6. Dr.Basarab Gheorghe Secția cardiologie 346,00 REUȘIT 
7. Dr.Cordea Traian Secția psihiatrie 343,00 REUȘIT 
 
                                 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.79/2012 
privind acordarea unor Diplome omagiale   

 
  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 baza prevederilor  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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1 Se acordă Diploma omagială cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la constituirea 
Consiliului Județean Hunedoara consilierilor județeni din legislatura 1992 – 1996, 1996 – 2000, 
2000 – 2004, 2004-2008, precum și din actuala legislatură prevăzuți în Anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
  Art.2  Se acordă Diploma omagială cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la 
constituirea Consiliului Județean Hunedoara Preasfinţitului Părinte Gurie (Grigore) Georgiu, 
Episcop al Episcopiei Devei  şi  Hunedoarei 
  Art.3 Se acordă Diploma omagială cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la constituirea 
Consiliului Județean Hunedoara personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
  Art.4 Se acordă post-mortem Diploma omagială cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 
la constituirea Consiliului Județean Hunedoara consilierilor județeni din legislatura 1992 – 1996, 
1996 – 2000, 2000 – 2004, 2004-2008,  precum și personalului din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, prevăzuți în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
  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,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                    Dana Dan 
   
 
    
 Deva, la 23 mai 2012  
 



 
 

Anexa nr.1 
La Hotărârea nr.79/2012 

a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

 
1 MOLOȚ MIRCEA IOAN Preşedinte 
2 BARBU GHEORGHE Preşedinte 
3 RUDEANU MIHAIL NICOLAE Preşedinte 
4 ALIC COSTEL Preşedinte 
5 AVRAM COSTEL Vicepreședinte 
6 RUS IOAN Vicepreședinte 
7 MĂRGINEAN PETRU Vicepreședinte 
8 PĂRAN DORIN Vicepreședinte 
9 BĂDA IOAN Vicepreședinte 
10 MARC GHEORGHE Vicepreședinte 
11 UIFĂLEAN IOAN Vicepreședinte 
12 BURLEC CORNEL Vicepreședinte 
13 POP ALEXANDRU Vicepreședinte 
14 ALBU VASILE Consilier județean 
15 ALIONESCU MIHAIL Consilier județean 
16 ANCA AUREL Consilier județean 
17 ANDRONACHE DANIEL COSTEL Consilier județean 
18 APOSTU CAIUS MIHAI Consilier județean 
19 ARION VIOREL Consilier județean 
20 ARMĂŞESCU DUMITRU Consilier județean 
21 ARTEAN MIRCEA IOAN Consilier județean 
22 ATANASESCU CRISTIAN Consilier județean 
23 BALINT TIBERIU IOAN Consilier județean 
24 BĂBĂU VALERIU Consilier județean 
25 BĂGESCU OCTAVIAN Consilier județean 
26 BEREŞ FLOREA Consilier județean 
27 BLEJAN CONSTANTIN Consilier județean 
28 BOBORA MIRCEA Consilier județean 
29 BOGDAN SEVER Consilier județean 
30 BORBELY MARTIN Consilier județean 
31 BOZDOG MIRCEA  Consilier județean 
32 BUCALEȚ MARIAN VICTOR Consilier județean 
33 BUDULAN POMPILIU Consilier județean 
34 BUTULESCU VALERIU Consilier județean 
35 BUZEA CONSTANTIN Consilier județean 
36 CEAN MATEI VIOREL Consilier județean 
37 CHIRILĂ IOAN NICOLAIE Consilier județean 
38 CHIŞ VIRGIL Consilier județean 
39 CIOBANU IONEL Consilier județean 
40 CIONTOŞ IOSIF Consilier județean 
41 CIUR GHEORGHE Consilier județean 
42 CONSTANTINESCU MARIUS Consilier județean 
43 CRAI POMPILIU Consilier județean 
44 CRISTEA IOAN Consilier județean 



45 CRISTESCU GABRIEL Consilier județean 
46 CRIŞAN DORIN Consilier județean 
47 DARA AVRAM Consilier județean 
48 DAVIDESCU CĂTĂLIN Consilier județean 
49 DĂNILĂ DAN Consilier județean 
50 DĂSCĂLIŢĂ STEFAN Consilier județean 
51 DINDEAL ELENA MARIA Consilier județean 
52 DOBREI LIDIA Consilier județean 
53 DUCA CORNELIU Consilier județean 
54 DUMA SIGISMUND Consilier județean 
55 DUMITRESCU IOAN Consilier județean 
56 DUMITRU ION Consilier județean 
57 DUMITRU VIRGIL Consilier județean 
58 FARCAŞ LADISLAU Consilier județean 
59 FEKETE ZOLTAN Consilier județean 
60 GABROVEANU IOAN Consilier județean 
61 GAITA DORU Consilier județean 
62 GERSCHNER FRANCISC Consilier județean 
63 GHENEA SILVIA ANETA Consilier județean 
64 GHEORGHIONI IOAN NICUŞOR Consilier județean 
65 GIURGIU VICHENTIE Consilier județean 
66 GLIGOR DORIN OLIVIU Consilier județean 
67 GORCEA LIVIU MIHAIU Consilier județean 
68 GRIGORAŞ CRISTIAN GHEORGHIŢĂ Consilier județean 
69 HAŞA GLIGOR Consilier județean 
70 HAŢEGAN NICOLAE Consilier județean 
71 IACOB RIDZI MONICA MARIA Consilier județean 
72 IANC TRAIAN Consilier județean 
73 IFRIM DUMITRU Consilier județean 
74 ILIESCU ION Consilier județean 
75 INTOTERO NATALIA ELENA Consilier județean 
76 IONESCU ION Consilier județean 
77 IŞFAN PETRU Consilier județean 
78 JOCA GABRIEL CORNELIU Consilier județean 
79 JOCA RADU Consilier județean 
80 JURCA NICOLAE Consilier județean 
81 JURCONI PETRU Consilier județean 
82 LAVU ILIE Consilier județean 
83 LAZĂR FELICIAN Consilier județean 
84 LEU VICTOR Consilier județean 
85 LEUCIAN CRISTIAN SERAFIM Consilier județean 
86 MARCU IOAN Consilier județean 
87 MARIAN DANIEL ADRIAN Consilier județean 
88 MARIAN HOREA Consilier județean 
89 MARICA EMIL Consilier județean 
90 MARIŞ DANIELA LETIŢIA Consilier județean 
91 MARIŞ IOAN Consilier județean 
92 MĂRGINEANU ALEXANDRA Consilier județean 
93 MICLĂUŞ VALERIU Consilier județean 
94 MÎRZA PETRU Consilier județean 
95 MOLNAR SIMION Consilier județean 
96 MOROŞAN VIRGIL Consilier județean 
97 MOŞ IONEL Consilier județean 
98 MUNTEAN IOAN OVIDIU Consilier județean 
99 NEDELCU MIRCEA Consilier județean 



100 NISTOR GEORGE Consilier județean 
101 OANĂ IOACHIM Consilier județean 
102 ONICA ILIE Consilier județean 
103 OPREAN MIRCEA Consilier județean 
104 OPRINESC FABIAN Consilier județean 
105 PASCU VICTOR Consilier județean 
106 PAŞTIU HOREA Consilier județean 
107 PAVEL CORNELIU VASILE Consilier județean 
108 PAVELONESC ION Consilier județean 
109 PĂCURAR NICOLAE Consilier județean 
110 PĂRĂU EMIL ILIE Consilier județean 
111 PĂRĂU VIOREL Consilier județean 
112 PÂRVAN ILIE Consilier județean 
113 PĂSCULESCU PETRU Consilier județean 
114 PĂŞCUŢ ŞTEFAN Consilier județean 
115 PĂTRÎNJAN MIRCEA Consilier județean 
116 PETRICĂ NICOLAE Consilier județean 
117 PINTEA IOAN Consilier județean 
118 PITULESCU ION Consilier județean 
119 PÎRVU MIHAI Consilier județean 
120 PÎRVU OVIDIU NICOLAE Consilier județean 
121 PLEŞA DORIN Consilier județean 
122 PLEȘIU AUREL Consilier județean 
123 POGEA GHEORGHE Consilier județean 
124 POPA DORIN IOAN Consilier județean 
125 POPA ELENA Consilier județean 
126 POPESCU FELICIA Consilier județean 
127 POPESCU GHEORGHE Consilier județean 
128 POPESCU PETRU Consilier județean 
129 PRIP POMPILIU Consilier județean 
130 PURCARU-DĂNCIULESCU CRISTINEL Consilier județean 
131 PUŞCAŞU STELIAN Consilier județean 
132 RAD MARCEL Consilier județean 
133 RADU IOAN Consilier județean 
134 RADU SORIN MIHAI Consilier județean 
135 RĂILEANU GHEORGHE Consilier județean 
136 RĂSCOLEANU PAVEL Consilier județean 
137 RESIGA IOAN Consilier județean 
138 ROB IOAN Consilier județean 
139 ROVINARU ADRIAN Consilier județean 
140 RUS IOAN Consilier județean 
141 SERAFINCEANU AURELIAN Consilier județean 
142 SICOE VIRGIL Consilier județean 
143 SIMEDRU EUGENIA Consilier județean 
144 SIMINIE VASILE Consilier județean 
145 SIMION ION Consilier județean 
146 SIMION SPIRIDON Consilier județean 
147 SIMOTA ALIN Consilier județean 
148 SOARE ADORIAN Consilier județean 
149 SPĂTĂCEANU IOAN Consilier județean 
150 STATE ALINA MARIA Consilier județean 
151 STRINU DUMITRU Consilier județean 
152 SURGENT MARIUS GHEORGHE Consilier județean 
153 SZILAGYI SORIN MIHAI Consilier județean 
154 ȘAUCĂ PETRICĂ Consilier județean 



155 ŞODOLESCU PETRONELA Consilier județean 
156 ŞTAIER IOAN DUMITRU Consilier județean 
157 ŢÎMPĂU RADU BOGDAN Consilier județean 
158 ŢOLAŞ LILIANA Consilier județean 
159 ŢURNĂ DUMITRU FLORIN Consilier județean 
160 URDĂ IOAN Consilier județean 
161 VASILESCU SORIN ADRIAN Consilier județean 
162 VASILESCU TATIANA MARINELA Consilier județean 
163 VASIU IOSTIN Consilier județean 
164 VĂLEAN IOAN Consilier județean 
165 VEREŞ IOEL SAMUEL Consilier județean 
166 VITAN DOREL PETRICĂ Consilier județean 
167 VLADU CRISTIAN MARIUS Consilier județean 
168 VOCHIŢOIU HARALAMBIE Consilier județean 
169 VONICA DRAGOŞ Consilier județean 
170 WINKLER IULIU Consilier județean 
171 ZAHARIE VALER Consilier județean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 

La Hotărârea nr.79/2012 
a Consiliului Județean Hunedoara 

 
Nr.crt. Numele și prenumele Funcția 

1  DAN DANA MARIA Secretar al județului 
2  SICOE VASILE TEODOR Secretar al județului 
3  STOIAN  DAN Administrator public 
4  POTECĂ VASILICĂ Director executiv 
5  MUNTEANU MARIUS Sef serviciu 
6  BINDIU MIRCEA ROMULUS Consilier 
7  HAIDUC FLORICA DANIELA Consilier 
8  SUCIU FELICIA AURORA Inspector 
9  DRĂGĂNESCU STOICA OANA Consilier 
10  COZMA TIBERIA-LAURA Consilier 
11  OANCEA LUCIA Inspector 
12  STEFAN MIHAELA DORINA Sef serviciu 
13  SUSAN MARCELA Referent 
14  HENT CARMEN MIRELA Consilier 
15  MANITIU-KREUZEL ANNELISE Consilier 
16  GÂZĂU VIORICA Referent 
17  CHERTES MARGARETA VASILICA Inspector 
18  MEDRUT  ANCA CODRUȚA Referent 
19  HORVAT FELICIA Consilier 
20  MUREȘAN CORINA CARMEN Consilier 
21  BÎRSOAN MARIANA DANIELA Sef serviciu 
22  MIHUȚ ANDREI Consilier juridic 
23  PALAGHIA GEORGETA Consilier juridic 
24  BERCEANU GABRIEL Consilier juridic 
25  VASILACHE GEANINA ELENA Consilier juridic 
26  POPA MARIA FELICIA Referent 
27  SALASAN DANIELA Director executiv 
28  BINDEA ILEANA GABRIELA Sef serviciu 
29  DAN DANIELA IOANA Consilier 
30  BADA LIGINIA MIOARA Consilier 
31  MONENCI DORINA EMILIA Consilier 
32  MEDA MARIANA ADRIANA Consilier 
33  DODA AURELIA CRISTINA Consilier 
34  DOLLINGER CATALINA Referent 
35  DURUȘ ELENA Consilier 
36  DOROGA ANA LUMINITA Consilier 
37  MATES VOICHITA CAMELIA Consilier 
38  STAN ANTONELA Sef serviciu 
39  FURCA RADU IOAN Inspector 
40  BALAN LUCIA ANGELA Consilier 
41  COPOSESCU TIBERIU SORIN Consilier 
42  TOMOESCU GABRIELA Consilier 
43  PAHOMI FLAVIA Consilier 
44  NOGHITA CODRUTA Consilier 
45  ISACONI NICOLETA Consilier 
46  ENUT DANA  PAULA Consilier 
47  ILEA DIANA Consilier 
48  BÂRSAN ROZALIA Consilier 
49  MIHUȚ VOICU VALENTIN Consilier 



50  PRICĂJAN CORNEL Sef serviciu 
51  BREBENAR ERIKA Consilier 
52  DOANA VICTOR ȘTEFAN Consilier 
53  MATEȘ CECILIA Consilier 
54  JURCA ANA MELANIA Consilier 
55  POPA GHEORGHE FLORIN Consilier 
56  POPA LIVIA Consilier 
57  GOANTA LIA Inspector 
58  MOROSANU LETITIA Inspector 
59  COMSA MIRCEA IACOB Referent de specialitate 
60  BOCANICI CASTELIA CARMEN Consilier 
61  SECAȘIU ROMAN Consilier 
62  CONȚ AMELIA Arhitect șef 
63  NISTOR ELENA șef serviciu 
64  PESCARU DORIN IOAN consilier 
65  TUDORACHE IOANA ANTONIA consilier 
66  POP OLIMPIA PASCUTA consilier 
67  CIUCEANU ADRIAN CORNEL referent 
68  DĂNESCU PAULA DORINA inspector 
69  TĂMAȘ LAURA inspector 
70  IACOB GEORGETA Consilier 
71  MOȚEA DANA Consilier 
72  SICRE TATIANA Referent 
73  IUGA VIRGIL Consilier 
74  ROTAR VIOREL Sef serviciu 
75  AJTAY VASILE ȘTEFAN Consilier 
76  MIREA IULIAN GEORGE Consilier 
77  DĂNILA SORIN Consilier 
78  DUȘAN IOAN  MIRCEA Consilier 
79  ZUDOR ESTERA Consilier 
80  CORUI IONEL CRISTIAN Consilier 
81  VINȚAN  DANIELA Consilier 
82  MARIAN DELINA-RAMONA Șef birou 
83  SINOI IOAN Consilier 
84  CRISAN TIBERIU Referent de specialitate 
85  UILACAN CONSTANTIN IOAN Consilier 
86  MARGAU OCTAVIAN Consilier 
87  LEACH RAMONA-MARIANA Consilier 
88  CRISAN DAN EUGEN Sef serviciu 
89  DUMITRA  ANCA MARIA Inspector 
90  MUNTEANU ALEXANDRU Consilier 
91  MELCEA MARIANA VALENTINA Inspector 
92  LITA DANIELA Consilier 
93  BRANESCU ELENA CLAUDIA Consilier 
94  BUTAR  MARIN Consilier 
95  BRAN LAURA Consilier 
96  CHELBEZAN ELENA Consilier 
97  SPAHIU DIANA Inspector 
98  CODOREANU VIORICA Consilier 
99  SURGENT LORITA Consilier 

100  LUPU ANCA Consilier juridic 
101  DAN DANIEL Sef serviciu 
102  SAVA MARINELA MARIA Consilier 
103  MEZEI LUMINITA IOANA Consilier 
104  SAMUEL RODICA DANIELA Inspector 



105  GÎRJOB DANA ELENA Consilier juridic 
106  MICLEAN CIPRIAN FLORIN Consilier 
107  DĂNILA SIMONA CECILIA Consilier 
108  BĂDILĂ CLAUDIA Consilier 
109  ANDRĂȘESCU LUCIANA Consilier 
110  PANAITESCU CORNELIA Auditor 
111  TOMA TANIA Auditor 
112  JOSAN CARMEN DANIELA Inspector 
113  SAVA ALEXANDRA LILIANA Inspector 
114  STANCOVICI  DIANA CAMELIA Consilier juridic 
115  TULITU CLAUDIA CARMEN Curier 
116  CĂINANȚ TODOSIE Șef  serviciu 
117  BUDA LIVIA Consilier 
118  ONETIU TEOFIL Referent 
119  BOCAN GHEORGHE Muncitor 
120  BOCȘA GRIGORE Muncitor 
121  CRISOVAN IULIAN IONEL Muncitor 
122  ALMASAN DANIELA MARIA Muncitor 
123  LUCAN PETRU CALIN Sofer 
124  NISTOR TITEL DUMITRU Sofer 
125  GRADINAR CONSTANTIN IOAN Sofer 
126  NEGRU IOAN Sofer 
127  VLAD  SILVIU Sofer 
128  MARKOTSAN CRISTIAN Sofer 
129  PUITI ASINEFTA Ingrijitor 
130  DOMNARIU SIMONA Ingrijitor 
131  GRUIAN ALEXANDRU Consilier 
132  SZILVASSY VALERIU Consilier 
133  FODOR CRISTIAN SEBASTIAN Consilier 
134  GHIOC MARIANA Consilier 
135  SALAGEAN ADRIAN Inspector specialitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Anexa nr.3 
              la Hotărârea nr.79/2012 
         a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

Consilier judeţean 
Preşedinte 

1 DREGHICI GHEORGHE 

Vicepreşedinte 
2 OPRIŞA AUREL Consilier judeţean 
3 EORY LADISLAU Consilier judeţean 
4 RADULESCU MIRCEA GRATIAN Consilier judeţean 
5 IŞFAN IONEL Consilier judeţean 
6 POPESCU OVIDIU Consilier judeţean 
7 CAPRARU IOAN NICOLAE Consilier judeţean 
8 OPRESCU CONSTANTIN Consilier judeţean 
9 BOGDAN GAVRILĂ MIHAIU Consilier judeţean 

10 RĂDULESCU ANGHEL Consilier judeţean 
11 STĂNILĂ IOAN Consilier judeţean 
12 ARON NICOLAE Consilier judeţean 
13 AVRAM IOAN Consilier judeţean 
14 FARCAŞ ZAHARIA Consilier judeţean 
15 HAUER ERICH Consilier judeţean 
16 STAN MARIN IOAN Consilier judeţean 
17 TARNU OVIDIU SILVIU Director executiv 
18 ALIC NICOLAE Consilier 
19 ZUDOR ALEXANDRU Consilier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.80/2012 
privind însuşirea Acordului de parteneriat  

încheiat între Consiliului Judeţean Hunedoara şi Asociaţia Salvital Hunedoara  
 
 
 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului 
relații externe, comunicare interinstituțională și mass-media, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând Acordul de parteneriat înregistrat la Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr.3534/2012 şi la 
Asociaţia Salvital Hunedoara sub nr.20/2012; 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.35/2005 privind asocierea Consiliului Judeţean 
Hunedoara cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru constituirea Asociaţiei Salvital Hunedoara;  
              În conformitate cu prevederile art.87 alin.4 şi alin.5, art.90, art.91 alin.1, art.93 alin.1, art.112, art.113 
alin.7, art.115 alin.1, art.116 şi art.121 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art.35 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi ale art.2 alin.1, art.3 alin.1 şi alin.2, art.4, art.5 alin.2, art.9, art.10, art.12 
alin.1, art.17, art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.3 şi pct.8 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   Însuşeşte Acordul de parteneriat încheiat între Consiliului Judeţean Hunedoara şi Asociaţia 
Salvital Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
        
  Art.2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe 
şi Asociaţia Salvital 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 mai 2012 



 
 

ANEXA 
la Hotărârea nr.80/2012 a  

Consiliului Județeam Hunedoara 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                 ASOCIAŢIA SALVITAL HUNEDOARA 

NR............/.................2012                                       NR............/ .................2012                         

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

      I.         CADRUL GENERAL 

       Acordul de parteneriat se încheie în vederea asigurării cadrului necesar pentru 
realizarea scopului Asociaţiei Salvital Hunedoara, respectiv pentru funcţionarea şi 
dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al Judeţului 
Hunedoara (S.M.U.R.D.). 

     Consiliul Judeţean Hunedoara este membru fondator al Asociaţiei Salvital Hunedoara 
conform Hotărârii nr.35/2005. 

      Temeiul legal al prezentului acord de parteneriat îl constituie: 

• Statutul Asociaţiei Salvital Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare ;  
• Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.35/2005; 
• Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
• art.35 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare;  

• art.2 alin.1, art.3 alin.1 şi alin.2, art.4, art.5 alin.2, art.9, art.10, art.12 alin.1, art.17, 
art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.3 şi pct.8 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• art.87 alin.4, art.90, art.91 alin.1, art.93 alin.1, art.112, art.113, art.115 alin.1, art.116 şi 
art.121 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

II. PĂRŢILE ACORDULUI DE PARTENERIAT 

         Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 
nr.28, judeţul Hunedoara, având codul fiscal nr.4374474, număr telefon 0254/211350, 
număr fax 0254/230030, reprezentat prin Mircea Ioan Moloţ, în calitate de preşedinte,  



 
 

            şi  

          Asociaţia Salvital Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Piaţa Victoriei nr.1, bl. 
8,  parter, judeţul Hunedoara, având cod fiscal 17621029, număr telefon/fax. 0254.232410, 
reprezentată prin Petru Mărginean, în calitate de preşedinte-director, 

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 

III. OBIECTUL  ACORDULUI DE PARTENERIAT 

1.Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă susţinerea financiară a Asociaţiei Salvital 
Hunedoara în vederea achiziţionării unei autospeciale complexă pentru prima intervenţie 
care va fi utilizată de Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al Judeţului 
Hunedoara (S.M.U.R.D.). 

2.Susţinerea financiară a Consiliului Judeţean Hunedoara reprezintă 50% din avansul 
acordat de Asociaţia Salvital Hunedoara, la cererea furnizorului, respectiv suma de 
103.400 lei , la care se adaugă TVA. 

3. În cazul în care furnizorul nu solicită avans, suma respectivă va reprezenta prima rată 
care se va achita furnizorului după livrarea autospecialei şi întocmirea procesului verbal de 
recepţie finală. 

       IV.     DESCRIEREA  AUTOSPECIALEI 

          Autospeciala complexă pentru prima intervenţie care se va achiziţiona, va fi 
destinată pentru stingerea incendiilor în mediul rural şi urban, salvarea persoanelor, 
acordarea primului ajutor medical şi transportul acestora, punându-se accent pe 
deplasarea rapidă în diferite medii de teren.  

          Autospeciala va avea o formulă de tracţiune 4x4 şi va fi echipată cu accesorii p.s.i., 
echipament de protecţie, instalaţie de iluminare, instalaţie de climatizare, instalaţie de 
avertizare acustică şi optică, echipament de prim ajutor şi mijloacele de comunicaţii.  

        V.      DURATA  ACORDULUI DE PARTENERIAT  

   Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în 
vigoare începând cu data de 07.05.2012. 

        VI.     OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  

1. Obligaţiile şi responsabilităţile Consiliului Judeţean Hunedoara:  

a) să supună spre însuşire Consiliului Judeţean Hunedoara prezentul acord de 
parteneriat; 

b) să includă în bugetul propriu pe anul 2012 suma care face obiectul acordului de 
parteneriat ; 

c) să vireze suma în contul asociaţiei după însuşirea prezentului acord de parteneriat, 
prin hotărâre de către Consiliul Judeţean Hunedoara; 

d) să nu diminueze suma aprobată şi respectiv, să nu solicite returnarea sumei virate 
în contul asociaţiei. 



 
 

2. Obligaţiile şi responsabilităţile Asociaţiei Salvital Hunedoara:  

a) să folosească suma conform prevederilor prezentului acord de parteneriat; 
b) să solicite sprijin atunci când consideră necesar; 
c) să păstreze documentele justificative. 
 

VII. CLAUZE SPECIFICE  

     1. Acordul de parteneriat se poate modifica, completa sau poate înceta numai prin 
acordul scris al ambelor părţi semnatare. 

  2. Orice neînţelegere sau dispută ivită între părţi în legătură cu prezentul acord se 
va soluţiona pe cale amiabilă. Dacă după 15 zile calendaristice, părţile nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţa judecătorească de pe teritoriul administrativ al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  

          3. Acordul de parteneriat  va fi supus spre însuşire Consiliului Judeţean Hunedoara 
în prima şedinţă a acestuia. 

     Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte, la data de 07.05.2012.  

  
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA            ASOCIAŢIA SALVITAL HUNEDOARA 
 
                  PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE-DIRECTOR,   
               Mircea Ioan Moloţ                                                    Petru Mărginean 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.81/2012 
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 2011 

 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) şi 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2011, la venituri în sumă de 204.812.356 lei, iar la cheltuieli în sumă de 213.320.867 lei, cu un 
deficit de 8.508.511 lei, conform anexelor nr.1- 44 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, pe anul 2011, la venituri în sumă de  101.727.205 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 100.613.934 lei, cu un excedent  de 1.113.271 lei, conform anexelor nr. 45 – 74 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.3 –  Se aprobă situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara precum şi ale instituţiilor publice aflate în finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform anexelor nr.75 - 114  la prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Anexele nr.1 -  114 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5  -  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.   
                   
 
                                                       
          PREŞEDINTE ,                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
               Mircea Ioan Moloţ                     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.82/2012  
privind anularea unor credite bugetare, majorarea  fondului de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2012, precum şi utilizarea acestuia 
 
 
 
 

 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.1193/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara; 
- Referatul nr.3775/2012 al Serviciului Buget, Financiar Contabilitate; 
- Referatul nr.2883/2012 al Biroului Autoritate Judeţeană de Transport; 
- Nota de fundamentare a directorului  Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu”Deva 

înregistraă la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.3894/2012;  
- Acordul de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Hunedoara şi Asociaţia Salvital 

Hunedoara, însițit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.80/2012; 
- Acordul de Asociere între Consiliul Județean Hunedoara și Asociația Umanitară Viva 

Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.95/2012; 
- Raportul nr.3835 /2012 a Comisiei de negociere în vederea soluționării pe cale 

amiabilă a litigiului privind plata diferenței de TVA, numită prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2012; 
        In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  In temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 

Art.1 - Se aprobă anularea creditelor bugetare aprobate la capitolul 51.02” Autorităţi 
publice şi acţiuni externe” pe anul 2012,  cu suma de 550,00 mii lei, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se majorează fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 
550,00 mii lei conform anexelor nr.2 - 3 la prezenta hotarâre. 



Art.3 – Se aprobă utilizarea sumei de 1.775,25 mii lei din disponibilităţile fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2012, pentru 
finanţarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, conform anexelor 
nr.4 – 39  care 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,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.83/2012 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Asociaţia 

„C.A.R.P.SPERANŢA Hunedoara” , în vederea finanţării şi realizării în comun a unui 
proiect 

 
 

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.453/2012 a Asociaţiei „C.A.R.P. SPERANŢA Hunedoara”; 
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 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 
„C.A.R.P.SPERANŢA Hunedoara”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului 
„Sprijin pentru persoanele vârstnice” 
 Art.2. Se aprobă conţinutul Acordului de asociere, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta. 
 Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 
 



                                                                          
                                   
 
ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL HUNEDOARA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                               ASOCIAŢIA C.A.R.P. SPERANȚA                          
CONSILIUL JUDEŢEAN                  HUNEDOARA                         
NR._______/_______                                                  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. RO12TREZ36624670259XXXXX, deschis la Trezoreria 
municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - preşedinte 

şi 
2. Asociaţia „C.A.R.P. SPERANTA HUNEDOARA”, cu sediul în municipiul Hunedoara, 

B-dul.Corvin, nr.12 , judeţul Hunedoara, având codul fiscal 3628760, cont bancar 
nr.RO73RNCB0162019814660001  , deschis la  BCR Hunedoara, reprezentată prin 
domnul preşedinte – Morariu Ovidiu. 

 
Părţile convin următoarele: 

 Art.1 Scopul asocierii 
 Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la stimularea şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

         Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării şi    realizării în comun 
a proiectului „Sprijin pentru persoanele vârstnice” în cadrul căruia sunt cuprinse 
următoarele activităţi: 
- Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice  
- Dezvoltarea serviciilor diagnosticare – ecograf în cadrul centrului medical social 
- Întocmirea unei documentaţii tehnico-economice în vederea realizării unui garaj 

pentru cele două mijloace de transport (marfă şi călători) 
 

 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 



I. Consiliul Judeţean Hunedoara va participa la realizarea proiectului „Sprijin 
pentru persoanele vârstnice” cu suma care va  fi stabilită între părţi, în funcţie de 
valoarea rezultată în urma efectuării studiilor de fezabilitate precum şi a contravalorii 
dotărilor necesare acestui proiect. 

II. Asociaţia C.A.R.P.SPERANTA HUNEDOARA, are obligaţia de a contribui la 
realizarea în bune condiţii a proiectului „Sprijin pentru persoanele vârstnice” 

  
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                                          ASOCIAŢIA C.A.R.P HUNEDOARA                            
      HUNEDOARA                              
                                                                                     
      PREŞEDINTE,                                                                          PREŞEDINTE, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                                    Morariu Ovidiu         

 
                                                                                                 CONTABIL ŞEF,     
                                                 Rotar Delian 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
TURISM, ACTIVITĂŢI CULTURALE 
         Carmen Josan 
 
 
VIZAT CONSILIER JURIDIC,                                                  
        Diana Bâlteanu 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.84/2012 
privind aprobarea  statului de funcţii al aparatului  de specialitate  al Consiliului Judeţean 

Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.5 şi ale art.41 alin.3 lit.c din Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin. 2 lit.c şi 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 statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta, începând cu data de 
01.06.2012. 
 Art.2 - Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Anexa nr.2 la Hotărârea nr.38/2012 a 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 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,                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                    
         Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan     
 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012      
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.85/2012 
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 adresa nr.12886/2012 a directorului general al  Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara ; 
 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială  şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin.2, ale art. 65 şi ale art.107 alin.2 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 
 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. Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta, începând cu data de 01.06.2012.  

Art.2. Cu data de 01.06.2012, se abrogă Hotărârea nr.183/2011 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

Art.3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie publică 
locală, relaţii publice ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
 
 
 
 
                           
       PREŞEDINTE                       SECRETAR AL JUDEŢULUI 

Mircea Ioan Moloţ                                     Dana  Dan 
 
 
  Deva, la 23  mai 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.86/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva 
 
 
 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 Hotărârea nr. 18/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Deva; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea sanitară publică 
nominalizată la art.1 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.87/2012 
privind validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru ocuparea 

funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu în cadrul  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva 

 
 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.6768/03.05.2012 a Spitalului Județean de Urgență Deva 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.3454/03.05.2012; 
                În conformitate cu prevederile art.9 din Ordinul Ministrului Sănătății 
nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 
examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de 
serviciu din unităţile sanitare publice; 
                În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a și ale art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare ;    

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
              Art.1 – Validează rezultatele concursului sau examenului pentru ocuparea 
funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu în cadrul  Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
              Art.2 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
               
              
               PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                    
      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan                         
                                                                                             
 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012           
 
 



 
 
 

    CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA  Anexa la  Hotararea  nr.87/2012 
   a Consiliului  Judetean Hunedoara 

 
 
 
 
 

REZULTATELE CONCURSULUI 
DIN DATA DE 24.04.2012 ȘI 26.04.2012 

 
 
 
 

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE ȘEF DE SECȚIE, ȘEF DE LABORATOR SAU ȘEF DE 
SERVICIU LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA 

 
 
 
 
 
Nr.crt. Numele și prenumele Secția pentru care a 

concurat 
Punctajul obținut Rezultatul 

1. Dr. Mărcuș Antoneta Secția O.R.L. 338,20 ADMIS 
2. Farm. Avram Simona Farmacia spital 326,20 ADMIS 
3. Dr. Cetean Daniela C.S.M. – adulți 339,80 ADMIS 
4. Dr. Palamar Marcel Centru de hemodializă 327,20 ADMIS 
5. Dr. Neagu Maria - Elena Secția pneumologie 338,60 ADMIS 
6. Dr. Mihu Anca Secția neurologie 326,20 ADMIS 
7. Dr. Oniciuc Antonela Secția boli infecțioase 327,20 ADMIS 
8. Dr. Blendea Marius Secția chirurgie 324,00 ADMIS 
9. Dr. Brînda Ioan Secția ortop. – traum. 330,00 ADMIS 
10. Dr. Timar Grigore Secția ortop. – traum. 305,00 RESPINS 
11. Dr. Bica Ioan Secția R.M.F.B. 309,00 ADMIS 
12. Dr. Paul Mihaiela Secția pediatrie 315,00 ADMIS 
13. Dr. Mărculescu Dan S.J.M.L. 332,00 ADMIS 
14. Dr. Angelescu Remus Secția oftalmologie 298,00 RESPINS 
15. Dr. Miclăuș Diana Secția oftalmologie 315,00 ADMIS 
16. Dr. Popa Tănase U.P.U. 306,00 ADMIS 
17. Dr. Brînzan Lucreția U.P.U. 287,00 RESPINS 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.88/2012 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Rotary Club Hațeg în 

vederea realizării în comun a unei acțiuni 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 adresa Rotary Club Hațeg, înregistrată cu nr. 47/2012; 
 În baza prevederilor art.91 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 Județean Hunedoara cu Rotary Club Hațeg,  în 
vederea realizării în comun a acțiunii „Tabără Internațională pentru Tineret - Descoperiți Țara 
Hațegului”,  în perioada 24 iulie – 06 august 2012. 
 Art.2 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art. 2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 
 
 



 
 

 
 
 

ROMÂNIA                                                                                              ROTARY CLUB 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                       
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                      HAȚEG 
 NR . ________/_______                                                                        NR . ________ /_______             

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

1. Consiliul Județean 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. Rotary Club Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.Timișoarei, nr. 6, telefon: 0760 036 

255, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: ________, cont de virament nr. _______, 
deschis la __________, reprezentat prin domnul Adrian Puiu Badea – președinte, 

şi 
 

Părţile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii: 
Părţile convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea, cunoașterea și 

popularizarea Țării Hațegului.  
 

Art.2 Obiectul acordului: 
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în scopul realizării acțiunii „Tabără 

Internațională pentru Tineret - Descoperiți Țara Hațegului”, în perioada 24 iulie – 06 
august 2012. 

 
Art. 3. Obiectivele acordului: promovarea culturală, istorică și a frumuseților naturale ale  
județului Hunedoara, ale Țării Hațegului și ale masivului Retezat, în special. 
  
Art.4 Durata acordului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

  
 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Județean Hunedoara:  
a) susținerea derulării acțiunii , 
b) o persoană din cadrul Serviciului  Public Județean Salvamont Hunedoara va însoți 

participanții la tabăra din masivul Retezat. 

    2.   Rotary Club Hațeg:  

a) asigurarea realizării acțiunii, 
b) respectarea termenelor de derulare a acțiunii, conform programului stabilit. 
  

          Art.6  Modificarea: 



Părţile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 
prin act adiţional, mai ales în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 

 Art.7  Dispoziţii finale 
 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
 

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 _ exemplare 

originale, dintre care _ exemplare pentru Rotary Club Hațeg, un exemplar pentru Consiliul 
Județean  Hunedoara. 

 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
reprezentat de 

 
PREŞEDINTE,                                                                   

  Mircea Ioan Moloţ    
 
 
 

 
ROTARY CLUB 

HAȚEG 
reprezentat de 

 
PREŞEDINTE,                                                         

Adrian Puia Badea 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.89/2012  
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Hunedoara,  

pe anul 2012 
 
 

 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; 
 Ca urmare a adresei nr.1302/30.01.2012 a Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Hunedoara, 
 Văzând referatul nr.3753/16.05.2012 al Serviciului Buget, Financiar 
Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale 
art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 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, cu suma de  + 470,00 mii lei conform anexelor nr. 1 – 9. 
 Art.2. -Anexele nr.1- 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
           
 PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



  
        ANEXA NR.1 

      la Hotărărea nr.89/2011  
       a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

VENITURI  
 
 
 
1. Contul de execuție al bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, la 
data de 3 noiembrie 2011: 
 
        Cod indicator  Influențe 
Venituri – Total        +112,48 mii lei 
-Impozit pe profit de la agenții economici    01.02.01   +  90,00 mii lei 
-Taxe și tarife ptr.eliberarea de licențe 
 și autorizații de funcționare                        16.02.03   +    3,50 mii lei 
-Alte venituri                                                36.02.50   +  11,58 mii lei 
-Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparținând domeniului privat al statului 
sau al unităților administrativ-teritoriale       39.02.07   +    7,40 mii lei 
 
 
2. Subvenții din bugetul de stat pentru  
finanțarea unităților de asistență nedico- 
sociale 
-Secțiunea de funcționare                            42.02.35     -   25,00 mii lei 
 
 
 
 

CHELTUIELI 
 
 
 
1. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 
 
La secțiunea de 
Funcționare:        - 27,94 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent        51.02.85.01  - 18,70 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             54.02.85.01  -   1,14 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             67.02.85.01  -   0,01 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.01  -   8,09 mii lei 
 
La secțiunea de  



Dezvoltare:         - 38,50 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.02  -   3,55 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             70.02.85.02  - 34,95 mii lei 
 
2. Cap.”Autorități publice și acțiuni externe” 
-51.02. 
-51.02.01 
-51.02.01.03 
-Titlul II ”Bunuri și servicii” 
a)-art.20.06 ”Deplasări, detașări, transferări” 
-alin.20.06.02 ”Deplasări în străinătate”  - 67,14 mii lei 
  
b)-art.20.12 ”Consultanță și expertiză”           + 80,50 mii lei 
 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
c)-art.59.17 ”Despăgubiri civile”      +0,75 mii lei 
 
-Secțiunea de funcționare 
 
3. Cap.”Cultură, recreere și religie” 
-67.02. 
-67.02.50 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
-art.59.12 ”Susținerea cultelor”    +52,37 mii lei 
-Secțiunea de funcționare  
 
 
4. Cap.”Sănătate”  
-66.02 
a) Subcapitol 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital 
din domeniul sănătății”    + 99,16 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
b) Subcapitolul 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.03  ”Reparații capitale aferente  
activelor fixe”        +  5,88 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare,  
conform programului de investiții anexat 
 
c) Subcapitolul 66.02.06.03 ”Servicii medicale în unități sanitare cu paturi – unități 
medico-sociale”  
-Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39      -   25,00 mii lei  
-Secțiunea de funcționare 



 
 
 
5. Cap.”Asigurări și asistență socială”  
-68.02 
-68.02.12 ”Unități de asistență medico-sociale” 
-Titlul VI  ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.29 ”Alte transferuri de capital  
către instituții publice”      - 39,00 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39 ”Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea unităților 
de asistență medico-socială    + 39,00 mii lei 
-Secțiunea de funcționare 
 
6. Cap.”Transporturi” 
-84.02 
-Subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier” 
-Paragraf ”Drumuri și poduri” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.01 ”Active fixe” 
-alin.71.01.30 ”Alte active fixe”    +  7,40 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
 
- Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare, în conformitate 
cu virările de credite efectuate. 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.90/2012 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Unităţii Medico – Sociale Baia de Criş,  pe anul 2012 
 
 

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; 

Ca urmare a adresei nr.1302/30.01.2012 a Direcţiei de Sănătate Publică a 
Judeţului Hunedoara, 

Văzând adresa nr.248/18.05.2012 a Unităţii Medico – Sociale Baia de Criş, 
In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Se aprobă rectificarea cu suma de – 30,00 mii lei a bugetului pe anul 
2012, al Unităţii Medico – Sociale Baia de Criş conform anexelor nr. 1 – 3. 
 Art.2. - Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
        
    
       
  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



  
 
 
 

        ANEXA NR.1 
      la Hotărărea nr.90/2011  

       a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

VENITURI  
 
 
 
1. Contul de execuție al bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, la 
data de 3 noiembrie 2011: 
 
        Cod indicator  Influențe 
Venituri – Total        +112,48 mii lei 
-Impozit pe profit de la agenții economici    01.02.01   +  90,00 mii lei 
-Taxe și tarife ptr.eliberarea de licențe 
 și autorizații de funcționare                        16.02.03   +    3,50 mii lei 
-Alte venituri                                                36.02.50   +  11,58 mii lei 
-Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparținând domeniului privat al statului 
sau al unităților administrativ-teritoriale       39.02.07   +    7,40 mii lei 
 
 
2. Subvenții din bugetul de stat pentru  
finanțarea unităților de asistență nedico- 
sociale 
-Secțiunea de funcționare                            42.02.35     -   25,00 mii lei 
 
 
 
 

CHELTUIELI 
 
 
 
1. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 
 
La secțiunea de 
Funcționare:        - 27,94 mii lei 



-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent        51.02.85.01  - 18,70 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             54.02.85.01  -   1,14 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             67.02.85.01  -   0,01 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.01  -   8,09 mii lei 
 
La secțiunea de  
Dezvoltare:         - 38,50 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.02  -   3,55 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             70.02.85.02  - 34,95 mii lei 
 
2. Cap.”Autorități publice și acțiuni externe” 
-51.02. 
-51.02.01 
-51.02.01.03 
-Titlul II ”Bunuri și servicii” 
a)-art.20.06 ”Deplasări, detașări, transferări” 
-alin.20.06.02 ”Deplasări în străinătate”  - 67,14 mii lei 
  
b)-art.20.12 ”Consultanță și expertiză”           + 80,50 mii lei 
 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
c)-art.59.17 ”Despăgubiri civile”      +0,75 mii lei 
 
-Secțiunea de funcționare 
 
3. Cap.”Cultură, recreere și religie” 
-67.02. 
-67.02.50 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
-art.59.12 ”Susținerea cultelor”    +52,37 mii lei 
-Secțiunea de funcționare  
 
 
4. Cap.”Sănătate”  
-66.02 
a) Subcapitol 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 



-alin.51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sănătății”    + 99,16 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
b) Subcapitolul 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.03  ”Reparații capitale aferente  
activelor fixe”        +  5,88 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare,  
conform programului de investiții anexat 
 
c) Subcapitolul 66.02.06.03 ”Servicii medicale în unități sanitare cu paturi – unități medico-
sociale”  
-Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39      -   25,00 mii lei  
-Secțiunea de funcționare 
 
 
 
5. Cap.”Asigurări și asistență socială”  
-68.02 
-68.02.12 ”Unități de asistență medico-sociale” 
-Titlul VI  ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.29 ”Alte transferuri de capital  
către instituții publice”      - 39,00 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39 ”Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea unităților de 
asistență medico-socială    + 39,00 mii lei 
-Secțiunea de funcționare 
 
6. Cap.”Transporturi” 
-84.02 
-Subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier” 
-Paragraf ”Drumuri și poduri” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.01 ”Active fixe” 
-alin.71.01.30 ”Alte active fixe”    +  7,40 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 



 
- Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare, în conformitate cu 
virările de credite efectuate. 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.91/2012 
privind modificarea  bugetului  proiectului   „Ambulatoriu integrat din cadrul  Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Deva  - modernizarea şi echiparea cu aparatură de specialitate”, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional  2007 -2013 

 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  
specialitate  al compartimentului de resort; 
 Văzând adresa nr. 5803/21.05.2012 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional; 
 Având în vedere prevederile art.18 alin. (11) din contractul de finanţare 
nr.515/2008; 
 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 și ale Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013 , Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local”, 
Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi  modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”; 
 Conform prevederilor Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor  şi Ministerului Economiei si Finantelor  nr.1118/2007 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Reabilitarea, 
modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate" in cadrul axei prioritare 
"imbunatatirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operational Regional 2007-
2013; 
  În baza prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului României nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare și ale art.140 alin.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b, alin.5 lit.a pct. 3 și 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 modifică bugetul Proiectului  „Ambulatoriu integrat din cadrul  Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva  - modernizarea şi echiparea cu aparatură de specialitate”, 
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2.  Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 82/2011 
se abrogă.   
  Art.3.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
     
                                                                                   
             PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                            
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



  
                                                                                                      Anexa  

 la Hotărârea nr. 91/2012                     
a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

BUGETUL PROIECTULUI 
 

„ Ambulatoriu integrat din cadrul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva - 
modernizare şi echiparea cu aparatură  de specialitate ” 

 
 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor  Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL 
cheltuieli 

TVA** 

1 2 3 4 5 6

1 CAPITOL 1          

  
Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea 
terenului         

1 , 1 Obtinerea terenului        
1 , 2 Amenajarea terenului    84,00 84,00 15,96
1 , 3 Amenajarea pt protectia mediului   126,00 126,00 23,94

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 210,00 210,00 39,90

CAPITOLUL 2                         
      

  
2 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică 

      

  
2.1 Studii de teren (geologice, topografice, 

hidrologice) 

  

124,97 124,97 23,74
2.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de 

constructie 
  

878,15 878,15 166,85
2.3 Proiectare si engineering   147.460,24 147.460,24 28.017,45
2.4 

Consultanţa şi expertiză 
  

     
2.5 

Asistenta tehnica 
  

7.400,00 7.400,00 1.776,00
   TOTAL CAPITOL 2 0,00 155.863,36 155.863,36 29.984,04

CAPITOLUL 3         3 

Cheltuieli pentru investiţii         
3.1 Constructii si instalatii 350.828,80 2.183.733,09 2.534.561,89 473.203,31
3.2 Masini,utilaje si instalatii pentru ocrotirea 

sanatatii 

  

582.084,06 582.084,06 117.073,09
3.3 Mobilier specific dotarii infrastructurii 

serviciilor de sanatate 
  

999.206,55 999.206,55 189.849,24
  TOTAL CAPITOL 3 350.828,80 3.765.023,70 4.115.852,50 780.125,64

CAPITOLUL 4            
  

4 

 Alte cheltuieli         
4.1 Organizare de santier   20.889,60 20.889,60 3.969,02

4.1.1  Lucrari de constructii    20.889,60 20.889,60 3.969,02
4.1.2  Cheltuieli conexe orqanizarii de santier   

     
4.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 5.427,32 41.392,82 46.820,14   



finantare  

  TOTAL CAPITOL 4 5.427,32 62.282,42 67.709,74 3.969,02
5 CAPTOLUL 5        
  Cheltuieli diverse si neprevazute        

5.1 Cheltuieli diverse si neprevazute    315.615,68 315.615,68 59.966,98
  TOTAL CAPITOL 5 0,00 315.615,68 315.615,68 59.966,98

6 CAPITOLUL 6                            
  Cheltuieli aferente implementarii 

proiectului 
  

      
6 1 Cheltuieli de publicitate  10.000,00 10.000,00 2.285,57
6 2 Cheltuieli de audit  80.769,13 80.769,13 16.476,90
  TOTAL CAPITOL 6 0,00 90.769,13 90.769,13 18.762,47

I TOTAL cheltuieli 356.256,12 4.389.764,29 4.746.020,41 892.848,06

II Alte cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00 0,00
III TOTAL GENERAL  (I+II) 356.256,12 4.389.764,29 4.746.020,41 892.848,06 

 
 

 
 

0.2.              SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
Nr. 
crt. 

Surse de finanţare Valoare 

I Valoarea totală a proiectului,din care : 5.638.868,47

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 356.256,12
b Valoarea eligibilă a proiectului 4.389.764,29
c. TVA 892.848,06
II Contribuţia proprie in proiect,din care : 444.051,41

a. Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 87.795,29

b. Contributia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile 

356.256,12

III TVA* 892.848,06
IV ASISTENTA FINANCIARA 

NERAMBURSABILA SOLICITATA 
4.301.969,00

 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.92/2012 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul  de 

investiții ”Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva-Modernizare și echipare cu aparatura de specialitate” 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Hunedoara;  
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

    Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul  de 
investiții ”Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva-
Modernizare și echipare cu aparatura de specialitate” potrivit anexei la prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.93/2012 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Filantropia 

Ortodoxă Deva în vederea 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 culte, sport, turism, activități culturale din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara; 
  Văzând adresa Asociației Filantropia Ortodoxă Deva, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu nr. 3884/2012; 
 În baza prevederilor art.91 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 Județean Hunedoara cu Asociația Filantropia 
Ortodoxă Deva,  în vederea realizării în comun a proiectului „Repertorizarea și evaluarea stării 
de conservare a bisericilor de piatră medievale din județul Hunedoara”. 
 Art.2 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1 conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art. 2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



 
 
 
 
 

 
 

                     
ROMÂNIA                                                                                 ASOCIAȚIA FILANTROPIA  

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                               ORTODOXĂ     
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                      DEVA 
 NR . ________/_______                                                                        NR . ________ /_______             

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

1. Consiliul Județean 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 Filantropia Ortodoxă Deva, cu sediul în municipiul Deva, str.Avram Iancu, nr. 

2, telefon: 0254 211 241, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: 27138413, cont de 
virament nr. _______, deschis la __________, reprezentat prin domnul Diniș Dumitru 
Petru – președinte, 

şi 
 

Părţile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii: 
Părţile convin ca prin asociere, să contribuie la identificarea, cercetarea și 

includerea pe lista monumentelor istorice a bisericilor de piatră medievale din județul 
Hunedoara.  

 
Art.2 Obiectul acordului: 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în scopul realizării proiectului 
„Repertorizarea și evaluarea stării de conservare a bisericilor de piatră medievale din 
județul Hunedoara”. 

 
Art. 3. Obiectivele acordului: promovarea culturală și istorică a frumuseții bisericilor de 
piatră medievale din județul Hunedoara. 
  
Art.4 Durata acordului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

  
 Art.5 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Județean Hunedoara:  
a) susținerea echipei de implementare a proiectului pentru informarea autorităților 

comunale din județul Hunedoara, cu privire la patrimoniu, starea de conservare și 
intervențiile necesare bisericilor de lemn – monument istoric din aria lor teritorial 
administrativă, în vederea salvării și promovării lor culturale; 

b) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru realizarea unei expoziții de fotografie 
dedicată bisericilor de piatră medievale din județul Hunedoara. 



    2.   Asociația Filantropia Ortodoxă Deva:  

a) depunerea cererii de finanțare către Administrația Fondului Cultural Național; 
b) implementarea proiectului „Repertorizarea și evaluarea stării de conservare a 

bisericilor de piatră medievale din județul Hunedoara”; 
c) consultarea permanentă cu partenerii și informarea asupra evoluției proiectului. 
  
 
 
 
 

          Art.6  Modificarea: 

Părţile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 
prin act adiţional, mai ales în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 

 Art.7  Dispoziţii finale 
 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
 

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 _ exemplare 

originale, dintre care _ exemplare pentru Asociația Filantropia Ortodoxă Deva, un 
exemplar pentru Consiliul Județean  Hunedoara. 

 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 
reprezentat de 

 
PREŞEDINTE,                                                                   

  Mircea Ioan Moloţ    
 
 
 

 
ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORTODOXĂ 

DEVA 
reprezentat de 

 
PREŞEDINTE,                                                         

Dumitru Petru Diniș 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.94/2012  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu “ Deva  
pe anul 2012 

 
 

 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; 
 Văzând Nota de fundamentare a directorului Bibliotecii Judeţene 
“Ovid Densuşianu” Deva înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara 
sub nr.3894/2012;  
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2012 al Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu” Deva cu suma de 
+ 60,00 mii lei, conform anexelor nr. 1 – 3. 
  Art.2. - Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
  Art.3. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
        
   
            PREŞEDINTE,               SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
 Mircea Ioan Moloţ                                Dana Dan                                    
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 



  
 
 
 

        ANEXA NR.1 
      la Hotărărea nr.94/2011  

       a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

VENITURI  
 
 
 
1. Contul de execuție al bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, la 
data de 3 noiembrie 2011: 
 
        Cod indicator  Influențe 
Venituri – Total        +112,48 mii lei 
-Impozit pe profit de la agenții economici    01.02.01   +  90,00 mii lei 
-Taxe și tarife ptr.eliberarea de licențe 
 și autorizații de funcționare                        16.02.03   +    3,50 mii lei 
-Alte venituri                                                36.02.50   +  11,58 mii lei 
-Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparținând domeniului privat al statului 
sau al unităților administrativ-teritoriale       39.02.07   +    7,40 mii lei 
 
 
2. Subvenții din bugetul de stat pentru  
finanțarea unităților de asistență nedico- 
sociale 
-Secțiunea de funcționare                            42.02.35     -   25,00 mii lei 
 
 
 
 

CHELTUIELI 
 
 
 
1. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 
 
La secțiunea de 
Funcționare:        - 27,94 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent        51.02.85.01  - 18,70 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             54.02.85.01  -   1,14 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             67.02.85.01  -   0,01 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 



recuperate în anul curent                             68.02.85.01  -   8,09 mii lei 
 
La secțiunea de  
Dezvoltare:         - 38,50 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             68.02.85.02  -   3,55 mii lei 
-Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent                             70.02.85.02  - 34,95 mii lei 
 
2. Cap.”Autorități publice și acțiuni externe” 
-51.02. 
-51.02.01 
-51.02.01.03 
-Titlul II ”Bunuri și servicii” 
a)-art.20.06 ”Deplasări, detașări, transferări” 
-alin.20.06.02 ”Deplasări în străinătate”  - 67,14 mii lei 
  
b)-art.20.12 ”Consultanță și expertiză”           + 80,50 mii lei 
 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
c)-art.59.17 ”Despăgubiri civile”      +0,75 mii lei 
 
-Secțiunea de funcționare 
 
3. Cap.”Cultură, recreere și religie” 
-67.02. 
-67.02.50 
-Titlul X ”Alte cheltuieli” 
-art.59.12 ”Susținerea cultelor”    +52,37 mii lei 
-Secțiunea de funcționare  
 
 
4. Cap.”Sănătate”  
-66.02 
a) Subcapitol 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.28 ”Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital 
din domeniul sănătății”    + 99,16 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
b) Subcapitolul 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.03  ”Reparații capitale aferente  
activelor fixe”        +  5,88 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare,  
conform programului de investiții anexat 
 
c) Subcapitolul 66.02.06.03 ”Servicii medicale în unități sanitare cu paturi – unități 
medico-sociale”  
-Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice” 



-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39      -   25,00 mii lei  
-Secțiunea de funcționare 
 
 
 
5. Cap.”Asigurări și asistență socială”  
-68.02 
-68.02.12 ”Unități de asistență medico-sociale” 
-Titlul VI  ”Transferuri între unități ale administrației publice” 
-art.51.02 ”Transferuri de capital” 
-alin.51.02.29 ”Alte transferuri de capital  
către instituții publice”      - 39,00 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
-art.51.01 ”Transferuri curente” 
-alin.51.01.39 ”Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea unităților 
de asistență medico-socială    + 39,00 mii lei 
-Secțiunea de funcționare 
 
6. Cap.”Transporturi” 
-84.02 
-Subcapitol 84.02.03 ”Transport rutier” 
-Paragraf ”Drumuri și poduri” 
-Cheltuieli de capital 
-Titlul XII ”Active nefinanciare” 
-art.71.01 ”Active fixe” 
-alin.71.01.30 ”Alte active fixe”    +  7,40 mii lei 
-Secțiunea de dezvoltare 
 
 
- Vărsăminte din Secțiunea de funcționare în Secțiunea de dezvoltare, în conformitate 
cu virările de credite efectuate. 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.95/2012 
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Județean Hunedoara și  Asociația 
Umanitară Viva Deva în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes 

public județean  
 
 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al Compartimentului culte, sport, turism și activități culturale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
 Văzând adresa, Asociației Umanitară Viva Deva  nr.3898/2012; 
 În baza prevederilor art.91 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 Umanitară Viva 
Deva, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes public județean. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.05 
"Servicii recreative și sportive", paragraf 67.02.05.01"Sport" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", 
articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 
interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune 
condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat 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.2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 23 mai 2012 
  



 
 
 
 
                                   

ROMÂNIA                                                                           ASOCIAȚIA UMANITARĂ   
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                            VIVA DEVA         
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     
 NR . ________/__________                                                           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 
 

și 
 

2. Asociației Umanitară Viva Deva cu sediul în municipiul Deva, Str.Depozitelor,  
nr. 2 B, având cont bancar nr. RO70RNCB016012968980001 deschis la  Banca 
Comercială sucursala  Deva  și cod de înregistrare fiscală 28552064, reprezentată prin 
domnul  Magyari Attila– coordonator. 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
 

Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la realizarea în comun a 
proiectului sportiv "DHS CORVIN MTB MARATHON".  

 
Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun 
a unui proiect de interes public județean, în cadrul căruia se va desfășura o acțiune de 
premiere a sportivilor . 
 
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  30.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2011 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.05 "Servicii 
recreative și sportive", paragraf 67.02.05.01 "Sport" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", 
articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere"  în 
condiţiile legii și care reprezintă acoperirea cheltuielilor legate de acțiunea de premiere 
a sportivilor "DHS CORVIN MTB MARATHON. 



    2.  Asociației Umanitară Viva Deva  

  a) are obligaţia de a asigura condițiile necesare derulării 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.6  Modificarea 

  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, mai ales în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
 Art.7  Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un 
exemplar pentru Asociației Umanitară Viva Deva. 

 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     ASOCIAȚIA UMANITARĂ 
           HUNEDOARA                                                                           „VIVA DEVA” 
            PREŞEDINTE,                                                                         COORDONATOR, 
        Mircea Ioan Moloţ                                                                          Magyari Attila   

 
 

 
 
 
 

 
     VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                                 
                                                                                                    RESPONSABIL FINANCIAR 
                                                                                                             Viorica Murgu    
                      
          
 
 
    COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
    TURISM ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE 
               
 
 
 
 
VIZAT SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,                                                                       
              



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.96/2012 
privind alegerea comisiei de validare 

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  In temeiul art.892 alin.2 ș i  ale art.97 alin.1 din Legea 
administraț iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificări le ș i 
completări le ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

   Art. Unic  Alege comisia de validare a mandatelor 
consilierilor județeni, în următoarea componență: 
  1. ȘTAIER IOAN DUMITRU 
  2. PRIP IOAN 
  3. SOCOL IOAN MARCEL 
  4. LAZĂR DANIL 
  5. TOMA FLORIAN 
 
 
    PREȘEDINTE,    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț        Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 iunie 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

HOTARÂREA  NR.97/2012 
privind validarea mandatelor consilierilor județeni 

 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere procesul-verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea 
alegerii consilierilor în Consiliul Județean Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.892 alin.3 și 5, precum și ale art.893 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

In 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 Validează mandatele consilierilor județeni în Consiliul Județean Hunedoara, 
după cum urmează: 

1.  BALINT TIBERIU IOAN 
2.  BĂBĂU VALERIU 
3.  BÂREA VASILE 
4.  BLAGA IOSIF VENIAMIN 
5.  BOTICI OVIDIU LAURENȚIU 
6.  COLTESCU MARIN 
7.  COSTA COSMIN CRISTIAN 
8.  CRISTESCU COSTICĂ 
9.  DAVID ADRIAN NICOLAE 
10.  DĂMIAN DANA 
11.  DOBREI LIDIA 
12.  GLIGOR DORIN OLIVIU 
13.  HENȚI IULIAN COSMIN 
14.  HIRGHIDUȘI ION 
15.  LAZĂR DANIL 
16.  MORAR NICOLAE SIMION 
17.  MUNTEAN MIRCIA 
18.  MUȚIU FLORIN 



19.  PETRUI IOAN DORIN 
20.  PLEȘCAN DORINA 
21.  PRIP IOAN 
22.  RUDEANU MIHAIL NICOLAE 
23.  RUS IOAN 
24.  SOCOL IOAN MARCEL 
25.  STĂNESCU VETUȚA 
26.  STOICA RAUL 
27.  ȘTAIER IOAN DUMITRU 
28.  TOMA FLORIAN 
29.  TURDEAN RADU EUGEN 
30.  ȚOLAȘ LILIANA 
31.  VOCHIȚOIU HARALAMBIE 
32.  ZVÎNCĂ ADRIAN 

 
 Art.2 Prezenta poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios-administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare, iar în cazul consilierilor absenți de la ședință în termen de 5 
zile de la comunicare. 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE,            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
          Mircea Ioan Moloț                   Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 iunie 2012 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

HOTARÂREA  NR.98/2012 
de declarare ca legal constituit a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 In conformitate cu prevederile art.34 coroborate cu cele ale art.90 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

In 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: 

 
   Articol unic. Cu data prezentei hotărâri, se declară legal constituit Consiliul  
Județean Hunedoara, în următoarea componență: 
 

1.  MOLOȚ MIRCEA IOAN 
2.  BALINT TIBERIU IOAN 
3.  BĂBĂU VALERIU 
4.  BÂREA VASILE 
5.  BLAGA IOSIF VENIAMIN 
6.  BOTICI OVIDIU LAURENȚIU 
7.  COLTESCU MARIN 
8.  COSTA COSMIN CRISTIAN 
9.  CRISTESCU COSTICĂ 
10.  DAVID ADRIAN NICOLAE 
11.  DĂMIAN DANA 
12.  DOBREI LIDIA 
13.  GLIGOR DORIN OLIVIU 
14.  HENȚI IULIAN COSMIN 
15.  HIRGHIDUȘI ION 
16.  LAZĂR DANIL 
17.  MORAR NICOLAE SIMION 
18.  MUNTEAN MIRCIA 
19.  MUȚIU FLORIN 
20.  PETRUI IOAN DORIN 



21.  PLEȘCAN DORINA 
22.  PRIP IOAN 
23.  RUDEANU MIHAIL NICOLAE 
24.  RUS IOAN 
25.  SOCOL IOAN MARCEL 
26.  STĂNESCU VETUȚA 
27.  STOICA RAUL 
28.  ȘTAIER IOAN DUMITRU 
29.  TOMA FLORIAN 
30.  TURDEAN RADU EUGEN 
31.  ȚOLAȘ LILIANA 
32.  VOCHIȚOIU HARALAMBIE 
33.  ZVÎNCĂ ADRIAN 

 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE,            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
          Mircea Ioan Moloț                   Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 iunie 2012 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.99/ 2012 
de alegere a vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

  CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
  In temeiul prevederilor art.101 alin.1 şi 2, precum 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.unic  Alege în funcţiile de vicepreşedinţi ai Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe domnii consilieri: Rus Ioan și Balint Tiberiu Ioan. 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                                      SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
              Mircea Ioan Moloț                                                 Dana Dan                                       
 
 
 
     
 
 
Deva, la 26 iunie  2012 
 
 



 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.100/2012 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Hunedoara  pe principalele domenii de activitate 
 

 
 

  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
   În baza dispozițiilor Secțiunii a-3-a din Regulamentul-cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța 
Guvernului României nr.35/2002, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.673/2002; 
  În conformitate cu prevederile art.54 și ale art.98 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  In 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 (1) Se stabilește numărul membrilor comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele domenii de 
activitate între 9 și 11.  

(2) Organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 
• COMISIA Nr.1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat 
al județului; 

• COMISIA Nr.2 - Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și 
gospodărirea resurselor naturale; 

• COMISIA Nr.3 - Comisia pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM - urilor și relația cu patronatul; 

 



• COMISIA Nr.4 - 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; 

 
• COMISIA Nr.5 - Comisia de analiză a asocierii și  colaborării cu alte 

autorități ale administrației publice,  instituții și agenți economici din țară 
și din străinătate  precum și dezvoltare regională; 

 
• COMISIA Nr.6 - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinei publice, problemele minorităților, respectarea 
drepturilor omului și a libertăților cetățenești; 

 
   Art.2 Componența nominală a comisiilor prevăzute la art.1 este 
cea cuprinsă în anexele nr.1 - 6 la prezenta hotărâre. 
 
   Art.3 Atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara. 
 
   Art.4 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.86/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,                    SECRETAR  AL JUDEȚULUI, 
              Mircea Ioan Moloț                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  26 iunie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

            ANEXA NR.1 
     LA  HOTARAREA NR.100/2012 
         A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 

agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat 
al județului 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Stănescu Vetuţa           
 2. Tolaş Liliana                  
3. Cristescu Costică          
4. Lazăr Danil                        
5. Băbău Valeriu                
6. Socol Ioan Marcel                  
7. Coltescu Marin 
8. Gligor Dorin Oliviu    
9. Muntean Mircia  

10. Botici Ovidiu Laurențiu      
11. Vochiţoiu Haralambie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ANEXA NR.2 

     LA  HOTARAREA NR.100/2012 
         A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea 
resurselor naturale 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Tolaş Liliana       
2. Băbău Valeriu       
3. Stoica Raul         
4. Coltescu Marin      
5. Zvîncă Adrian       
6. Hirghiduși Ion      
7. Cristescu Costică     
8. Botici Ovidiu  Laurențiu       
9. Dămian Dana       

10. Costa Cosmin Cristian   
11. Morar Nicolae Simion      

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

            ANEXA  NR.3 
     LA  HOTARAREA NR.100/2012 
         A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare,  

sprijinirea IMM - urilor și relația cu patronatul 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Socol Ioan Marcel                  
2. Zvîncă Adrian       
3. Ștaier Ioan Dumitru 
4. Turdean Radu Eugen 
5. Hirghiduși Ion      
6. Dobrei Lidia 
7. Bârea Vasile 
8. Toma Florian 
9. Blaga Iosif Veniamin 

10. David  Adrian Nicolae 
11. Henți Iulian Cosmin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                ANEXA NR.4 
     LA  HOTARAREA NR.100/2012 
         A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei 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 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Dobrei Lidia 
2. Turdean Radu Eugen 
3. Lazăr Danil                        
4. Socol Ioan Marcel                  
5. Hirghiduși Ion      
6. Ștaier Ioan Dumitru 
7. Petrui Ioan Dorin 
8. David  Adrian Nicolae 
9. Vochiţoiu Haralambie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 
 
 

ANEXA NR.5 
     LA  HOTARAREA NR.100/2012 
         A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei de analiză a asocierii și  colaborării cu alte autorități ale 

administrației publice,  instituții și agenți economici din țară și din 
străinătate  precum și dezvoltare regională 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Coltescu Marin            
2. Prip Ioan                   
3. Ștaier Ioan Dumitru 
4. Tolaş Liliana       
5. Stanescu Vetuţa          
6. Turdean Radu  Eugen 
7. Lazăr Danil          
8. Rudeanu Mihail Nicolae   
9. Gligor Dorin Oliviu 

10. Dămian Dana 
11. Henți Iulian Cosmin 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
               ANEXA NR.6 
     LA  HOTARAREA NR.100/2012 
         A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei 
publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Bârea Vasile 
2. Prip Ioan 
3. Tolaș Liliana 
4. Stoica Raul 
5. Băbău Valeriu 
6. Cristescu Costică 
7. Costa Cosmin Cristian 
8. Muțiu Florin 
9. Pleșcan Dorina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.101/2012 
privind încetarea înainte de termen a unor mandate de consilieri județeni 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul constatator nr. 
5157/2012, precum și avizul comisiilor de specialitate; 
  Văzând demisiile înaintate de domnul Muntean Mircia, înregistrată la Consiliul Județean 
Hunedoara cu nr.4776/2012 și de domnul Blaga Iosif Veniamin înregistrată la Consiliul Județean 
Hunedoara cu nr.4801/2012 ; 
 Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune  încetarea de 
drept a unor mandate de consilier județean 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calității de consilier judeţean a domnului Muntean Mircia, ales pe lista Uniunii Social Populare – 
Uniunea Națională Pentru Progresul României 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 domnului Blaga Iosif Veniamin, ales pe lista Uniunii Social Populare – 
Partidul Democrat Liberal și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de acesta. 
 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. 
          
                                                                                              
             
 PREȘEDINTE,                SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț       Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012  
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTARAREA NR.102/2012 
privind validarea unor mandate de consilieri județeni 

 
 
 
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 înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu nr. nr.5231/2012 
și nr.5228/2012 ale  Uniunii Social Populară – Județul Hunedoara;   
  Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune 
validarea unor mandate de consilieri în cadrul Consiliului 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 Regulamentul-Cadru 
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 alin.1 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 
Oprișa Ioan Florin, aflat ca supleant pe lista Uniunii Social-Populare – Partidul Democrat-Liberal, 
Filiala Judeţului Hunedoara. 
  Art.2 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al doamnei 
Cazan Agripina Elena, aflat ca supleant pe lista Uniunii Social-Populare – Uniunea Națională 
pentru Progresul României - Filiala Judeţului Hunedoara. 
  Art.3 Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cu domnul 
Oprișa Ioan Florin. 
  Art.4 Se completează Comisia pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul  cu doamna Cazan Agripina Elena. 



  Art.5 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele 
domenii de activitate 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,            SECRETAR AL  JUDETULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.103/2012 
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii  şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare 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 ; 
 Văzând adresa nr.1646371/2012 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ; 
 În conformitate cu prevederile art.86 şi art.101 din Hotărârea Guvernului României nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În baza art.107 alin.1 lit.c din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 – Aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform Anexelor nr.1 
nr.2 şi nr.3 care fac parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.08.2012. 
  Art.2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârile nr.135/2010, 
nr.38/2012 şi nr.84/2012 ale Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  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,                                      SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.104/2012 
privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Deva 
 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.10918/06.07.2012 a Spitalului Județean de Urgență 
Deva înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.4830/09.07.2012; 
                În conformitate cu prevederile art.5 pct.1.2 din Ordinul Ministrului Sănătății 
nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru 
clasificarea spitalelor în funcție de competență; 

      Conform anexei 1. pct.II alin.1. lit.a din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 
916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al 
infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare;  
                 Având în vedere prevederile art.182 alin.1.lit.a din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare ;                         
               În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c, alin.5 pct.3 și ale art.97 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului Județean de 
Urgență Deva, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta. 
              Art.2 – Cu data prezentei, Hotărârea nr.198/2011 a Consiliului Județean 
Hunedoara se abrogă. 
              Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
             
 
                PREŞEDINTE,    SECRETAR AL JUDETULUI,                                    
      Mircea Ioan Moloţ                                       Dana Dan 
                                                                                             
 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012     
      



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.105/2012 
privind propunerea de înfiinţare a Centrului de Sănătate Multifuncţional Călan 

 
 

 
  CONSILIUL JUDEȚEAN 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 Nota de fundamentare privind înființarea Centrului de Sănătate 
Multifuncțional Călan întocmită de către Spitalul Județean de Urgență Deva și înregistrată 
sub nr.11.452/2012, precum și  Hotărârea nr.52/2012 a Consiliului Local al Oraşului Călan; 
 Având avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara nr.5239/2012; 
  Conform art. 2 alin. 2 şi 3 din Normele Metodologice de organizare şi funcţionare a 
centrelor de sănătate multifuncţionale, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1144/ 
2011; 
 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 669/2012 privind desfiinţarea Centrului 
de Sănătate Călan, judeţul Hunedoara; 
 În  conformitate cu prevederile art. 5^2  alin. 1 din Ordonanţa Guvernului României 
nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 
local,aprobată prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit. ,,a” pct.3 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 ─  Propune înfiinţarea Centrului de Sănătate Multifuncţional, cu sediul în 
oraşul Călan, str. Policlinicii nr.1, judeţul Hunedoara, ca unitate fără personalitate juridică, 
în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. 
 Art.2 ─ Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
                 PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                       
      Mircea Ioan Moloţ                                        Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012                                                       
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.106/2012 
privind actualizarea Programului de transport public judeţean  de  persoane  

prin curse regulate valabil pentru  perioada 01.07. 2008 - 30.04.2013 
 

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

specialitate al biroului Autoritate Județeană de Transport, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând procesul verbal  nr.2762/2012 privind afişarea modificărilor propuse la 
Programul de transport, care atestă îndeplinirea procedurii privind transparenţa 
decizională, precum și avizul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Agenţia Hunedoara 
nr.3029/2012; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.17 alin.1 lit.c, ale art.18 alin.1 lit.d din Legea serviciilor de transport public 
local nr.92/2007 cu modificările și completările ulterioare; 
- ale art.4 lit. e 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 cu modificările și completările ulterioare; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 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 valabil pentru perioada 01.07.2008 - 30.04.2013, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.54/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, 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,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
       Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan     
        

 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 27 iulie 2012  



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.107/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

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

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

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                          
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012  



 

 

  
               CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                         Anexa la Hotărârea nr.107/2012 a        
                    BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                              Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                                           

        
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. Kargo Express S.R.L. 

sediul: Brad 
str. I. Bocaescu, nr.3 

 
Deva – Brad 

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
2. 

S.C. Kargo Express S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocaescu, nr.3 

 
 Brad – Deva 

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
3. 

S.C. Kargo Express S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocaescu, nr.3 

 
Vaţa de Jos  –  Brad 

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
4. 

S.C. Kargo Express S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocaescu, nr.3 

 
Tarniţa – Deva 

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
5. 

S.C. Kargo Express S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocaescu, nr.3 

 
Vaţa de Jos – Deva  

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
6. 

S.C. Kargo Express S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocaescu, nr.3 

 
Barbura – Deva  

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
7. 

S.C. Kargo Express S.R.L. 
sediul: Brad 

str. I. Bocaescu, nr.3 

 
Tarniţa – Brad  

 
2064/14.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
8. 

S.C. RODOS VIVAS S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Avram Iancu, nr.2 

 
Haţeg – Pui 

 
2002/08.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 

 
9. 

S.C. RODOS VIVAS S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Avram Iancu, nr.2 

 
Haţeg – Peşteniţa 

 
2002/08.05.2012 

 
27.07.2012 – 17.04.2013 



 
10. 

S.C. Interservice  S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr.17 

 
Hunedoara  -  Sântandrei Sere 

 
2002/08.05.2012 

 
27.07.2012 – 15.05.2014 

 
 

11. 
S.C.Tirius Transtur  S.R.L. 

sediul: Deva 
str. 22 Decembrie, nr.37A 

 
Băcia –Călan  -Hunedoara 

 
2002/08.05.2012 

 
27.07.2012 – 30.09.2012 

 
 

12. 
S.C.Tirius Transtur  S.R.L. 

sediul: Deva 
str. 22 Decembrie, nr.37A 

 
Băcia – Orăştie -  Deva 

 
2002/08.05.2012 

 
27.07.2012 – 18.03.2013 

 
 

13. 
S.C. Inter Dani Trans S.R.L. 

sediul: Hunedoara 
B-dul Dacia, nr.6B 

 
Hăşdău –Topliţa  -  Hunedoara 

 
2408/06.06.2012 

 
27.07.2012 – 14.04.2013 

 
14. 

S.C. Inter Dani Trans S.R.L. 
sediul: Hunedoara 
B-dul Dacia, nr.6B 

 
Ghelari –Teliuc  -  Hunedoara 

 
2408/06.06.2012 

 
27.07.2012 – 14.04.2013 

 
15. 

S.C. Inter Dani Trans S.R.L. 
sediul: Hunedoara 
B-dul Dacia, nr.6B 

 
Călan – Hunedoara 

 
2408/06.06.2012 

 
27.07.2012 – 14.04.2013 

 
16. 

S.C. Inter Dani Trans S.R.L. 
sediul: Hunedoara 
B-dul Dacia, nr.6B 

 
Hunedoara – Nandru 

 
2408/06.06.2012 

 
27.07.2012 – 14.04.2013 

 
17. 

S.C.  Z M K  S.R.L. 
sediul: Petroşani 

str. Dealului, nr.17 

 
Vulcan – Uricani 

 
2408/06.06.2012 

 
27.07.2012 – 31.12.2012 

 
18. 

S.C.  General Trans  S.A. 
sediul: Petroşani 

str. Livezeni, nr.12 

 
Vulcan – E.M. Paroşeni 

 
2513/13.06.2012 

 
27.07.2012 – 10.10.2012 

 
19. 

S.C.  General Trans  S.A. 
sediul: Petroşani 

str. Livezeni, nr.12 

 
Aninoasa – E.M. Uricani 

 
2513/13.06.2012 

 
27.07.2012 – 10.10.2012 

 
20. 

S.C.  Comexim  R  S.R.L. 
sediul: Lupeni 

str. Bărbăteni, nr.163A 

 
Petroşani – E.M.Lupeni 

 
2408/06.06.2012 

 
27.07.2012 – 01.10.2012 

 
21. 

S.C.  Comexim  R  S.R.L. 
sediul: Lupeni 

str. Bărbăteni, nr.163A 

 
Vulcan  – E.M.Lupeni 

 
2738/02.07.2012 

 
27.07.2012 -12.10.2012  



 
22. 

S.C.  Comexim  R  S.R.L. 
sediul: Lupeni 

str. Bărbăteni, nr.163A 

 
Uricani – E.M.Lupeni 

 
2738/02.07.2012 

 
27.07.2012 – 12.10.2012 

 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.108/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 

Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II al anului 
2012 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
trimestrul II al anului 2012,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de 98.010.396 lei, 
iar la cheltuieli în sumă de 89.014.995 lei, cu un excedent de 8.995.401 lei, conform anexelor nr.1 
– 20 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 30 iunie 2012, la venituri în sumă de  
52.253.123 lei şi la cheltuieli în sumă de  51.928.299 lei, cu un excedent de 324.824 lei, conform 
anexelor nr. 21 – 58 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Anexele 1 -  58 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 ,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                               Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                                        HOTĂRÂREA NR.109/2012 

privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi 
interne ale 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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe 
şi interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
                                                 
                                                                                
        PREŞEDINTE ,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.110/2012 
privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara 

 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort, precum și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean; 
 Văzând adresa nr.3970/2012 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 
Hunedoara; 
 In baza prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, art.5 alin.2 
lit.d și art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 
 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 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 direcției pentru dialog, 
familie și solidaritate socială județene cu atribuții în domeniul asistenței sociale, domnul 
Zidărescu Mircea se înlocuieşte cu doamna Adam Alina Gabriela. 
 Art.2 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.83/2010. 
  Art.3 Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara; 
- Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara; 
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta. 

            
 PREŞEDINTE   SECRETAR AL JUDEŢULUI 
            Mircea Ioan Moloţ Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



         R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.111/2012 
privind constituirea  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

 
 

                                                                  
 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 art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism,  în 
componența prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism,  conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr.41/2011 a Consiliului Județean 
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,                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,           

            Mircea Ioan Moloț                                                    Dana Dan 
 
 

 

Deva, la 27 iulie 2012 
 
          
 
 



 
 
 
        R O M Â N I A                            Anexa nr.1 
JUDEŢUL HUNEDOARA                         la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                              nr.111 /2012 
 
 
 
 
 

COMPONENŢA 
COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 
______________________________________________________________ 
 
 
Preşedinte:  Tiberiu Balint    - Vicepreşedinte al Consiliului   
               Judeţean Hunedoara 
Secretar:  Moțea Dana     - consilier în cadrul aparatului de 
              specialitate al Consiliului Judeţean 
           Hunedoara 
Membrii:  Armăşescu Dumitru  - Arhitect, înscris în Registrul  
          Urbaniştilor din România 
   Barna Nicolae Cristian - Arhitect, înscris în Registrul 
          Urbaniştilor din România 
   Conţ Amelia   - Inginer, înscris în Registrul   
                    Urbaniştilor din România 
                                 Angelica Bălos                 -  specialist în monumente istorice 

                                     Direcția Județeană pentru  
                                  Cultură și Patrimoniu Național    

     Hunedoara   
   Enyedi Ioan Dan  - Arhitect, înscris în Registrul 
         Urbaniştilor din România 
   Ilişiu Eugen   - arhitect, înscris în Registrul 
         Urbaniştilor din România 
   Popa Ilie Ilisie  - arhitect, înscris în Registrul 
         Urbaniştilor din România 

Rugescu Alexandru   - arhitect, înscris în Registrul 
          Urbaniştilor din România 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
        R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                      Anexa nr.2 
                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                            nr.111/2012 
 
      R E G U L A M E N T  

DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE 
DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul 

Consiliului Judeţean Hunedoara în temeiul art.37 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, este organ consultativ cu 
atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a 
avizului arhitectului șef. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de 
vedere tehnic şi avizele pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile. 

 
II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este alcătuită din specialişti din 

domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, monumentelor istorice. 
Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Consiliului Judeţean 

Hunedoara, la convocarea preşedintelui comisiei. 
Comisia are ca preşedinte pe vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, care 

coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism iar secretariatul este 
asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef. 

Comisia funcţionează în şedinţe în plen. Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef 
sau înlocuitorul de drept al acestuia. 

Şedinţa este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor comisiei. Deciziile sunt legal 
adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi; în caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei 
este decisiv. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 
vedere tehnic emiterea Avizului Arhitectului şef, pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 
competente.  

Avizul Arhitectului şef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de vedere 
ale instituțiilor avizatoare competente, menționate în Certificatul de urbanism.  Acest aviz se 
emite pe baza Notei de fundamentare întocmită în conformitate cu concluziile Comisiei tehnice 
de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Perioada de valabilitate a Avizului Arhitectului șef va fi cea prevăzută în hotărârile 
consiliilor locale de aprobare a documentației. 

Nota de fundamentare va fi întocmită de structura de specialitate din subordinea 
Arhitectului șef și va fi semnată de Președintele și Secretarul Comisiei. 



Avizul arhitectului șef nu se supune deliberării Consiliului Județean Hunedoara, potrivit 
art.37 alin. (13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
completările și modificările ulterioare. 

La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu 
pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, 
supuse avizării. 

În situaţia în care Comisia emite o Notă de fundamentare prin care propune respingerea 
documentației, Comisia  va menţiona motivele respingerii acesteia. 

La ședințele comisiei pot participa în calitate de invitați, persoane interesate în 
promovarea acestor documentații iar prezența coordonatorului înscris în Registrul Urbaniștilor din 
România  este obligatorie. 

Potrivit art.56 alin. (3) din Legea nr. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, avizarea documentațiilor de urbanism - PUD 
se face cu perceperea unei taxe. 

 Această taxă este de 13 lei.  
Toate documentațiile de urbanism care se vor supune avizării, se vor realiza în format 

digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic 
realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza 
ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea și integrarea limitelor 
imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 
 

III. ATRIBUŢII 
 
 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de 
vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef, pentru  documentaţiile de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism, inclusiv pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în 
conformitate cu competenţele de avizare ale Consiliului Judeţean Hunedoara, stabilite prin Anexa 
nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 

1. Documentații de amenajare a teritoriului: 
- PATZ: regional, interjudețean, interorășenesc, intercomunal, metropolitan, periurban al 

principalelor municipii și orașe, zonal pentru localitățile care cuprind monumente, ansambluri 
sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  
Aceste documentații se supun aprobării Consiliului Județean Hunedoara;    

- PATZ pentru localitățile care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mondial; 
 Aceste documentații se supun aprobării Guvernului; 

- PAT Județean; 
Această documentație se supune aprobării Consiliului Județean Hunedoara. 
2. Documentații de urbanism: 

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, comune; 
- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune ce includ 

stațiuni balneare/turistice declarate; 
- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune care cuprind 

monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor de protecție; 
Aceste documentații se supun aprobării Consiliului local; 

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru localități care cuprind monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial; 



Aceste documentații  se supun aprobării Guvernului; 
- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a municipiului; 
- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a orașului, satului, 

precum și alte zone funcționale de interes; 
-  PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate ori asupra cărora s-a 

instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, precum și cele 
care depășesc limita unei unități administrativ teritoriale; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite protejate ori zone care 
cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice și zonele 
lor de protecție; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate în extravilanul 
municipiilor, orașelor, comunelor; 
Aceste documentații se supun aprobării Consiliului local; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate care cuprind 
monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone turistice de interes național, 
respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în vederea 
asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale, inițiate de 
Guvern; 
Aceste documentații  se supun aprobării Guvernului. 

- PUD pentru imobile clasate în Lista monumentelor istorice și cele care se amplasează în 
zone protejate;  

- PUD pentru alte imobile; 
Aceste documentații se supun aprobării consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale 
pe teritoriul cărora se realizează obiectivele propuse. 

3.Studii de fundamentare sau cercetări prealabile 
 

   
IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 
 Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de aparatul de specialitate din 
subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: 
 - verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu 
conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru categoriile 
prevăzute în Anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- întocmește nota de plată aferentă taxei prevăzută pentru avizarea documentației PUD; 
 - redactează ordinea de zi a şedinţei; 
 - organizează şedinţele de lucru ale comisiei; 
 - asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor comisiei, a Notei de 
fundamentare  şi urmăreşte semnarea acestora de către toţi membrii; 
 - redactează Avizul  Arhitectului șef; 
 - ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le 
arhivează pe cele ce au depăşit termenul de 2 ani de la emitere. 

 _________________________________________________________ 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
       R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.112/2012   
pentru aprobarea Listei cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului 

imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU pe anul 2012, cu finanţare 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 

pentru Municipiul Petroșani și Municipiul Orăștie  
 
 
 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.33201/EC/03.05.2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului;  
 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. f şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Aprobă Lista cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului 
imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU pe anul 2012, cu finanţare 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru Municipiul Petroșani și Municipiul Orăștie, 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,                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan 
 
 
 
 

Deva, la 27 iulie 2012 
 



 
 
 
 
 
 



   
         R O M Â N I A                                                                      ANEXA 
CONSILIUL JUDEŢEAN          la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
JUDEŢUL HUNEDOARA                    nr._______/2012 

L  I  S  T  A 
cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU pe anul 2012, 

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, cu modificările și completările ulterioare 

 
                                                                - lei - 

Din care în trimestrul: 
Consiliul Local 

Denumirea lucrării U.M. Cantitatea Preţul 
U.M. 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

 

Valoarea 
2012 I II III IV 

Termen 
de 

finalizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Total, din care: 
 
A. Lucrări în    
     continuare  

    
 
 

 
 

2.097.105 

 
 

126.000 

 
 
- 

 
 

63.000 

 
 

47.250 

 
 

15.750 

În funcţie 
de 
asigurarea 
fondurilor 
de la 
bugetul de 
stat prin 
MDRT 

 
1. Consiliul Local al 
Municipiului Petroşani 

 930 350 325.500 745.012 90.000 - 45.000 33.750 11.250 - // - 

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

 930 290 269.700 504.816 70.000 - 35.000 26.250 8.750 - // - 

 
- lucrări geodezice 

 
ha 

 
930 

 
10 

 
9.300 

 
18.268 

 
2.414,05 

 
- 

 
1.207,02 

 
905,27 

 
301,75 

- //- 

            



- lucrări pentru 
realizarea planului 
topografic, cadastral și 
tehnic-edilitar 

 
 

ha 

 
 

930 

 
 

100 

 
 

93.000 

 
 

178.994 

 
 

24.137,69 

 
 
- 

 
 

12.068,81

 
 

9.051,63 

 
 

3.017,19 

 
 

- // - 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                             
- lei - 

Din care în trimestrul: Consiliul Local 
Denumirea lucrării U.M. Cantitatea Preţul 

U.M. 
Valoarea 

totală 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

Valoarea 
2012 I II III IV 

Termen 
de 

finalizare 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
- lucrări de cartare 
imobiliară ha 930 160 148.800 290.375 38.621,21 - 19.310,65 14.482,97 4.827,68 

În funcţie 
de 
asigurarea 
fondurilor 
de la 
bugetul de 
stat prin 
MDRT 

- lucrări de inventariere a 
reţelelor  edilitare ha 930 20 18.600 17.179 4.827,05 - 2.413,52 1.810,14 603,38 - // - 

 
b) Banca de date urbane 
 

 930 60 55.800 240.196 20.000 - 10.000 7.500 2.500 - // - 

- încărcare, organizare şi 
prelucrare date grafice şi 
textuale privind imobilele 
şi reţelele edilitare 

ha 930 50 46.500 175.533 20.000 - 10.000 7.500 2.500 - // - 

- întreţinerea şi 
actualizarea băncii de 
date urbane 

ha 930 10 9.300 64.663 - - - - - - // - 

- instruire-formare 
utilizatori pers. - - - - - - - - - - 

 
 
 
 



2 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     - lei - 

Din care în trimestrul: 
Consiliul Local 

Denumirea lucrării U.M. Cantitatea 
Preţul 
U.M. 

 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

 

Valoarea 
2012 I II III IV 

Termen 
de 

finalizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1. Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie 

   684.577,25 1.352.093 36.000 - 18.000 13.500 4.500 31.12.2012 

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

   647.871,70 1.277.293 26.000 - 13.000 9.750 3.250 31.12.2012 

 
- lucrări geodezice 

 
ha 

 
995 

 
18 

 
21.312,90 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
finalizat în 
anul 2002 

- lucrări pentru 
realizarea planului 
topografic, cadastral și 
tehnic-edilitar 

 
 

ha 

 
 

995 

 
 

340 

 
 

402.577 

 
 

837.700 

 
 

15.241,84 

 
 
- 

 
 

7.620,92 

 
 

5.715,69

 
 

1.905,23

 
 

31.12.2012 

 
- lucrări de cartare 
imobiliară 

ha 714 240 203.918,40 385.613 10.758,16 - 5.379,08 4.034,31 1.344,77
 

31.12.2012 

- lucrări de inventariere 
a reţelelor  edilitare ha 281 60 20.063,40 53.980 - - - - -  

 
b) Banca de date 
urbane 
 

ha 995 31 36.705,55 74.800 10.000 - 5.000 3.750 1.250 31.12.2012 



 
                                                
                                       ARHITECT ȘEF,                                                                                                 ÎNTOCMIT, 
                                         Amelia Conț                                                                                                   Iacob Georgeta 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARÂREA NR.113/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al 

Judeţului Hunedoara, pe anul 2012 
 

 
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 referatele nr.5099/18.07.2012  şi nr.5100/18.07.2012 al Serviciului Buget, 
Financiar Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, 

Urmare referatului nr.5076/18.07.2012 al Serviciului Dezvoltare Regională şi 
Integrare Europeană, 
         Văzând referatul nr.5110/19.07.2012 al Grupului de lucru al PEAD 2012, 
         Urmare adresei nr.3337/17.07.2012 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva,  
          In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. -Se aprobă rectificarea cu suma de  + 2.967,00 mii lei şi virările de credite în 
cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr. 1 – 20 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2.  -  Anexele nr.1- 20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.      
          
 PREŞEDINTE,           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTARÂREA NR.114/2012 
privind aprobarea rectificării  şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 ale unor instituţii 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, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara nr.21249/2012 
          Urmare adresei Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva nr.3337/2012, 

Conform prevederilor art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 94,99 mii lei a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara , activitatea  autofinanţată ,  conform anexelor nr.1 - 3 la  prezenta hotărâre. 
         Art. 2. Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, conform anexelor  nr.4  - 9 la prezenta 
hotărâre.          
        Art.  3. Anexele 1  - 9  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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ         Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.115/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 ale  spitalelor publice de interes judeţean 
 
 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 Hotărârea nr. 19/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Deva; 
          Urmare Hotărârii nr.15/2012 a Consiliului de Administraţie a Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. Se aprobă rectificarea şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, 
conform anexei nr.1 la  prezenta hotărâre. 
 Art. 2  Se aprobă rectificarea şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 
conform anexei nr.2 la  prezenta hotărâre. 
         Art.  3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile publice nominalizate la 
art.1 şi 2 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,            SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012  



     ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.116/2012 
privind  solicitarea transmiterii unui teren în suprafaţă de 14.042 mp 

din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Sarmizegetusa, 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 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând solicitarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva din adresa nr. 2035/2012; 
 În temeiul prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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).– Solicită transmiterea din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa şi din 
administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, în domeniul public al Judeţului Hunedoara 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unui teren în suprafaţă de 14.042 mp, înscris în 
C.F. nr. 60267-comuna Sarmizegetusa, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 

 (2).- Terenul solicitat este necesar pentru realizarea lucrărilor de restaurare/refacere a 
Capitoliului- construcţie aflaţă în situl arheologic  Sarmizegetusa Ulpia Traiana. 
  (3)– Prezenta va fi înaintată Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa pentru ca prin 
hotărâre, să se aprobe transmiterea terenului precizat la alin.(1), din proprietatea publică a comunei 
Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, în proprietatea 
publică a Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  
  (4)- Terenul solicitat va fi transmis/preluat liber de sarcini, prin protocol de predare-
preluare care va fi încheiat între părţi. 
 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. 
 
 
 
           
  PREŞEDINTE,     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
          Mircea  Ioan  Moloţ       Dana  Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 27 iulie 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              Anexa 
                                                                                                                                                                    la Hotărârea nr.___/2012 
                                                                                                                                                                 Consiliului Judeţean Hundoara 
                                                                                                                                                                    
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale terenului care se solicita să fie transmis din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, în 

domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

Nr
crt 

Codul de 
clasificare 

Denumirea  bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

-lei- 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
1 1.6.2. Teren aferent ruinei 

"Capitoliu"  
aflat în situl arheologic 
Sarmizegetusa regia, 
comuna 
Sarmizegetusa 

Teren în suprafaţă de 14.042 mp, 
înscris în Cartea Funciară nr. 60267 a 
comunei Sarmizegetusa, aferent ruinei 
"Capitoliu" -parte a complexului 
arheologic reprezentând Colonia Ulpia 
Traiana Augusta Dacica 
Sarmizegetusa, fosta capitala a Daciei 
Romane 

2012 - domeniul public al Comunei 
Sarmizegetusa, in administrarea 

Consiliului Local al Comunei 
Sarmizegetusa 

 



 



        ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.117/2012 
privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva  a unor bunuri aparţinând 

domeniului privat al Judeţului Hunedoara  
 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de specialitate al 
Direcției administrație publică locală și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului județean ; 
 Urmare a derulării şi finalizării proiectului cu finanţare externă "Ambulatoriu integrat din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva- modernizarea şi echiparea cu aparatură de specialitate"; 
  Analizând adresa nr.6332/09.07.2012 a  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest înregistrată 
la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara cu nr.4854/09.07.2012;  

 În temeiul  art. 123 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată ; 
  

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 
 Art.1.-Se aprobă darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva a bunurilor 
aparţinând domeniului privat al Judeţului Hunedoara rezultate în urma finalizării Proiectului "Ambulatoriu 
integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva- modernizarea şi echiparea cu aparatură de 
specialitate", având datele de identificare cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art.2.-Darea în administrare se va face prin contract de administrare în forma prevăzută în 
Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta.   

Art.3.–Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze contractul 
de administrare prevăzut la art.2. 
 Art.4.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către compartimentele de specialitate ale 
Consiliului Judeţean şi se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, 
relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
                                                                                     
                                                                                                                       

PREȘEDINTE, 
  

 SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
 

Mircea Ioan Moloț  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 Deva, la 27 iulie 2012



 



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.118/2012 

pentru aprobarea Protocolului de dezmembrare, separare  şi stabilire  
a dreptului de proprietate asupra  construcţiilor  realizate în comun 

 în cadrul obiectivului de investiţii „Palat  Administrativ 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;  
 În conformitate cu prevederile art. 10, art.119 şi art. 121 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  Protocolul  de dezmembrare, separare  şi stabilire a dreptului de proprietate 
asupra  construcţiilor  realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat  Administrativ al 
Judeţului Hunedoara”, la stadiul fizic actual de execuţie, potrivit anexei care face parte integrantă din  
prezenta. 
 Art. 2.- Împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze în numele 
Judeţului Hunedoara, Protocolul de dezmembrare precizat la art. 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 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  27 iulie 2012 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 
la Hotărârea nr. 118 / 2012  

a Consiliului Judeţean Hunedoara 



 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 
Nr._____/______2012 

MUNICIPIUL  DEVA - 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI DEVA 
Nr._____/______2012 

INSTITUŢIA PREFECTULU
- JUDEŢUL  HUNEDOARA

 
Nr._____/______2012 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ
DE  STATISTICĂ 

HUNEDOARA 
Nr._____/______2012 

 
 
 
 

P R O T O C O L  
 de dezmembrare, separare  şi stabilire a dreptului de proprietate asupra  construcţiilor  

realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat  Administrativ al Judeţului Hunedoara”   
(la stadiul fizic actual de execuţie) 

 
 
 

PREAMBUL 
Prezentul Protocol se încheie în vederea dezmembrării, separării şi stabilirii dreptului de proprietate al  

beneficiarilor-investitori, asupra construcţiilor executate/rezultate în cadrul obiectivului de investiţii comun: „Palat 
Administrativ al Judeţului Hunedoara” la stadiul fizic actual de execuţie, şi are la baza următoarele considerente: 

a) imposibilitatea continuării execuţiei în comun a obiectivului de investitii prin Contractul de execuţie nr. 
53/06.01.1995, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat de beneficiarii-investitori cu 
antreprenorul general  SC CONDOR SA  Deva; 

b) solicitarea Primăriei Municipiului Deva de a prelua în proprietate exclusivă ”corpul C” de clădire, în 
vederea continuării şi finalizării execuţiei acestui corp, în mod individual, din resurse proprii; 

c) ponderea  finanţării/participării fiecărui beneficiar la investiţie stabilită la data sistării investiţiei 
comune (anul 2009) este următoarea: 
 

BENEFICIAR - INVESTITOR

PLĂŢI  EXECUTATE 
(valoarea cheltuielilor cu acest obiectiv de investiţii, 

înregistrată în contabilitatea fiecărui beneficiar, 
2009)
[ lei ]

Cota de participare
la finantare

[ % ]

Consiliul Judetean Hunedoara 9.319.789,00 57,60%
Institutia Prefectului-Jud. Hunedoara 2.162.209,04 13,36%
Consiliul Local al Municipiului Deva 3.442.232,88 21,28%
Directia Jud. de Statistica -Hunedoara 1.254.320,72 7,76%

TOTAL 16.178.551,64 100,00%

         (conform Anexei nr. 1 la Protocol) 
Capitolul  I.- PĂRŢILE : 
 

1. JUDEŢUL HUNEDOARA prin CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  cu sediul în Municipiul Deva, 
Strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara,  reprezentat de domnul Mircea Ioan MOLOŢ – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de beneficiar–investitor coordonator al 
obiectivului de investiţii; 

2. MUNICIPIUL DEVA prin CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  DEVA cu sediul în Municipiul Deva, 
Piaţa Unirii, nr.4, Judeţul Hunedoara, reprezentat de Petru MĂRGINEAN – Primarul Municipiului Deva,  
în calitate de beneficiar–investitor; 

3. INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HUNEDOARA cu sediul în Municipiul Deva, Strada 1 
Decembrie 1918, nr. 28, Judeţul Hunedoara – reprezentată prin domnul Sorin Adrian VASILIESCU – 
Prefectul Judeţului Hunedoara,  în calitate de beneficiar–investitor ; 

4. DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ  DE STATISTICĂ – HUNEDOARA, cu sediul în Municipiul Deva, Strada Avram 
Iancu, bloc H1, parter; Judeţul Hunedoara, reprezentată prin  BĂDESCU Benoni - Director Executiv, şi 
Adam Aurica – contabil şef,  în calitate de beneficiar–investitor; 

 
Părţile convin să încheie prezentul Protocol,  prin care  stabilesc  următoarele : 



 
  

Capitolul II.- IMPĂRŢIREA  CONSTRUCTIILOR  
 
Art. 1.(1)- Beneficiarii-investitori hotărăsc să distribuie/să repartizeze/să împartă valoarea contabilă totală 

a întregului obiectiv de investiţii pe loturi şi pe proprietari,  astfel : 
 

 

Nr.
crt

LOTURI /
CORPURI  DE CLADIRE

Suprafaţa
desfaşurată

[mp]

Impartirea
valorii contabile,

pe Loturi
[lei]

Ponderea valorii 
contabile a 

lotului / corpului 
de clădire
în totalul

valorii contabile 
a obiectivului

[% ]

IMPARTIREA
LOTURILOR 

PE
PROPRIETARI

1. LOTUL  nr. 1  format din CORP   C  
(constructie D+P+M+1E)

2.696,90 3.442.232,88 21,28% CONSILIUL LOCAL DEVA /
PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA

2. LOTUL  nr. 2  COMUN, format din: 11.064,22 12.736.318,76 78,72%

2.1. CORP B -biblioteca 
(constructie S+P+M+1E)

2.572,46

2.2. CORP   E  (turn)
(constructie S+S.teh.+P+13E)

8.234,36

2.3. CORP  auxiliar (C.T.+ Post Trafo) 257,40
2.4. CORP  A2  (stadiu de fundatie) 0
2.5. CORP   D   (stadiu de fundatie) 0

TOTAL 13.761,12 16.178.551,64 100,00%

PROPRIETATE COMUNA  finantata astfel:
Cons.Jud. Hunedoara = 9.319.789,00 lei = 73,17%   
Prefectura Hunedoara = 2.162.209,04 lei = 16,98%   
Directia Jud. Statistica   = 1.254.320,72 lei =   9,85%
TOTAL                         =12.736.318,76 lei = 100%

(2)-Împărţirea/repartizarea valorii contabile a întregului obiectiv de investiţii pe loturi şi pe proprietari are în 
vedere următoarele: 

 intenţia Primăriei Municipiului Deva de a prelua în proprietate individuală Corpul C în vederea 
continuării învestiţiei si  

 datele din Anexa nr. 2 „Detalierea suprafeţelor construite în cadrul obiectivului de investiţii Palat 
Administrativ al Judeţului Hunedoara” şi Anexa 3 - Planul de situatie privind împărţirea 
construcţiilor ; 

 
Art. 2.- Beneficiarii-investitori hotărăsc dezmembrarea şi separarea din ansamblul investiţiei, precum şi 

transmiterea în proprietatea exclusivă a Municipiului Deva - Consiliului Local al Municipiului Deva, a 
Lotului nr. 1 format din Corpul C în suprafaţă desfăşurată de 2.696,90 mp, la valoarea  contabilă de 
3.442.232,88 lei. 

Art.3. Beneficiarii-investitori hotărăsc ca Lotul nr. 2-COMUN având:  suprafaţă desfăşurată totală de 
11.064,22 mp şi valoarea de inventar de 12.736.318,76 lei format din:  

 Corp B - biblioteca 
 Corpul E – turn,  
 Corpul auxiliar (C.T.+Post Trafo),  
 Corp A2 (stadiu de fundaţie) şi  
 Corp D (stadiu de fundaţie),  

să rămână în proprietatea comună a următorilor beneficiari/investitori, cu următoarele cote de 
finanţare/participare: 

Cons.Jud. Hunedoara = 9.319.789.00 lei = 73.17 %   
Prefectura Hunedoara = 2.162.209,04 lei = 16,98 %   
Directia Jud. Statistica = 1.254.320,72 lei =   9,85 % 
TOTAL                         =12.736.318,76 lei= 100 % 

 



 
 
Capitolul III.- PARCELAREA TERENULUI ŞI STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE/ 

FOLOSINŢĂ  
Art. 4.(1).– Având în vedere faptul că obiectivul de investiţii este construit pe un teren în suprafaţă totală 

de 8.454 mp, înscris în CF 60247 –Deva (provenit din conversia CF nr. 951 –Deva), având următorul regim 
juridic:  

• suprafaţa de 2.251 mp aparţine Judeţului Hunedoara/Consiliului Judeţean Hunedoara 
(proprietate privată a judeţului), iar  

• suprafata de 6.203 mp aparţine Municipiului Deva/Consiliului Local al Municipiului Deva, teren 
atribuit/alocat realizării investiţiei prin concesiune cu titlu gratuit, potrivit Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Deva nr. 41/1994; 

Beneficierii-investitori hotărăsc parcelarea terenului potrivit  PLANULUI  DE  SITUAŢIE  ŞI  
DELIMITARE  din Anexa nr. 4 la prezentul Protocol, astfel: 

a) Parcela nr.1 în suprafaţă de 2.251 mp (aflată în proprietatea Judeţului Hunedoara) rămâne alocată 
corpurilor ce alcătuiesc Lotul 2 –comun, rămase în proprietate/finanţare comună;  

b) Parcela nr.2 în suprafaţă de 2.953 mp (aflată în proprietatea Municipiului Deva), rămâne atribuită prin 
concesiune Consiliului Judeţean Hunedoara pentru realizarea obiectivului de investiţii rămas în proprietate 
comună;  

c) Parcela nr. 3 în suprafaţă de 3.250 mp, (aflată în proprietatea Municipiului Deva) se retrage din 
concesiune şi se alocă exclusiv Lotului 1- format dn Corpului C devenit proprietatea exclusivă a Consiliului Local  
al Municipiului Deva, prin art. 2  din prezentul Protocol. 

 
(2).- Consiliul Local al Municipiului Deva şi Primăria Municipiului Deva se angajează / se obligă să 

permită accesul celorlalti beneficiari-investitori la parcarea ce o va construi pe Parcela nr. 3, precum şi accesul 
dinspre zona de Sud  la obiectivele de investiţii pe care aceşti beneficiari le deţin. 

 
 Art. 5.- Prezentul Protocol constituie titlu pentru înscrierea  în cartea funciară  a dreptului de proprietate al 
beneficiarilor-investitori asupra corpurilor de clădiri  şi a terenurilor, astfel cum acestea au fost 
dezmembrate/împărţite şi parcelate. 
 
 Art. 6.- Prezentul Protocol s-a încheiat în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 
 

JUDEŢUL HUNEDOARA          
prin: CONSILIUL   JUDEŢEAN      INSTITUŢIA  PREFECTULUI  

        HUNEDOARA     – JUDEŢUL  HUNEDOARA 
     reprezentat de:      prin: 

           Presedinte,      Sorin  Adrian  VASILIESCU 
      Mircea Ioan MOLOŢ     Prefectul Judeţului Hunedoara 
 
 

       
 
 

      MUNICIPIUL DEVA 
            prin:      CONSILIUL  LOCAL        DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ  DE STATISTICĂ   

  AL MUNICIPIULUI  DEVA     HUNEDOARA 
reprezentat de:       prin:  

       Petru MĂRGINEAN          Director Executiv  
Primarul  Municipiului  Deva               BĂDESCU  Benoni 

 
 
 
  

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.119/2012    
pentru aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul  
de investiții ”Amenajarea incintei, construire depozit lemne și platformă 

deșeuri menajere la C.I.A. Brănișca ”  
 
 

 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; 
 Văzând adresa nr.21914/18.07.2012 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția  Copilului Hunedoara; 
 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 investiții ”Amenajarea incintei, construire depozit lemne și platformă 
deșeuri menajere la C.I.A. Brănișca”, potrivit anexei, care face parte 
integrantă din prezenta. 
           Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 

               
                                                                                                       
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.120/2012 
 privind  desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale 

de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara 
 

   CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum și raportul comisiei de specialitate a 
consiliului județean; 
   Văzând Ordinul Prefectului Județului Hunedoara nr.369/2012 privind 
desemnarea Comitetului de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara, 
precum și adresa nr.6282/2012 a Comitetului de organizare mai sus menționat prin care se 
solicită desemnarea a 6 consilieri care să facă parte din Autoritatea teritorială de ordine 
publică ce se organizează la nivelul județului Hunedoara; 
  În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 din  Legea nr.218/2002 privind  
organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificarile și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității 
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 ; 
  În temeiul art.97 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 desemnează 6 consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara, ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică ce se organizează la nivelul 
județului Hunedoara, după cum urmează : 
  1. Bârea Vasile 
 2. Turdean Radu Eugen 
 3. Prip Ioan 
 4. Staier Ioan Dumitru 
 5. Tolaș Liliana 
 6. Hirghiduși Ioan 
   Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.91/2008 
cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 
   Art.3  Prezenta va fi comunicată Comitetului de organizare al Autorității 
teritoriale de ordine publică, precum și persoanelor interesate, prin grija Serviciului 
Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara. 
                                                                    
   PREȘEDINTE,                              SECRETAR  AL  JUDEȚULUI, 
                   Mircea Ioan Moloț                                           Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.121/2012 
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 Interinstituţională şi Mass-media, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.68/11.07.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST; 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2012 privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
 În conformitate cu prevederile art.12 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 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 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  Cu data prezentei Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.22//2012 
şi nr.71/2012 se abrogă. 
  Art.3  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,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Mircea Ioan Moloţ               Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



 
               ANEXA 
                              la Hotărârea nr.121/2012 a 
        Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
        

Nr. 
crt. 

STRUCTURA Cuantum anual 
(lei) 

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR) 75.559 

2. Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România 500 

3. Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România 180 

4. Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din 
România 

200 

5. Asociaţia ,,SALVITAL”  Hunedoara – cotizaţie  4.000  

6. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” 100.000 

7. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”  
PETROŞANI 

22.000 

8. Agenţia de Dezvoltare Regională – Regiunea Vest  919.934 

9. Asociaţia Intercomunală „ŢARA HAŢEGULUI” 40.000 

10. Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E)  20.000 

11. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’  

40.000 

12. Asociaţia ,,SALVITAL” Hunedoara – contribuţie anuală (finanţare 
cheltuieli de organizare, funcţionare şi dezvoltare a acesteia şi a 
SMURD Jud. Hunedoara) 

2 lei x 457.932 
(populaţia judeţului) = 

915.864 

13. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Serviciul judeţean pentru 
ocrotirea animalelor fără stăpân – contribuţie anuală (finanţare 
cheltuieli de organizare, funcţionare şi dezvoltare a acesteia) 

900.000 

14. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST – cotizaţie 

 

34.800  

 
 



ROM\NIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 HOTĂRÂREA NR.122/2012 

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

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și respectiv art. I alin. 
(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 Art.1.Se aprobă achiziţia de servicii juridice specializate, de asistență și 
reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție, respectiv la Curtea 
de Apel Alba-Iulia, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Dosar nr. 
14756/3/2010/a1 privind pe reclamanta AEROCLUBUL ROMÂNIEI, împotriva pârâtului 
Consiliul Județean Hunedoara. 
 Art.2.În aplicarea prevederilor art.1, se împuternicește Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara să semneze în numele și pentru județul Hunedoara, contractul de 
prestări servicii juridice.  
           Art.3.Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art. 1, se vor suporta din 
bugetul propriu al județului Hunedoara, pe anul 2012, de la capitolul 51.02. ¬Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul ”Bunuri și servicii” – 20.25 ”Cheltuieli judiciare și 
extrajudiciare derivate din acțiuni”. 
          Art. 4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
         PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 iulie 2012 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.123/2012 
privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Reparații capitale la depozitul subteran pentru vestigii arheologice al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane” la faza documentație avizare lucrări intervenții 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean;  
 Văzând adresa nr.3427/2012 a managerului interimar al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva; 
 În conformitate cu  prevederile art. V alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative și ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   Art.1  Se aprobă achiziționarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții ”Reparații capitale la depozitul subteran pentru vestigii arheologice al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane” la faza documentație avizare lucrări intervenții.  
 Art.2  - Sumele necesare achiziției prevăzute la art.1 se vor suporta din bugetul de 
venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. 
          Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva 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 iulie 2012 



         ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.124/2012 
pentru stabilirea  modului de reprezentare al Judeţului Hunedoara  

în Adunarea Generală a Acţionarilor  la  SC  APASERV  VALEA  JIULUI  SA  Petroşani 
 
 
 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort  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 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.- Drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiei deţinute de Judeţul 
Hunedoara la SC  APASERV  VALEA  JIULUI  SA  Petroşani, vor fi exercitate de către Consiliul 
Judeţean Hunedoara în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor,  prin domnul Stoian Dan. 
 Art. 2.– Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
24/2009 privind reglementarea modului de exercitare de către Consiliul Judeţean Hunedoara a 
drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute de Judeţul Hunedoara la unele 
societăţi comerciale, se modifică în mod corespunzător. 

Art. 3.– Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                  

PREŞEDINTE,              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Ioan Moloţ           Dana Dan 
   

 
 
 
 
 Deva, la 27 iulie 2012 



 
          ROMANIA 
JUDETUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDETEAN 
  
 
 

HOTARAREA NR.125/2012 
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara 

 
 
    CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
    Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcției Administrație Publică Locală, precum și raportul comisiilor de specialitate  ale  consiliului 
județean; 
   Văzând adresa nr.924276/2012 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” al județului Hunedoara; 
   In baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132/2007; 
    In conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.8 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; 
 

H O T A R A S T E : 
 

    Art.1 Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.87/2011 privind 
aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara se abrogă. 
   Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, 
Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru situații de urgență al județului Hunedoara, 
precum și celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, A.T.O.P. din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
                                       
                                                                                         
          
        PRESEDINTE,                                   SECRETAR  AL JUDETULUI, 
            Mircea Ioan Moloț                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.126/2012    
privind aprobarea unor documentații tehnico – economice pentru 
unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara  

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 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 pentru unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor 
nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către 
Serviciul tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 

               
 
 
                                                                                                      
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.127/2012    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv  

de investiții al 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru un obiectiv de 
investiții  al Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei la prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 

                                                                                                 
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
    
 
 

HOTĂRÂREA NR.128/2012 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei 

 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.b şi alin.3 lit. b, ale art.104 alin.1 lit.c și alin.4 lit.d, precum 
şi ale art. 115 alin.1 lit. c, alin. 4, 5 şi 6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
    Având în vedere 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 şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
     Tinând seama de prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
     Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte, 
    Luând act de: 
      a) nota de fundamentare de aprobare prezentată de către Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 5941/ 2012; 
      b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara, înregistrat sub nr. 5940/2012; 
      c) raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
     constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 
de interes local,  a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului 
Județean Hunedoara nr.99/2008, nr.45/2009, nr.184/2009, nr.54/2010, nr.85/2010, nr.107/2010, 
nr.113/2010, nr.183/2010, nr.184/2010, nr. 77/2011, nr. 94/2011  și nr. 132/2011 prevăzute în anexa la 
prezenta, 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată cu completările și modificările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu 
o maturitate de maxim 20 de ani. 
 Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, prevăzute 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 şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local. 

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Hunedoara următoarele 
date: 



  a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 
completări ale acesteia; 
    b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Județului Hunedoara; 
     d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 
rambursare a finanţării rambursabile; 
     e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 
     f) plăţile 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.-  Cu data prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului Județean Hunedoara nr.71/2011 și 
4/2012. 
     Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean. 
     Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului Hunedoara, în 
termenul prevăzut de lege, președintelui consiliului județean şi prefectului judeţului Hunedoara şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Hunedoara, precum şi pe 
pagina de internet www.cjhunedoara.ro. 
 
 
        
                      
    PREŞEDINTE,               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                        Mircea Ioan Moloţ                Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 



 
 
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
                                                         HOTĂRÂREA NR.129/2012 

privind modificarea Acordului de asociere încheiat între  
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Hunedoara. 
 
 
           CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului administrarea domeniului public și privat, precum și raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 În conformitate cu prevederile art.9 din Acordul de asociere încheiat între Consiliul 
Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.123/2010, modificat şi completat prin Actul 
adiţional nr.1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 163/2011 și Actul 
adiţional nr.2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.73/2012 și ale 
art.190^5 alin.1 lit.c din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.d și lit.e, art.91 alin.5 lit.a pct.3, precum și ale 
art.91 alin.6 lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
  Art.1.- Se aprobă modificarea Acordului de asociere aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr. 123/2010 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara 
și Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a 
unui proiect public, potrivit Actului adițional nr.3 cuprins in anexa care face parte integrantă 
din prezenta. 
           Art.2.- Se abrogă prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.73/2012 privind modificarea și completarea Acordului de asociere încheiat între 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara. 
 Art.3.- Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze 
Actul adițional nr.3 la Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta. 
 Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentele și 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 
 Art.5.- Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație 
Publică Locală, Relații  Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 
 
               PREȘEDINTE,                                                                       
             Mircea Ioan Moloț                                                 SECRETAR AL JUDEȚULUI 
                                                                                                             Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



                                                                                                                                                 ANEXĂ 
                                                                                                                                la Hotărârea nr.129/2012 
                                                                                                                   a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                   DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
          HUNEDOARA                                                                                 A  JUDEȚULUI HUNEDOARA                                 
Nr._______/____________ 2012                                                            Nr.________/____________2012 
 
 
 
                                                                   ACT ADIȚIONAL  nr.3 

la ACORDUL DE ASOCIERE  nr. 6900 - 6486/2010 
încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia de Sănătate Publică a Județului Hunedoara 

 
 
 Părțile : 
 1. JUDEŢUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA - titularul dreptului de administrare 
asupra bunurilor din domeniul public al Județului Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, 
Județul Hunedoara, reprezentat legal prin Domnul Mircea Ioan Moloț - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, pe 
de o parte, și 
 2. DIRECŢIA DE  SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA - cu sediul în Municipiul Deva, str. 22 
Decembrie, nr.58, Județul Hunedoara, reprezentată legal prin Doamna Ştefan Dumitra- Director Executiv  şi Doamna 
Birău Cecilia - Director Executiv Adj., pe de altă parte ; 
 
  În baza următoarelor prevederi: 

 Hotărârea nr. .../2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind modificarea Acordului de asociere încheiat 
între Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara; 

  
 Părțile au convenit încheierea prezentului Act adițional la Acordul de asociere prin care stabilesc următoarele : 
 
  Art.I –Se abrogă prevederile art.3^1 și art.3^2 din Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 123/2010 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect public. 
               Art.II –Se abrogă prevederile Art.I din Actul adițional nr.2 la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr. 123/2010 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect public. 
 
 Prezentul Act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
 

                   CONSILIUL  JUDEŢEAN    
                            HUNEDOARA                      

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A 
JUDEȚULUI  HUNEDOARA 

                                 PREȘEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 
 

  
                    
                    DIRECTOR EXECUTIV, 

Ştefan Dumitra 
 
 

                   DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
                                 Birău Cecilia 

 
 

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
Bândea Gabriela 

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV ADJ.   ECONOMIC 
Ec. Monica Cînda 

 

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC, 
                                Bârsoan Mariana 
 
 

 CONSILIER  JURIDIC, 
Băda Delia 

SERVICIUL  ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
 PUBLIC ȘI PRIVAT, 

Munteanu Marius 

  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 HOTĂRÂREA NR.130/2012 

privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva a 
serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiţie 

  
 

 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 avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. I alin. (2) lit.b din Ordonanţa de urgenţã a 
guvernului României nr. 26/2012 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice 
şi întãrirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
 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 achiziţionarea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva a 
serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiție, în 
vederea contestării încheierii pronunţată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din 
cadrul Curţii de Conturi.  
           Art.2.Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din 
bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.  
           Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva 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,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.131/2012 
privind aprobarea asocierii dintre Consiliului Județean Hunedoara și  Asociația „Multum 
in parvo” Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes 

public județean  
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Compartimentului culte, sport, turism și activități culturale, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa Asociației „Multum in parvo” Hunedoara, nr. 5561/2012; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.18/2012 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 1 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 „Multum in 
parvo” Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes public 
județean. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.03 „Servicii 
culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – „Bunuri și servicii”, articolul 
20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere” destinată realizării în bune condiţii 
a acțiunii menţionate la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat 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.2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



 
 
 
 

ROMÂNIA                                                                                    ASOCIAȚIA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                             „MULTUM IN PARVO” 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     HUNEDOARA                
 NR . ________/__________                                                   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 „Multum in parvo”, cu sediul în municipiul Hunedoara, Str. Mierlei, nr. 2, 

având cont bancar nr. RO 93BTRL06301205L21908XX deschis la Banca Transilvania 
filiala Hunedoara și cod de înregistrare fiscală 25933706, reprezentată prin domnul Petre 
Mihai – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la sprijinirea spațiului cultural 

hunedorean. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun 
a unui proiect de interes public județean, pentru asigurarea cadrului necesar în vederea 
apariției cărții „Toponimie urbană”. 
 
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului. 

  
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  5.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.03 „Servicii 
culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – „Bunuri și servicii”, 
articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere”, în 
condiţiile legii, și care reprezintă efectuarea cheltuielilor legate de editarea și tipărirea 
cărții „Toponimie urbană”. 

 

    2. Asociația „Multum in parvo” Hunedoara: 



 a) are obligaţia de a asigura serviciile de concepție a cărții și distribuție a acesteia, 
precum și condițiile necesare derulării proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse și de a 
coordona implementarea acestora; 
 b)  are obligația de a promova cultura hunedoreană. 
 

  

Art.5  Modificarea 

  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, mai ales în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
 Art.6  Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un 
exemplar pentru Asociația „Multum in parvo”. 

 
 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   ASOCIAȚIA  
           HUNEDOARA                                                                   “MULTUM IN PARVO”        
 
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                         PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                         Petre Mihai 

 
 

 
      VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                              RESPONSABIL FINANCIAR  
              
                                                                                                                  Roman Rodica 
                 
                     
           
 
    COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
    TURISM ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE 
               
 
 
 
 
VIZAT SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,                                                                       
              



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.132/2012 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Părinților „Dr. Aurel 

Vlad” Orăștie, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
județean 

 
 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. 5712/2012 a Asociației Părinților „Dr. Aurel Vlad”  Orăștie; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.18/2012 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, 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  Asociația Părinților 

„Dr. Aurel Vlad”  Orăștie, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes 
public județean - premierea Corului de copii "Vlăstarele Orăștiei".             

 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  
67.02.03 "Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii culturale" Titlul 20 - "Bunuri 
și servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" 
destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din prezentul. 
 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,                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



 
 
                                                                                     
 
 
 
 

ROMÂNIA                                                            JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                            ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR  
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                           DR. AUREL VLAD ORĂȘTIE                  
 NR . ________/__________                                      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 Părinților „Dr. Aurel Vlad”, cu sediul în municipiul Orăștie, str. 

Luminii, nr.10, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. 
RO26RNCB0164094097581790001 deschis la BCR sucursala Orăștie și cod 
fiscal 22885000, reprezentată prin domnul Adrian Ciora – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la 

promovarea artei muzicale și a valorilor culturale românești peste hotare, 
dezvoltarea unui model de urmat pentru copii și tineri, la afirmarea creației 
artistice românești (clasice, contemporane și folclorice) în Europa. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

 Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării 
în comun a unei acțiuni de premiere a Corului de copii „Vlăstarele Orăștiei “. 

 
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 pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, 
Subcapitolul  67.02.03 "Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii 
culturale" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale 
administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public 
local, în baza unor convenții sau contracte de asociere, în condițiile legii și care 
reprezintă  premierea Corului de copii „Vlăstarele Orăștiei “. 

2. Asociația Părinților „Dr. Aurel Vlad”: 
a) are obligaţia  de a asigura condițiile necesare pentru realizarea acțiunii, 

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 Consiliul Județean 
Hunedoara  și un exemplar pentru Asociația Părinților „Dr. Aurel Vlad”. 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                              ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR  
      HUNEDOARA                                                   „DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE                      
 
   PREŞEDINTE,                                                                      PREȘEDINTE, 
 Mircea Ioan Moloţ                                                                     Adrian Ciora 

 
 

 
                                                                                     RESPONSABIL FINANCIAR, 
                                                                                             Angela Anghel 
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
 
 
 
 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT,  
TURISM, ACTIV. CULTURALE 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.133/2012 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu 

Asociația Club Sportiv Off Road Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni 
 
 

 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. 9/2012 a Asociației Club Sportiv Off Road Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.18/2012 privind aprobarea 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 6 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 Club Sportiv Off 

Road Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de premiere a membrilor 
asociației, pentru rezultatele obținute la activitățile de salvare a unor familii afectate de calamitățile 
naturale. 

 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.05 "Servicii 
recreative și sportive", paragraf 67.02.05.01"Sport" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", articolul 20.19 
"Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, 
în baza unor convenții sau contracte de asociere" destinată realizării în bune condiţii a acțiunii 
menţionate la art.1 din prezentul. 
 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,                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



 
 
 

ROMÂNIA                                                            JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                          ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV                                         
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                            OFF ROAD HUNEDOARA                     
 NR . ________/__________                                                    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 Club Sportiv Off Road Hunedoara, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. 

Chizid, nr.17A, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr.RO20PIRB2201732046001000 
deschis la Pireaus Bank sucursala Hunedoara și cod fiscal 28933484, reprezentată prin 
domnul Radu Crișan – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 

 Art.1 Scopul asocierii 
 Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la recompensarea membrilor 

asociației care au participat la acțiuni caritabile în zone greu accesibile, de salvare a unor 
familii afectate de calamitățile naturale. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

 Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării în comun a 
unei acțiuni de premiere a membrilor Asociației Club Sportiv Off Road Hunedoara. 

 
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 pe anul 2012 - 
Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.05 "Servicii recreative și 
sportive", paragraf 67.02.05.01 "Sport " Titlul 20 - "Bunuri și servicii", articolul 20.19 
"Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere", în condițiile legii și care 
reprezintă  premierea membrilor Asociației Club Sportiv Off Road Hunedoara. 

 
2. Asociația Club Sportiv Off Road Hunedoara: 
a) are obligaţia  de a asigura condițiile necesare pentru realizarea acțiunii, 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 Consiliul Județean Hunedoara și un exemplar pentru 
Asociația Club Sportiv Off Road Hunedoara. 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                           ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 
      HUNEDOARA                                                         OFF ROAD HUNEDOARA            
 
   PREŞEDINTE,                                                                      PREȘEDINTE, 
 Mircea Ioan Moloţ                                                                    Radu Crișan 

 
 

 
                        
                                                                                        
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
 
 
 
 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT,  
TURISM, ACTIV. CULTURALE 
 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
 



                                                                                                                                                          
ROMÂ

UNEDOARA 

 
/2012 

privind aprobarea asocierii din ara și  Asociația „Ioanisys” în 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

e la proiectul de hotărâre, raportul de 

 „Ioanisys”, înregistrată cu nr. 5776/2012 la Consiliul 

rilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 18/2012 privind 

u prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 și 5 și alin.6 lit.a din Legea 
admini

meiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

: 
 Art.1

NIA 
JUDEŢUL H
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.134
tre Consiliul Județean Hunedo

vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni  

 
 Având în vedere nota de fundamentar
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa Asociației
Județean Hunedoara; 
 În baza prevede
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În conformitate c
straţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 În te
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E
 Se aprobă asocie ţean Hunedoara, cu  Asociația 

„Ioanis
rea Consiliului Jude

ys”, în vederea participării la ” Festivalul Internațional Coral de la Rimini - Italia” . 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  
67.02.03 "Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii culturale" Titlul 20 - "Bunuri 
și servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" 
destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii 

enţiom nate 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 
ublică

                        

p  locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
  
  TAR AL JUDEŢ      PREŞEDINTE,                                                   SECRE ULUI, 

eva, la 29 august 2012 

      Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
D
 



ROMÂNIA                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                    ASOCIAȚIA „IOANISYS” DEVA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                     
 NR . ________/__________                                        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 „Ioanisys”, cu sediul în municipiul Deva, str. Plopilor, Bl. G2, judeţul 

Hunedoara, având cont bancar nr. RO50BRDE220SV47319802000200 deschis la 
BRD sucursala Deva și cod fiscal 24417588, reprezentată prin domnul Ercis Ovidiu 
Ioan – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la 

promovarea artei muzicale și a valorilor culturale românești peste hotare, 
dezvoltarea unui model de urmat pentru copii și tineri, la afirmarea creației artistice 
românești în Europa. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării participării la 
”Festivalul Internațional Coral de la Rimini - Italia” în perioada 04.10 - 08.10. 2012, 
a Corului Catedralei Episcopale „ Sfântul Nicolae” din Deva 

  
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate 
şi este valabil până la încheierea acţiunii. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor 

1.  Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia să contribuie la finanțarea 
participării la ”Festivalul Internațional Coral de la Rimini - Italia” cu suma de  10.000 
lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 2012  - Capitolul 
67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.03 "Servicii culturale", 
paragraf 67.02.03.30"Alte servicii culturale" Titlul 20 - "Bunuri și servicii", articolul 
20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii 
de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere" în 
condiţiile legii și care reprezintă  acoperirea parțială a cheltuielilor Corului 
Catedralei Episcopale „ Sfântul Nicolae” 



2.     Asociația „Ioanisys”: 
a) are obligaţia  de a asigura condițiile necesare pentru participarea la  

acțiune, 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 Consiliul județean și un exemplar 
pentru Asociația „Ioanisys”. 

 
    CONSILIUL JUDEŢEAN                                          ASOCIAȚIA „IOANISYS” 
             HUNEDOARA                                                             DEVA              
 
             PREŞEDINTE,                                                           PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                       Ercis Ovidiu - Ioan 

 
 
                                                                                                 
 
           VIZAT CONTROL  
      FINANCIAR PREVENTIV, 
                                                                        
 
 
     COMPARTIMENTUL CULTE,  
SPORT, TURISM, ACTIV. CULTURALE 
               
 
 
      VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.135/2012 
privind aprobarea  statului de funcţii al aparatului  de specialitate  al Consiliului 

Judeţean Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara ; 

În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999  privind 
Statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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 ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1 – Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta, începând cu data de 
01.09.2012. 
 Art.2 - Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Anexa nr.2 la Hotărârea 
nr.103/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 
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,                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                    
         Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan     
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012      
 



 
            
          
         R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.136/2012 
pentru aprobarea Listei cuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau 

actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale  
de urbanism, finanţate în anul 2012, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Turismului  
                                                                                                                                                 
 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 adresa nr.45666/IM/19.06.2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Turismului – Cabinet Secretar de Stat; 
 În conformitate cu prevederile art.5 și art.7 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Aprobă Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau 
actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, finanţate în anul 2012, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Turismului, conform Anexei la prezenta. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcția 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,                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                    Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 
         



                                                                                           ANEXA  

                                                                                                 la Hotărârea Consiliului Județean nr.136/2012 
 

L   I   S   T   A 
cuprinzând lucrările privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale 

şi a regulamentelor locale de urbanism 
               -  mii lei -  

Din care în trimestrul 
Lista 

lucrărilor privind elaborarea și/sau actualizarea 
planurilor urbanistice generale și a 
regulamentelor locale de urbanism 

Denumirea lucrării 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

Valoarea 
2012 

I II III IV 

Termenul de 
finalizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total, din care: 363,78 283,78 55  31 22 2  

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 
        

1. Consiliul Local al Comunei  
    Orăștioara de Sus 

104 24 15   15  În funcție de 
termenul 
care va fi 

prevăzut în 
noul 

Contract. 
a) Planul urbanistic general  
    (elaborare) 

        

    - studii de finanţare                 
    - situaţia existentă                    
    - reglementări şi propuneri          
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare) 

        

    - zone funcţionale         
    - reglementări         
           TOTAL   A: 104 24 15   15   
         

 
 
 



 
                                                                                                                                                                          - mii lei - 

Din care în trimestrul Lista 
lucrărilor privind elaborarea și/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale și a 
regulamentelor locale de urbanism 

Denumirea lucrării 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
rămasă de 
executat 

Valoarea 
2012 

I II III IV 

Termenul de 
finalizare 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
         

B. LUCRĂRI NOI 
     

 
   

1.Consiliul Local al Orașului Geoagiu  
259,78 

 
 

 
259,78 

 
40 

  
31 

 
7 

 
2 

În funcție de 
termenele 

prevăzute în 
Contracte. 

a) Planul urbanistic general  
    (elaborare/actualizare) 

        

      - studii de fundamentare         
      - situaţia existentă         
      - reglementări şi propuneri         
b) Regulamentul local de urbanism 
     (elaborare/actualizare) 

        

     - zone funcţionale         
     - reglementări         
            
             TOTAL   B: 

 
259,78 

 

 
259,78 

 
40 

  
31 

 
7 

 
2 

 

 
 
 
                                       PREȘEDINTE,                                                                     ARHITECT ȘEF, 
                                    Mircea Ioan Moloț                                                                      Amelia Conț 

 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR.137/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu 

al Judeţului Hunedoara, pe anul 2012, precum şi anularea unor credite 
bugetare neutilizate, majorarea şi utilizarea fondului de rezervă bugetară 

aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2012 
 
 

 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 referatul nr.5860/22.08.2012  al Serviciului Buget, Financiar 
Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, 
         Urmare referatului nr.5850/22.08.2012 al Serviciului Dezvoltare 
Regională şi Integrare Europeană, 
         Văzând referatele nr.5795/20.08.2012 şi nr.5892/23.08.2012 ale 
Serviciului Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice, 
         Urmare adresei nr.592/01.08.2012 a Teatrului de Artă Deva,  
 Văzând adresa nr.3895/23.08.2012 Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva,  
         În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art. 41 şi 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 şi virările de credite în cadrul bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr. 1 – 13 la prezenta 
hotărâre. 



 Art.2. –Se aprobă anularea unor credite bugetare neutilizate în sumă 
de -16,00 mii lei de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” şi 
majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara cu această sumă,  conform anexelor nr.14 - 19 la  prezenta 
hotărâre.  
          Art.3. – Se aprobă utilizarea sumei de  288,00 mii lei din fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean conform anexelor nr. 20 - 49  
la prezenta hotărâre 
         Art.4. - Anexele nr.1 - 49   fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
 Art.5. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTARÂREA NR.138/2012 
privind aprobarea rectificării  şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor instituţii 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, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa Teatrului de Arta Deva nr.592/2012, 
          Urmare adresei Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva , judeţul Hunedoara, 
nr.3895/2012, 

Conform prevederilor art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de -14,50 mii lei a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului de Artă Deva precum şi virările de credite , conform 
anexelor nr.1 - 2 la  prezenta hotărâre. 
         Art. 2. Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2012 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, judeţul Hunedoara, conform 
anexelor  nr.3  - 7 la prezenta hotărâre.          
        Art.  3. Anexele 1  -  7 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,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la  29 august 2012  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.139/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu 
 
 
 
 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; 
 Urmare Hotărârii nr.4/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al spitalului public; 

Conform prevederilor art.49 alin.(5) şi (6) din Legea privind finanţele publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea şi virările de credite în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
conform anexei la  prezenta hotărâre. 
 Art. 2  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea publică nominalizată 
la art.1 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 



  
 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTARAREA NR.140/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

specialitate al biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

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

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

  In baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T A R A S T E: 

  Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta.  

  Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de 
Transport şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                          
     PRESEDINTE,                          SECRETAR AL JUDETULUI,    
     Mircea  Ioan  Moloţ                                                       Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august  2012   



 

  
               CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                         Anexa la Hotărârea nr140/ 2012 a        
                    BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                              Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                                           

        
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. Super Trans Com S.R.L. 

sediul: Petroşani 
str. 1 Decembrie 1918, nr.134 

 
Petrila - E.P.C.V.J. Vulcan 

 
3444/20.08.2012 

 
29.08.2012 – 10.10.2012 

 
2. 

S.C. Interservice S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr.17 

 
 Ghelari – Teliuc - Deva 

 
3349/10.08.2012 

 
01.09.2012 – 31.08.2013 

 
3. 

S.C. Interservice S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr.17 

 
Călan - Deva 

 
3349/10.08.2012 

 
01.09.2012 – 31.08.2013 

 
4. 

S.C. Interservice S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr.17 

 
Hunedoara - Deva 

 
3349/10.08.2012 

 
01.09.2012– 31.08.2013 

 
5. 

S.C. Interservice S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr.17 

 
Hunedoara - Deva 

 
3349/10.08.2012 

 
01.09.2012– 31.08.2013 

 
6. 

S.C. Interservice S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr.17 

 
Hunedoara - Haţeg 

 
3349/10.08.2012 

 
01.09.2012– 31.08.2013 

 
7. 

S.C. Han Tour S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Scărişoara, nr.10, Bl. 16, Ap. 2 

 
Hărţăgani - Deva 

 
3349/10.08.2012 

 
29.08.2012 – 15.08.2013 

 
8. 

S.C. Rocar Tur S.R.L. 
sediul: Geoagiu Băi 
str. Pinului, nr.20 A 

 
Pricaz - Orăştie 

 
3349/10.08.2012 

 
29.08.2012 – 01.07.2013 

 
9. 

S.C. Rocar Tur S.R.L. 
sediul: Geoagiu Băi 
str. Pinului, nr.20 A 

 
Orăştie - Geoagiu - Vaidei - 

Romoşel 

 
3349/10.08.2012 

 
29.08.2012 – 01.07.2013 

 
 
  



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  

HOTĂRÂREA NR.141/2012 
privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public                                               

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

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Analizând: 
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 116/2012 privind solicitarea  transmiterii unui teren în 
suprafaţă 14.042 mp din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului 
Local al Comunei Sarmizegetusa, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 25/2012 privind  aprobarea  transmiterii  
unui  teren în suprafaţă de 14.042 mp din proprietatea publică a Comunei Sarmizegetusa şi din 
administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa în proprietatea publică a Judeţului 
Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
- Protocolul de predare-primire a terenului în suprafaţă de 14.042 mp din domeniul public al Comunei 
Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al 
Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Ţinând cont de prevederile  art. 863 lit. f), precum și ale art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile  art. 21 alin. (2) și pct.II.2  din Anexa la Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art.1. Însuşeşte Protocolul de predare-primire a terenului în suprafaţă de 14.042 mp din 

domeniul public al Comunei Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei 
Sarmizegetusa în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2.   Aprobă completarea inventarului bunurilor  care aparțin domeniului public al Județului 
Hunedoara însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 94/1999, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un nou număr curent, nr. 174,  potrivit anexei nr. 2 la prezenta, 

 Art. 3. Aprobă darea în  administrare a terenului precizat la art. 1, Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Hunedoara-Deva, în vederea realizării lucrărilor de restaurare/refacere a Capitoliului- 
construcție aflată în situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana. 

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. 
 

                
 PREȘEDINTE,      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
           Mircea Ioan Moloț      Dana Dan 
 
Deva, la 29 august 2012



 
 
 
 

 
                  Anexa nr. 2  
 la Hotărârea nr. 141/2012 a 
 Consiliului Județean Hunedoara                                       

                                                                                                       
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale terenului cu care se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara 

 

Nr. crt Codul de 
clasificare 

Denumirea  bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

-lei- 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
Secțiunea I- Bunuri imobile 
Cap. VI- Completări 

   

174 1.6.2. Teren aferent ruinei 
"Capitoliu"  
aflat în situl 
arheologic 
Sarmizegetusa 
regia, comuna 
Sarmizegetusa 

Teren în suprafaţă de 14.042 mp, înscris 
în Cartea Funciară nr. 60267 a comunei 
Sarmizegetusa, aferent ruinei "Capitoliu" -
parte a complexului arheologic 
reprezentând Colonia Ulpia Traiana 
Augusta Dacica Sarmizegetusa, fosta 
capitala a Daciei Romane 

2012 - Judeţul Hundoara-domeniul public 
 
 
 

 



 
            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.142/2012 
privind trecerea din domeniul privat al Județului Hunedoara în domeniul public al  

Judeţului Hunedoara,  a unui teren în suprafață de 100.000 mp,  
înscris în C.F. nr. 62674- Orașul Simeria 

 
 

 

 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 conformitate cu prevederile  art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile  art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată; 

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

       
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 Art. 1. (1) Aprobă trecerea din domeniul privat al Județului Hunedoara în domeniul 

public al Județului Hunedoara, a unui teren în  suprafață de 100.000 mp, înscris în C.F. nr. 
62674 – Orașul Simeria. 

(2) Terenul indicat la alin. (1) se pune la dispoziția Proiectului „Sistem de 
management  al deșeurilor în Județul Hunedoara” pentru construirea unui depozit județean 
de deșeuri. 

Art. 2.  Aprobă completarea inventarului bunurilor  care aparțin domeniului public 
al Județului Hunedoara însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 
94/1999, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă poziție, poziția nr. 175 
potrivit anexei care face parte integrantă din  prezenta. 

Art. 3.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale 
consiliului județean 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              SECRETAR AL JUDEŢULUI,
           Dana Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 





                               Anexa  
                               Hotărârea nr. 142/2012 
                     a Consiliului Județean Hunedoara              

                                               
 
                                                                                                                                                                    
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale terenului cu care se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara 

Nr. crt Codul de 
clasificare 

Denumirea  
bunului 

Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

-lei- 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
Secțiunea I- Bunuri imobile 
Cap. VI- Completări 

   

175 - Teren extravilan 
în suprafață de 
100.000 mp 
pentru construirea 
unui depozit de 
deșeuri 

Teren în suprafaţă de 100.000mp, 
situat în extravilanul Orașului Simeria-
Localitatea Bârcea Mare, înscris în 
Cartea Funciară nr. 62674 a Orașului 
Simeria , destinat construirii unui 
depozit ecologic de deșeuri, în 
suprafață de 100.000 mp 

2012 - Domeniul privat al Județului 
Hunedoara  

 
 
 
 



 



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.143/2012 

pentru modificarea Anexei nr. 4 la Protocolul de dezmembrare, separare  şi stabilire  
a dreptului de proprietate asupra  construcţiilor  realizate în comun  în cadrul obiectivului 

 de investiţii „Palat  Administrativ al Judeţului Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 118/2012  

 
 

  
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 adresa nr. 29951 /23.08.2012 a Primăriei Municipiului Deva referitoare la 
propunerea de modificare a Anexei nr.4 la Protocolul de dezmembrare, separare  şi stabilire a 
dreptului de proprietate asupra  construcţiilor  realizate în comun  în cadrul obiectivului  de investiţii 
„Palat  Administrativ al Judeţului Hunedoara”; 
 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.– Anexa nr. 4 la  Protocolul  de dezmembrare, separare  şi stabilire a dreptului de 
proprietate asupra  construcţiilor  realizate în comun în cadrul obiectivului de investiţii „Palat  
Administrativ al Judeţului Hunedoara”, la stadiul fizic actual de execuţie, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr. 118/2012, se modifică  potrivit anexei care face parte integrantă 
din  prezenta. 
 Art. 2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele 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 ,                 SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                                     Dana   Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la 29 august 2012 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
  

HOTARAREA NR.144/2012 
privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Fundaţia „SERA ROMÂNIA” 
 
 
   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 referatul nr.25067/2012 al directorului general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
   In conformitate cu prevederile art. 2 lit. c pct. 6 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
   In baza dispoziţiilor art. 91 alin. 6 lit. a din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificfările şi completările ulterioare; 
   In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată;  
 

HOTARASTE: 
 
   Art. 1. Se aprobă încheierea Convenţiei de Colaborare dintre Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Fundaţia „SERA 
ROMÂNIA” , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se va comunica celor interesaţi prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
          
                    PRESEDINTE,                                             SECRETAR AL JUDETULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan 
 
 
 
 
 
     Deva, la 29 august 2012 



 
PROIECT                     

 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ        FUNDAŢIA SERA ROMÂNIA  
      ŞI PROTECŢIA COPILULUI  HUNEDOARA      
Nr.___/______________                                   Nr. __/___________ 
 
 

CONVENŢIE DE COLABORARE  
 

 
CAPITOLUL I. PĂRŢILE 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

HUNEDOARA (în continuare denumită „Direcţia”), cu sediul în Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 
18, judeţul Hunedoara, reprezentată de jr. VIORICA POPESCU, în calitate de Director 
General şi MONICA GEORGESCU, în calitate de Director General Adjunct Economic 
si  

Fundaţia „SERA ROMÂNIA” (în continuare denumită „Fundaţia), cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Barbu Iscovescu, nr. 24A, ap. 3, sector 1, reprezentată prin dl. 
BOGDAN SIMION, în calitate de Director Executiv şi de D-ra MINERVA DANA GABRIELA 
ANTOS, în calitate de Director Financiar 
 

încheie prezenta Convenţie de Colaborare: 
 

CAPITOLUL II. OBIECTUL 
 
Obiectivul prezentei Convenţii constă în implementarea unui program în sprijinul 

prevenirii sarcinii nedorite, program prezentat în anexa la prezenta . 
 

 
CAPITOLUL III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
Art.1 Fundaţia „SERA România” îşi asumă următoarele obligaţii: 
a) Autovehiculul 
Fundaţia transmite Direcţiei, cu titlu gratuit, dreptul de folosinţă asupra unui 

autovehicul marca Dacia. 
Autovehiculul va fi folosit de către Direcţie, care se obligă în acest sens, în 

conformitate cu destinaţia lui firească, numai în cadrul şi pentru nevoile Programului. 
Fundaţia predă Direcţiei autovehiculul la data intrării în vigoare a prezentei 

Convenţii. 



Fundaţia va suporta costurile combustibililor necesari funcţionării autovehiculului în 
limita a 300 litri combustibil/lună. 

Fundaţia va suporta costurile întreţinerii autovehiculului, adică ale reparaţiilor 
datorate uzurii normale ale acestuia, respectiv ale reviziilor tehnice periodice. 

Reparaţiile necesare din culpa Direcţiei ori a prepuşilor acesteia precum şi din caz 
fortuit vor fi suportate de către Direcţie. 

b) Materialul contraceptiv 
Fundaţia se obligă să pună la dispoziţia Direcţiei materialul contraceptiv, în calităţile 

şi în limitele băneşti necesare proiectului, în cazul în care Direcţia nu reuşeşte să-l obţină 
cu titlu gratuit de la cabinetele de planning familial. 

c) Personalul 
Fundaţia va transfera, de o manieră lunară, către Direcţie, prin virament în contul 

bancar indicat de Direcţie, o sumă egală cu totalul drepturilor salariale brute ale asistentului 
medical şi asistentul social incluşi în Program, salariaţi ai Direcţiei, inclusiv sumele datorate 
de Direcţie în calitate de angajator al respectivilor asistenţi. 

Obligaţia asumată de Fundaţie la alineatul anterior îşi produce efectul pentru un 
termen de 18 luni începând de la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii. 

Transferul, în afara normalei destinaţii, a unor sume băneşti transferate de către 
Fundaţie în conformitate cu primul alineat al lit. c) către orice alt activ bugetar al Direcţiei 
sau al altei persoane fizice ori juridice se va face, sub sancţiunea nulităţii, doar cu acordul 
scris al Fundaţiei. 

d) Logistică şi consultanţă 
Fundaţia se obligă să asigure Direcţiei consultanţă de specialitate în implementarea 

Programului, precum şi, în limita bugetului Programului şi a oportunităţii, să sprijine logistic 
Programul cu materiale consumabile ori medicaţie adjuvantă. 
 
  Art.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara îşi 
asumă următoarele obligaţii: 

a) Ancheta socială 
Direcţia se obligă să desfăşoare pe parcursul Programului anchete sociale vizând, 

pe de o parte, identificarea persoanelor ţintă, iar pe de altă parte, monitorizarea rezultatelor 
Programului. 

b) Fundaţia 
Direcţia se obligă să consulte Fundaţia de-a lungul procesului de selectare a 

personalului implicat în Program, inclusiv prin participarea, cu drept de vot, a unui 
reprezentant al Fundaţiei în comisia de selectare a personalului. 

c) Spaţiul 
Direcţia se obligă să asigure spaţiul necesar implementării Programului, respectiv 

pentru echipa de coordonare a acestuia şi pentru depozitarea oricăror materiale şi 
documentaţii legate de Program. 

d) Continuitatea Programului 
Direcţia se obligă ca după încetarea prezentei Convenţii să asigure necesarul de 

cheltuieli pentru buna desfăşurare în continuare a activităţilor de prevenire a sarcinii 
nedorite. 



 
CAPITOLUL IV. DURATA 
 
Prezenta Convenţie de colaborare intră în vigoare la data la care se face prima plată 

a salariului echipei formate dintr-un asistent social şi un asistent medical şi încetează în 
termen de 18 luni de la această dată. 

 
CAPITOLUL V. REZILIEREA CONVENTIEI 
Nerespectarea destinaţiunii convenite a autovehiculului transferat de Fundaţie către 

Direcţie, respectiv ale cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere ale autovehiculului, şi 
utilizarea autovehiculului în afara destinaţiunii fireşti conduc la rezilierea de plin drept şi fără 
punere în întârziere ori altă formalitate a prezentei Convenţii. 
 Nerespectarea destinaţiunii convenite sumelor transferate cu titlu salarial şi 
utilizarea asistentului medical si a asistentului social în afara Programului conduc la 
rezilierea de plin drept şi fără punere în întârziere ori altă formalitate a prezentei Convenţii. 

 
 

CAPITOLUL VI. TEMEI LEGAL 
Desfăşurarea activităţilor care fac obiectul Convenţiei de colaborare se face în 

conformitate cu prevederile art. 1 al. 2 lit. d din Hotărârea nr.1434 /2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare precum si al oricaror alte acte 
normative in vigoare aplicabile. 

 
CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE 
Completarea ori modificarea prezentei Convenţii se va face, sub sancţiunea nulităţii, 

prin acordul scris al tuturor părţilor.  
Prezenta Convenţie de colaborare se încheie în limba română, în două exemplare 

originale, identice şi având aceeaşi valoare juridică. 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara                                   Fundaţia „SERA România” 

    Director General       Director Executiv 
  Jr. Viorica POPESCU       Bogdan SIMION 

 
 

Director General Adj. Ec.       Director Financiar 
Monica GEORGESCU     Minerva Dana Gabriela ANTOS 

 
           Avizat        
    Consilier juridic  
 
 
                                         



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.145/2012 
privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara 

 
 
 
 

   CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum și raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Hunedoara; 
   Văzând Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.120/2012 privind 
desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică, organizată la nivelul județului Hunedoara, Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.151/2012 privind desemnarea nominală a 3 reprezentanți ai 
comunității ca membri ai autorității mai sus menționate, precum și procesul-verbal al 
Comitetului de organizare al autorității, încheiat cu ocazia ședinței de constituire a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara în data de 28.08.2012; 
  In conformitate cu prevederile art.17 alin.3 și art.19 din Legea nr.218/2002 
privind  organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.6 și 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României 
nr.787/2002; 
  In temeiul art.97 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 validează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în 
următoarea componență: 

1. Bârea Vasile        − consilier județean 
2. Turdeanu Radu Eugen − consilier județean 
3. Prip Ioan − consilier județean 
4. Staier Ioan Dumitru − consilier județean 
5. Tolaș Liliana − consilier județean 
6.  Hirghiduși Ion          − consilier județean 
7. Potecă Vasilică − subprefect al județului Hunedoara 
8. Dumitru Liviu Gabriel − șeful I.P.J.  Hunedoara 
9. Buțan Virgil − reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

10. Liță Daniela − reprezentant al comunității 
11. Munteanu Marius − reprezentant al comunității 
12. Rusu Dorel − reprezentant al comunității 

 
  Art.2 Se validează președintele ales de Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Hunedoara, în persoana domnului consilier județean Bârea Vasile. 



   Art.3 Se validează comisiile de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Hunedoara, în următoarea componență : 

I. Comisia de coordonare, situații de urgență și petiții: 
1. Bârea Vasile consilier județean 
2. Dumitru Liviu Gabriel          șeful I.P.J.  Hunedoara 
3. Hirghiduși Ion consilier județean 
4. Rusu Dorel                          reprezentant al comunității 

II. Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de 
performanță minimală: 

1. Prip Ioan   consilier județean 
2. Potecă  Vasilică        subprefectul județului Hunedoara 
3. Buțan Virgil                   reprezentantul Corpului Național al 

Polițiștilor 
4. Munteanu Marius                 reprezentant al comunității 

III. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță 
și drepturile omului: 

1. Țolaș Liliana consilier județean 
2. Staier Ioan Dumitru consilier județean 
3. Turdean Radu Eugen     consilier județean 
4. Liță Daniela               reprezentant al comunității 

 
  Art.4 Secretariatul executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara va fi asigurat de către personalul din cadrul Serviciului administrație publică 
locală, relații publice, A.T.O.P. din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, care preia integral atribuțiile ce rezultă în acest sens din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 
  Art.5 Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum 
de 20% din indemnizația brută a președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
   Art.6 Cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara se suportă din bugetul județului Hunedoara. 
  Art.7 Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.113/2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 
   Art.8 Prezenta va fi comunicată Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara, Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, precum și celor interesați  prin 
grija Serviciului Administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
                                                                                                  
   PRESEDINTE,                                   SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
                  Mircea Ioan Moloț                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.146/2012 
privind aprobarea statului de funcţii al 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.400/2012 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 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Aprobă statul de funcţii  al  Unităţii de Asistenţă  Medico - 
Socială Baia de Criş  judeţul Hunedoara, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta. 
  Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei, anexa nr.2 la 
Hotărârea nr.37/2011 a Consiliului Judeţean Hunedoara îşi pierde 
valabilitatea. 
  Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 
contabilitate, resurse umane din cadrul Unităţii de Asistenţă  Medico - Socială 
Baia de Criş şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                                                                        
  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂREA NR.147/2012 
privind aprobarea și mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APAPROD S.A. Deva, în vederea achiziției 
de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare 

 a intereselor societății comerciale în justiție  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
           Văzând adresa nr.10730/28.08.2012 a S.C. APAPROD S.A. Deva, precum și 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.59/2012 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de 
la Societatea Comercială  APAPROD S.A. Deva; 
 În conformitate cu prevederile art. I alin. 3 lit.b din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu 
modificările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE :  
 Art.1.Se aprobă achiziţia de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor S.C. APAPROD S.A. Deva în justiție, în dosarul nr. 
31454/3/2012 aflat pe rol la Tribunalul Hunedoara. 
           Art.2.Se mandatează domnul Stoian Dan, reprezentantul Consiliului Județean 
Hunedoara în Adunarea Generală a S.C. APAPROD S.A. Deva  în vederea exercitării 
votului pentru aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție. 
           Art.3.Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta de către 
S.C. APAPROD S.A. Deva. 
           Art. 4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

                                                                                       
         PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
Deva, la 29 august 2012 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.148/2012 
privind  aprobarea preluării  unor  imobile din domeniul public al statului  

şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judetului 
Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  ; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Administraţie  Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale Juridice din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub 
nr. 5981/28.08.2012; 
 În baza art. 9  alin. (1)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică  şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(4) lit. “a” şi ale art. 124  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul  art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 

Art. 1.– Aprobă preluarea  imobilelor cazarma nr.1562 Băcia şi nr. 5159 - Peştişu 
Mare, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale , în 
domeniul public al Judetului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judetean 
Hunedoara, în  scopul  realizării unui centru de management integrat al deşeurilor al 
Judeţului Hunedoara, investiţie publică de interes judeţean ce se va finanţa din fonduri 
europene nerambursabile. 

Art. 2.– Datele de identificare ale imobilelor  prevăzute la art. 1 sunt prezentate în 
anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 3.– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei 
hotărâri de Guvern, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului  administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
           
         PREŞEDINTE ,         SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
      
                Mircea Ioan Moloţ                             Dana   Dan 
 
 
 
 
Deva,   la 29 august 2012 
 



Anexa 
      la  Hotărârea  nr.148/2012   a 
      Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

DATELE  DE   IDENTIFICARE 
a imobilelor care se solicită să fie preluate 

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării,  
în domeniul public al Judeţului Hunedoara  şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

Locul 
unde este situat 
imobilul care se 

transmite 

Persoana juridică  
de la care  

se transmite imobilul  

Persoana juridică  
la care  

se transmite 
imobilul 

Codul de clasificare / numărul 
de identificare din inventarul 

bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului 

aflate în administrarea 
Ministerului Apărării 

Caracteristicile tehnice 
 ale imobilului 

Localitatea Băcia, 
Judeţul Hunedoara 

Statul român, 
Ministerul Apărării  

Judeţul 
Hunedoara, 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

- imobil  1562 
- cod       8.29.09 
- nr. M.F.   104145 

- suprafaţa construită = 2.461 mp 
- suprafaţa desfăşurată = 2.461 mp 
- suprafaţa terenului = 5,7880  ha 

 
Localitatea  

Peştişu Mare,  
Judeţul Hunedoara 

Statul român, 
Ministerul Apărării  

Judeţul 
Hunedoara, 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara 

- imobil  5159 
- cod       8.29.09 
- nr. M.F.   103541 

- suprafaţa construită = 351 mp 
- suprafaţa desfăşurată = 351 mp 
- suprafaţa terenului = 1,50  ha 

 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.149/2012 

privind aprobarea preluării unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului- 

Autoritatea Naţională pentru Sport și Tineret- Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret  
Hunedoara  în domeniul public al Judeţului Hunedoara  și 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile  art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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)– Aprobă preluarea imobilelor aferente taberelor școlare Brădeţel, Căprioara și Costești,  
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret  
Hunedoara  în domeniul public al Judeţului Hunedoara și în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexele 1-3 care fac parte integrantă din prezenta. 

(2).- Consiliul Judeţean Hunedoara va menţine destinaţia imobilelor prevăzute în anexe, pentru 
desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. 

 
Art.2. – Prezenta va fi transmisă Guvernului României în vederea adoptării unei hotărâri de 

Guvern, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare și va  comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locala, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
           
    PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Mircea Ioan MOLOŢ                                          Dana   DAN 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la 29 august  2012 
 



Anexa nr. 1  
la Hotararea nr.149  / 2012  

a  Consiliului Judetean Hunedoara 
  
 

DATELE DE  IDENTIFICARE ALE IMOBILELOR  
DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ‐  AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ‐  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET HUNEDOARA CARE SE SOLICITĂ A FI TRANSMISE IN 

DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI HUNEDOARA ŞI ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA 
 

 

Nr. M.F. Cod de 
clasificare Denumire Descriere tehnica Vecinatati Adresa Anul 

dobandirii 
Valoarea de 
inventar (lei) 

Situatia juridica / 
Baza legala 

Situatia Juridica 
actuala 

40010 1.6.4 Tabara scolara 
Bradatel 

Baie spalator  - 
Caramida, acoperis 

tabla 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1978 10822 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40011 1.6.8 Tabara scolara 
Bradatel 

Magazie de alimente- 
Beton, acoperis 

azbociment 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1988 2225 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40012 1.6.8 Tabara scolara 
Bradatel Cantina - BCA+ PFL 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1978 20270 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40013 1.6.5 Tabara scolara 
Bradatel 

Centrala termica -
BCA, beton, acoperiz 

azbociment 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1979 3036 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40014 1.6.2 Tabara scolara 
Bradatel 

Cladire gradinita - 
Boltari, betin, 

acoperis tabla si 
azbociment 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1978 11250 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40015 1.6.2 Tabara scolara 
Bradatel 

Pavilion 1 si 2 - 
Beton, BCA, si lemn, 

acoperis tabla 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1984 64135 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

 



40016 1.6.2 Tabara scolara 
Bradatel 

Pavilion nr 3- Beton, 
BCA, si lemn, 
acoperis tabla 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1984 26083 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40017 1.6.8 Tabara scolara 
Bradatel 

REmiza P.S.I. - 
Beton 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1978 1965 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40018 1.6.2 Tabara scolara 
Bradatel 

Scoala cu 4 sali -
Boltari si acoperis de 

tabal 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1978 13621 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40019 1.6.8 Tabara scolara 
Bradatel 

Sediu activitati 
culturale - Boltari, 

acoperis de 
azbociment 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1988 26260 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

40020 1.6.8 Tabara scolara 
Bradatel 

Sediu brigada - 
Boltari, acoperis de 

azbociment 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1988 5482 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

 1.6.3.2 Tabara scolara 
Bradatel 

Gard fier - Plasa si 
stalpi 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1988 3 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

 1.7.3 Tabara scolara 
Bradatel Retele electrice 

Padure, Raul 
Mare 

Retezat 

Tara: Romania, 
Com. Rau de Mori, 

jud. HD 
1978 4035 

Cladirile intabulate in 
CF 1281 Rau de 

Mori, terenul apartine 
Primariei Rau de 

Mori 

administrare 

 



Anexa nr. 2  
la Hotararea nr. 149 / 2012  

a Consiliului Judetean Hunedoara 
  
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILELOR  
DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ‐  AUTORITATEA 

NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ‐  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET HUNEDOARA  
 CARE SE SOLICITĂ A FI TRANSMISE IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI HUNEDOARA ŞI ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDETEAN 

HUNEDOARA 
 
Nr. M.F. Cod de 

clasificare 
Denumire Descriere 

tehnica 
Vecinatati Adresa Anul 

dobandirii 
Valoarea de 
inventar (lei) 

Situatia juridica / Baza 
legala 

Situatia Juridica 
actuala 

40022 1.6.4 Tabara scolara 
Caprioara 
 

Bazin apa - 
ciment 

Padure Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

1988 1110 L84/1995 
Disp.741/03,07,2003  in 

administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
40025 1.6.2 Tabara scolara 

Caprioara 
 

Cladire Tabara 
-Beton, 
caramida, 
acopers tabla 

Paure, 
proprietati 
private 

Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

1985 78966 
L84/1995 

Disp.741/03,07,2003  in 
administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
40026 1.62 Tabara scolara 

Caprioara 
 

Grup social – 
spalatorie, 
centrala 
termica -
Caramida, 
acoperis tigla 

Paure, 
proprietati 
private 

Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

1985 cu modif 
in 2008 

3797 

L84/1995 
Disp.741/03,07,2003  in 

administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
 1.6.3.2 Tabara scolara 

Caprioara 
 

Gard de plasa - 
Plasa si stalpi 

Paure, 
proprietati 
private 

Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

1985 2336 L84/1995 
Disp.741/03,07,2003  in 

administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
 1.6.4 Tabara scolara 

Caprioara 
 

Fantana - 
Ciment si oale 
de beton 

Paure, 
proprietati 
private 

Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

1988 1787 L84/1995 
Disp.741/03,07,2003  in 

administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
 1.6.4 Tabara scolara 

Caprioara 
 

Teren sportiv - 
Ciment 

Paure, 
proprietati 
private 

Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

1983 7825 L84/1995 
Disp.741/03,07,2003  in 

administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
 1..6.8 Tabara scolara 

Caprioara 
 

Case vacanta 2 
buc - Lemn, 
acoperis tigla 
solzi 

Paure, 
proprietati 
private 

Tara: Romania, 
Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 30 

2006 261984 
L84/1995 

Disp.741/03,07,2003  in 
administrare 

Intabulat in CF  nr 
1170/2 Deva, in 

administrare 
 
 
 



Anexa nr. 3 
 la Hotararea nr. 149/ 2012  

a Consiliului Judetean Hunedoara 
  

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILELOR  
DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ‐  AUTORITATEA 

NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ‐  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET HUNEDOARA  
 CARE SE SOLICITĂ  A FI TRANSMISE IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI HUNEDOARA ŞI ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDETEAN 

HUNEDOARA 
 
Nr. 
M.F. 

Cod de 
clasificare 

Denumire  Descriere 
tehnica 

Vecinatati  Adresa  Anul 
dobandirii 

Valoarea de 
inventar (lei) 

Situatia juridica / 
Baza legala 

Situatia Juridica 
actuala 

39997 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Casute 
camping 9 
buc - Pereti 

lemn, 
acoperis 

tabla, 
azbociment 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1976 22572 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

39999 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Casute 
camping 1 
buc - Pereti 

lemn, 
acoperis 

tabla, 
azbociment 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1982 1019 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40001 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Casute 
camping 2 
buc - Pereti 

lemn, 
acoperis 

tabla, 
azbociment 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1982 24094 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40002 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Bungalow 
1 buc - Pereti 

lemn, 
acoperis 

tabla, 
azbociment 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1976 8318 

Contract comodat 
102/2006 cu Insp 

de Jandarm 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 



40002 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Bungalow 
2 buc - Pereti 

lemn, 
acoperis 

tabla, 
azbociment 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1976 16636 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40003 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Bungalow 1 
buc - Pereti 

lemn, 
acoperis 

tabla, 
azbociment 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1976 12100 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40004 1.6.1.1 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Cabine wc - 
BCA, 

caramida, 
acoperos 

tabla 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1969 3713 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40005 1.6.2 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Bloc 
alimentar cu 

spatii de 
cazare - 
Beton, 
boltari, 
ciment, 

acoperis tigla 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 

1975, cu 
modif. in 

2008 
1484998 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40006 1.6.2 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Cladire 
spalator - 
Caramida, 

acoperis tigla 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1981 41660 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

40007 1.6.4 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Sopron- 
spalatorie- 
Centrala 
termica - 

BCA, 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1994 4013 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 



acoperis 
azbociment 

vederea achizitionarii 
terenului bug.2012 

 

40009 1.6.2 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Cladire spatiu 
comercial - 
Caramida, 

acoperis tigla 

Padure, rau, 
faneata 

Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1997 5754 

L84/1995 
Disp.741/03.07.200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

 1.6.4 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Fantana - 
Ciment, oale 
de fantana 

Padure 
Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1981 1 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 

 1.6.8 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Bazin innot - 
Ciment, nisip Padure, rau 

Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1981 16063 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 

 1.6.4 

Tabara scolara 
Costesti 

 
 
 

Bazin apa -  
Beton Padure 

Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1978 345 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

 1.6.3.2 
Tabara scolara 

Costesti 
 

Imprejmuire 
gard - Plasa si 

stalpi 

Padure, rau, 
faneata 

Tara: Romania, Com. 
Orastioara de Sus, Sat 

Costesti 
1982 3 

L84/1995 
Disp.741/03,07,200
3  in administrare 

 

nu este intabulat, terenul 
e notificat pe Legea 

nr.10/2001 s-au 
fundamentat sumele in 

nota de fundamentare  in 
vederea achizitionarii 

terenului bug.2012 
 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
                                           HOTĂRÂREA NR.150/2012 
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală , pe anul 2012 
 
 

CONSILIUL JUDETEAN 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.2481/c/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Hunedoara şi înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr. 6154/2012; 

În conformitate cu prevederile art.33 din legea 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2012 , nr.13/2012; 

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

 
                                      H O T A R A S T E : 
 
Art.1 – Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale, a sumei de           

3.176,00 mii lei , respectiv: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de  
400,00 mii lei şi sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit în sumă de 2.776,00 mii 
lei, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau 
de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
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,                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
 

Deva,  la  11 septembrie 2012 



Anexa
la Hotărârea nr.150/2012

a Consiliului Judeţean Hunedoara

Repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a 
sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital,  susţinerea  programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012

 - MII LEI -
Nr. 
crt.

Unitatea 
administrativ-

teritorială

Total Sume defalcate din T.V.A., 
pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare 
și/sau de capital, susţinerea 
programelor de dezvoltare 
locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare 

locală

Sume din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit, pentru 

susţinerea programelor de 
dezvoltare locală și pentru 
susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită 
cofinanţare locală

TOTAL 3.176,00 400,00 2.776,00
 MUNICIPII 510,00 65,00 445,00

1. Deva 50,00 6,00 44,00
2. Hunedoara 0,00
3. Petroşani 50,00 6,00 44,00
4. Brad 100,00 13,00 87,00
5. Orăştie 110,00 14,00 96,00
6. Lupeni 100,00 13,00 87,00
7. Vulcan 100,00 13,00 87,00

 ORAŞE 783,20 98,00 685,20
8. Aninoasa 93,20 12,00 81,20
9. Călan 200,00 25,00 175,00
10. Geoagiu 0,00
11. Haţeg 190,00 24,00 166,00
12. Petrila 0,00
13. Simeria 200,00 25,00 175,00
14. Uricani 100,00 12,00 88,00

 COMUNE: 1.882,80 237,00 1.645,80
15. Baia de Criş 45,00 5,00 40,00
16. Balşa 15,00 2,00 13,00
17. Baru 0,00
18. Băcia 40,00 5,00 35,00
19. Băiţa 50,00 6,00 44,00
20. Băniţa 32,00 4,00 28,00
21. Bătrîna 12,00 2,00 10,00
22. Beriu 30,00 4,00 26,00
23. Blăjeni 0,00
24. Boşorod 50,00 6,00 44,00



o

25. Brănişca 20,00 3,00 17,00
26. Bretea Română 50,00 6,00 44,00
27. Buceş 50,00 6,00 44,00
28. Bucureşci 40,00 5,00 35,00
29. Bulzeştii de Sus 20,00 3,00 17,00
30. Bunila 0,00
31. Burjuc 40,00 5,00 35,00
32. Cerbăl 18,30 2,00 16,30
33. Certeju de Sus 53,00 6,00 47,00
34. Cîrjiţi 11,00 2,00 9,00
35. Crişcior 80,00 10,00 70,00
36. Densuş 50,00 6,00 44,00
37. Dobra 40,00 5,00 35,00
38. General Berthelot 30,00 4,00 26,00
39. Ghelari 180,00 23,00 157,00
40. Gurasada 30,00 4,00 26,00
41. Hărău 34,00 4,00 30,00
42. Ilia 50,00 6,00 44,00
43. Lăpugiu de Jos 38,00 5,00 33,00
44. Lelese 38,00 5,00 33,00
45. Lunca Cernii de J 34,00 4,00 30,00
46. Luncoiu de Jos 50,00 6,00 44,00
47. Mărtineşti
48. Orăştioara de Sus 30,00 4,00 26,00
49. Peştişu Mic 40,00 5,00 35,00
50. Pui 60,00 8,00 52,00
51. Rapoltu Mare 40,00 5,00 35,00
52. Răchitova
53. Ribiţa
54. Râu de Mori 53,00 7,00 46,00
55. Romos
56. Sarmizegetusa 40,00 5,00 35,00
57. Sălaşu de Sus 40,00 5,00 35,00
58. Sîntămăria-Orlea 40,00 5,00 35,00
59. Şoimuş 0,00
60. Teliucu Inferior 50,00 6,00 44,00
61. Tomeşti 10,00 2,00 8,00
62. Topliţa 25,00 3,00 22,00
63. Toteşti 50,00 6,00 44,00
64. Turdaş 50,00 6,00 44,00
65. Vaţa de Jos 0,00
66. Vălişoara 50,00 6,00 44,00
67. Veţel 10,00 2,00 8,00
68. Vorţa 40,00 5,00 35,00
69. Zam 24,00 3,00 21,00



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.151/2012 

privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Hunedoara,  
pe anul 2012 

 
 

 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 Ordonanţa Guvernului nr.13/2012 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, şi adresei nr. 2481/c /2012 a 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara  
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.6154/2012, 
 Urmare solicitărilor din referatul nr.6225/2012 al Serviciului 
Administrare Drumuri şi Achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara, 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale 
art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 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, cu suma de  + 4.398,00 mii lei conform anexelor nr.1 - 9.  
 Art.2. -  Anexele nr.1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
        
          
  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 11 septembrie 2012 
    



 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.152/2012 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara  pe 
principalele domenii de activitate 

 
 

 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
județean; 
  In baza dispozițiilor Secțiunii a-3-a din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare 
a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.673/2002; 
 In conformitate cu prevederile art.54 și ale art.98 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 In 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 (1) Se modifică componența nominală a Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea resurselor naturale, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012, astfel cum este prevăzut în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
  (2) Se majorează numărul de membri la 13 și se completează componența nominală a 
Comisiei 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, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012, astfel cum este 
prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
 (3) Se majorează numărul de membri la 13, se modifică și se completează componența 
nominală a Comisiei de analiză a asocierii și colaborării cu alte autorități ale administrației 
publice, instituții și agenți economici din țară și străinătate, precum și dezvoltare regională 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012, astfel cum este 
prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
 (4) Se majorează numărul de membri la 11 și se completează componența nominală a 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, problemele 
minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești, aprobată prin Hotărârea 



Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012, astfel cum este prevăzut în anexa nr.4 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 Anexele nr.2, nr.4, nr.5 și nr.6 ale Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.100/2012 se înlocuiesc cu Anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 la prezenta. 
 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. 
 
 
 
                                                                                    
  PRESEDINTE,                      SECRETAR  AL JUDEȚULUI, 
                 Mircea Ioan Moloț                                           Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 11 septembrie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

             ANEXA  NR.1 
         LA  HOTARAREA NR.152/2012 
                    A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, 
precum și gospodărirea resurselor naturale 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Tolaș Liliana 
2. Băbău Valeriu 
3. Stoica Raul 
4. Coltescu Marin 
5. Zvîncă Adrian 
6. Cazan Agripina Elena 
7. Cristescu Costică 
8. Botici Ovidiu Laurențiu 
9. Dămian Dana 
10. Costa Cosmin Cristian 
11. Morar Nicolae Simion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                ANEXA NR.2 
     LA  HOTARAREA NR.152/2012 
                  A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei 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 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Dobrei Lidia 
2. Turdean Radu Eugen 
3. Lazăr Danil                        
4. Socol Ioan Marcel                  
5. Hirghiduși Ion      
6. Ștaier Ioan Dumitru 
7. Petrui Ioan Dorin 
8. David  Adrian Nicolae 
9. Vochiţoiu Haralambie 
10. Morar Nicolae Simion 
11. Pleșcan Dorina  
12. Muțiu Florin 
13. Zvîncă Adrian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
      ANEXA NR.3 
         LA  HOTARAREA NR.152/2012 
                     A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTA 
comisiei de analiză a asocierii și colaborării cu alte autorități ale  

administrației public, instituții și agenți economici din țară și din străinătate, 
precum și dezvoltare regională 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Coltescu Marin 
2. Prip Ioan 
3. Staier Ioan Dumitru 
4. Toma Florian 
5. Stănescu Vetuța 
6. Turdean Radu Eugen 
7. Lazăr Danil 
8. Rudeanu Mihail Nicolae 
9. Gligor Dorin Oliviu 
10. Dămian Dana 
11. Henți Iulian Cosmin 
12.  Petrui Ioan Dorin 
13. Stoica Raul 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
                      ANEXA NR.4 
                   LA  HOTARAREA NR.152/2012 
                 A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 

COMPONENȚA 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, 

problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

1. Bârea Vasile 
2. Prip Ioan 
3. Tolaș Liliana 
4. Stoica Raul 
5. Băbău Valeriu 
6. Cristescu Costică 
7. Costa Cosmin Cristian 
8. Muțiu Florin 
9. Pleșcan Dorina 
10. Rudeanu Mihail Nicolae 
11. Oprișa Ioan Florin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 
 
  Ca urmare a alegerilor locale din luna iunie 2012, Consiliul Județean Hunedoara a 
validat mandatele consilierilor județeni declarați aleși, iar în baza dispozițiilor Secțiunii a-3-a 
din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin 
Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, aprobată de Legea nr.673/2002, coroborate cu 
cele ale art.54 și ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, după constituire, consiliul județean a organizat comisiile 
de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
  Astfel prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012 s-au organizat 
comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara, după cum urmează: 
   - Comisia nr.1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului, cu 11 membri; 
  - Comisia nr.2 - Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură, precum și gospodărirea resurselor naturale, cu 11 membri; 
  - Comisia nr.3 - Comisia pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea 
IMM - urilor și relația cu patronatul, cu 11 membri; 
  - Comisia nr.4 - 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, cu 9 membri; 
  - Comisia nr.5 - Comisia de analiză a asocierii și  colaborării cu alte autorități ale 
administrației publice,   instituții și agenți economici din țară și din străinătate   precum și 
dezvoltare regională, cu 11 membri; 
  - Comisia nr.6 - Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei 
publice, problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești, cu 9 
membri; 
  Se propun următoarele: modificarea componenței Comisiei nr.2, în sensul înlocuirii 
domnului consilier județean Hirghiduși Ion cu doamna consilier județean Cazan Agripina 
Elena, majorarea și completarea numărului de membri ai Comisiei nr.4 cu domnul consilier 
județean Morar Nicolae, doamna consilier județean Pleșcan Dorina, domnul consilier județean 
Muțiu Florin și domnul consilier județean Zvîncă Adrian,  înlocuirea doamnei consilier județean 
Tolaș Liliana din Comisia nr.5 cu domnul consilier județean Toma Florian, majorarea  și 
completarea numărului de membri ai Comisiei nr.5 cu domnul consilier județean Petrui Ioan 
Dorin și domnul consilier Stoica Raul, precum și majorarea și completarea numărului de 
membri ai Comisiei nr.6, cu domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae și domnul 
consilier județean Oprișa Ioan Florin, modificări prevăzute în anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 la 
proiectul de hotărâre alăturat. 
  Față de cele relatate, propunem spre analiza și aprobarea Consiliului Județean 
Hunedoara, proiectul de hotărâre inițiat în acest sens. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
Mircea Ioan Moloț 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
 

  Prin Hotărârea nr.100/2012, Consiliul Județean Hunedoara a organizat comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate, aceasta făcându-se cu respectarea 
prevederilor Secțiunii a-3-a din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor 
locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, aprobată de Legea 
nr.673/2002, coroborate cu cele ale art.54 și ale art.98 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
  Pentru schimbări în componența, precum și pentru majorarea numărului de membri în 
comisiile de specialitate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012  privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Hunedoara  pe principalele domenii de activitate și supunerea lui spre 
dezbaterea și aprobarea Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
 

 
SEF SERVICIU, 
Mihaela Stefan 
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HOTĂRÂREA NR.153/2012 

privind  aprobarea preluării  unor  imobile din domeniul public al statului  
şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judetului Hunedoara 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  ; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie  Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
 Având în vedere adresa nr. 149.483/7.09.2012 a Direcţiei Generale Juridice din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub 
nr. 6161/07.09.2012; 
 În baza art. 9  alin. (1)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările  ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(4) lit. “a” şi ale art. 124  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 

Art. 1.– Aprobă preluarea  imobilelor cazarma nr.1562 Băcia şi cazarma nr. 5159 - Peştişu 
Mare, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale , în domeniul 
public al Judetului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, pentru realizarea 
unor obiective de investiţii publice de interes judeţean, ce se vor realiza într-un termen de 5 ani. 

Art. 2.– Datele de identificare ale imobilelor  prevăzute la art. 1, sunt prezentate în anexa care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 3.– În situaţia în care nu se respectă termenul de realizare a obiectivelor de investiţii de 
interes judeţean prevăzut  la art. 1 din prezenta, imobilele cazarma 1562 Băcia şi cazarma 5159 
Peştişu Mare, revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 4.(1)– Începând cu data prezentei, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 148/2012. 

(2).– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei hotărâri de 
Guvern, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi comunicată celor interesaţi prin 
grija Serviciului  administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
           
         PREŞEDINTE ,           SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
                Mircea Ioan Moloţ                             Dana   Dan 
 
 
 
Deva,   la 11 septembrie 2012 
 
 



Anexa 
         la  Hotărârea  nr. 153/2012   a 
      Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
a imobilelor care se solicită să fie preluate 

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării  Naţionale,  
în domeniul public al Judeţului Hunedoara  şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

Locul 
unde este situat 
imobilul care se 

transmite 

Persoana juridică  
de la care  

se transmite imobilul  

Persoana juridică  
la care  

se transmite imobilul 

Codul de clasificare / numărul de 
identificare din inventarul 
bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului aflate 
în administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale 

Caracteristicile tehnice 
 ale imobilului 

Localitatea Băcia, 
Judeţul Hunedoara 

Statul român, 
Ministerul Apărării 

Naţionale 

Judeţul Hunedoara, 
Consiliul Judeţean 

Hunedoara 

- imobil  1562 
- cod       8.29.09 
- nr. M.F.   104145 

- suprafaţa construită = 2.246,10 mp 
- suprafaţa desfăşurată = 2.246,10 mp 
- suprafaţa totală a terenului inclusiv 

construcţiile =  65.097  mp 
 

Localitatea  
Peştişu Mare,  

Judeţul Hunedoara 

Statul român, 
Ministerul Apărării 

Naţionale 

Judeţul Hunedoara, 
Consiliul Judeţean 

Hunedoara 

- imobil  5159 
- cod       8.29.09 
- nr. M.F.   103541 

- suprafaţa  construită = 351 mp 
- suprafaţa  desfăşurată = 351 mp 
- suprafaţa totală a terenului inclusiv 

construcţiile =  16.918 mp 
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HOTĂRÂRE A NR.154/2012 
privind încetarea înainte de termen a unui mandat de consilier județean 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul constatator 
nr.6489/2012, precum și avizul  comisiilor de specialitate; 
 Văzând demisia înaintată de domnul Socol Ioan Marcel, înregistrată la Consiliul 
Județean Hunedoara nr.6466/2012; 

Tinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune încetarea 
de drept a unor mandate de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara; 
 În 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; 
 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 Ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calității de consilier județean a domnului Socol Ioan-Marcel, ales pe lista Uniunii Social-Liberale 
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. 
  
 
                                                                                                                        
                   PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,                     
               Mircea Ioan Moloţ                                                                       Dana Dan      
 
 
  
 
Deva, la 21 septembrie 2012 
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HOTĂRÂRE A NR.155/2012 
privind validarea unui mandat de consilier județean 

 
 

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 adresa  Uniunii Social-Liberale Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean 
Hunedoara cu nr.6519/2012; 
 Tinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune validarea 
unui mandat de consilier în cadrul Consiliului 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 Regulamentul-Cadru 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 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 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al domnului 
Gaita Doru, aflat ca supleant pe lista Uniunii Social-Liberale Hunedoara. 
 Art.2 Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cu domnul Gaita 
Doru. 
 Art.3 Se completează Comisia pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul  cu domnul Gaita Doru. 
 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 ONG-urile cu domnul Gaita Doru. 



 Art.5 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele 
domenii de activitate 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,            SECRETAR AL  JUDETULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 septembrie 2012 
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HOTĂRÂRE A NR.156/2012 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2013 

 
 
 
 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 2013 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 2013 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 2013 pentru Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform anexei nr.3 la prezenta.   
 Art.4 Aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru Camera Agricolă 
Județeană Hunedoara, conform anexei nr.4 la prezenta.   

Art.5 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, 
art.3 și art.4 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,                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
               Mircea Ioan Moloţ                                                                       Dana Dan      
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Aparatul de specialitate Anexa nr.1 la Hotararea

nr.156/2012 a Consiliului Județean Hunedoara
ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Funcţia publică
Nr.maxim 
de func
public

ţii 
e

Nr.de
funcţ
public
ocupa

 
ii 
e 
te

Nr.d
func
publi
vacan

e 
ţii 
ce 
te

Nr.ma
de fun
publi

care vo
înfiinţ

xim 
cţii 
ce 
r fi 
ate

Nr.ma
de fun
publ
supu
reorg
niză

xim 
cţii 

ice 
se 
a-

rii

Nr.m
de fu
pub

rezer
promov

axim 
ncţii 
lice 
vate 
ării 

Nr.m
de fu
pub

rezer
promo

rap

axim 
ncţii 
lice 
vate 
vării 

ide

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetului 1 1
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului de 
specialitate al autoritatilor administrative 2 2
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonate  

director executiv adjunct din cadrul aparatului de 
specialitate al autoritatilor administratiei publice 
locale

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor 
publice subordonate
şef serviciu 10 10
şef birou 1 1
funcţii publice de conducere specifice 1 1
total categoria funcţionari publici de conducere 15 15
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 4 2 2 2
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 1 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional principal 3 3 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 6 3 3 2 3
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent 3 3
consilier clasa I grad profesional principal 9 8 1 2 1
consilier clasa I grad profesional superior 58 54 4 1 4
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
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expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 4 3 1 1
inspector clasa I grad profesional principal 4 4 1
inspector clasa I grad profesional superior 7 6 1 1
funcţii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice ( manageri publici )
total funcţii publice clasa I 100 87 13 7 13
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior 2 1 1 1
funcţii publice specifice clasa II :
total funcţii publice clasa II 2 1 1 1
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal 1 1
referent clasa III grad profesional superior 8 5 3 3
funcţii publice specifice clasa III
total funcţii publice clasa III 9 6 3 3
total funcţii publice de execuţie 111 94 17 7 17
total funcţii publice 126 109 17 7 17
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e

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA Anexa nr.2 la Hotărârea nr.156/2012 a
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ         Consiliului Județean Hunedoara
ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA 

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ

Funcţia publică
Nr.maxim 
de funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim de
funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

 Nr.maxim 
de funcţii 

publice care 
vor fi 

ocupate 
prin 

recrutare
secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general 1 1 0 0 0 0 0 0
director general adjunct 2 2 0 0 0 0 0 0
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administrative
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonated ecto ecut v adju ct d cad u apa atu u
propriu al autoritatilor administratiei publice 
locale
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor 
publice subordonate
şef serviciu 6 4 2 0 0 2 0 0
şef birou 5 2 3 0 0 3 0 0
funcţii publice de conducere specifice
total categoria funcţionari publici de conducere 14 9 5 0 0 5 0 0
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0



Funcţia publică
Nr.maxim 
de funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim de
funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

 Nr.maxim 
de funcţii 

publice care 
vor fi 

ocupate 
prin 

recrutare
consilier juridic clasa I grad profesional debutant 2 1 1 0 0 0 0 1
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1 0 0 0 0 0 0
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1 0 0 0 0 0 0
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional asistent 1 1 0 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional principal 0 0 0 0 0 0 0 0
consilier clasa I grad profesional superior 12 11 1 0 0 0 0 1
expert clasa I grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0 0
expert clasa I grad profesional asistent 0 0 0 0 0 0 0 0
expert clasa I grad profesional principal 0 0 0 0 0 0 0 0
expert clasa I grad profesional superior 0 0 0 0 0 0 0 0
inspector clasa I grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0 0
inspector clasa I grad profesional asistent 23 14 9 10 9
inspector clasa I grad profesional principal 24 21 3 10 3
inspector clasa I grad profesional superior 22 22 0 0 0
funcţii publice specifice clasa I 0 0 0 0 0 0 0 0
alte funcţii publice specifice ( manageri publici ) 0 0 0 0 0 0 0 0

total funcţii publice clasa I 88 74 14 0 0 20 14
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant 0 0 0 0 0 0 0 0
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent 0 0 0 0 0 0 0 0



Funcţia publică
Nr.maxim 
de funcţii 
publice

Nr.de 
funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de 
funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr.maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim de
funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

 Nr.maxim 
de funcţii 

publice care 
vor fi 

ocupate 
prin 

recrutare
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal 0 0 0 0 0 0 0 0
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior 3 3 0 0 0 0 0 0
funcţii publice specifice clasa II 0 0 0 0 0 0 0 0

total funcţii publice clasa II 3 3 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional asistent 1 0 1 1
referent clasa III grad profesional principal 2 2 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional superior 9 8 1 1
funcţii publice specifice clasa III 0 0 0 0 0 0 0 0

total funcţii publice clasa III 12 10 2 0 0 0 0 2
total funcţii publice de execuţie 103 87 16 0 0 20 0 16
total funcţii publice 117 97 20 0 0 25 0 16



Referent specialitate Budai F.

                Director General            Sef Serviciu R.U.S
              Jr. Viorica Popescu                Simona Mihut 

Intocmit
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             CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
             DIRECTIA PUBLICA COMUNITARA DE Anexa nr.3 la
             EVIDENTA A PERSOANELOR                Hotărârea nr.156/2012 a 
             HUNEDOARA             Consiliului Județean Hunedoara

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Funcţia publică
Nr.maxim 
de funcţii 
publice

Nr.de funcţii 
publice 
ocupate

Nr.de funcţii 
publice 
vacante

Nr.maxim de 
funcţii publice 

care vor fi 
înfiinţate

Nr.maxim de 
funcţii publice 

supuse 
reorganizării

Nr.maxim de 
funcţii publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim de 
funcţii publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim de 
funcţii publice 

care vor fi 
ocupate prin 

recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administrative
director executiv din cadrul  institutiilor publice 
subordonate 1 1
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu 
al autoritatilor administratiei publice locale
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice 
subordonate
şef serviciu 2 1 1 1
şef birou
funcţii publice de conducere specifice
total categoria funcţionari publici de conducere 3 2 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal 1 1
consilier clasa I grad profesional superior 2 1 1 1
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 1 1



inspector clasa I grad profesional principal 11 11 1
inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1 1
funcţii publice specifice clasa I 22 20 2 1 2
alte funcţii publice specifice ( manageri publici )
total funcţii publice clasa I
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior
funcţii publice specifice clasa II
total funcţii publice clasa II 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent 1 0 1 1
referent clasa III grad profesional principal 1 1
referent clasa III grad profesional superior 2 2
funcţii publice specifice clasa III
total funcţii publice clasa III 4 3 1 0 0 1
total funcţii publice de execuţie 26 23 3 1 0 3
total funcţii publice 29 25 4 1 0 4



     NICORICIU CARMEN CAROLINA  Consilier, Costea Cornelia
             DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                         COMP. RESURSE UMANE,



ROMANIA Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 156/2012 a
JUDETUL HUNEDOARA               Consiliului Județean Hunedoara
CONSILIUL JUDETEAN
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA HUNEDOARA

                                                           ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Functia publica

N
maxi

fun
pub

r. 
m de 
ctii 
lice

Nr
fun
pub
ocu

. de 
ctii 
lice 
pate

Nr.
fun
pub
vac

 de 
ctii 
lice 

ante

Nr.m
fu

pub

in

axim de 
nctii 

lice care 
vor fi 
finţate 

Nr. maxim de 
functii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr. maxim de 
functii 
publice 

rezervate 
promovării

Nr. maxim de 
functii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

secretar al judetulu
secretar al consiliului loca
director genera
director general adjunc
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţi
publice locale 
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonat 1 1
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilo
administraţiei publice locale 
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordona
sef serviciu
sef birou
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducer 1 1
auditor clasa I grad profesional asisten
auditor clasa I grad profesional principa
auditor clasa I grad profesional superio
consilier juridic clasa I grad profesional debutan
consilier juridic clasa I grad profesional asisten
consilier juridic clasa I grad profesional principa
consilier juridic clasa I grad profesional superio
consilier clasa I grad profesional debutan
consilier clasa I grad profesional asisten
consilier clasa I grad profesional principa
consilier clasa I grad profesional superio 11 11
expert clasa I grad profesional debutan
expert clasa I grad profesional asisten
expert clasa I grad profesional principa
expert clasa I grad profesional superio
inspector clasa I grad profesional debutan
inspector clasa I grad profesional asisten
inspector clasa I grad profesional principa



inspector clasa I grad profesional superio
functii publice specifice clasa 
alte funcţii publice specifice (manageri publici
Total functii publice clasa 11 11
referent de specialitate clasa II grad profesional debuta
referent de specialitate clasa II grad profesional asisten
referent de specialitate clasa II grad profesional princip
referent de specialitate clasa II grad profesional superio
functii publice specifice clasa I
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional debutan
referent clasa III grad profesional asisten
referent clasa III grad profesional principa
referent clasa III grad profesional superio
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II
Total functii publice executie 11 11
Total functii publice 12 12

Compartiment Resurse Umane, Relatii publice si comunicare



Ing.HARALAMBIE  MONICA

                                                                                  Director executiv,
                                                                              Ing.MUZICAS  MIRCEA

















































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂREA NR.157/2012 

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

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. I alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1. Se aprobă achiziţia de servicii juridice specializate, de asistență și 
reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție, respectiv la Tribunalul 
Hunedoara, Secția a II A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarele având ca 
obiect pretenții, după cum urmează: 
1. Dosar nr.4270/97/2012 privind pe reclamanta S.C. CONDOR TCM S.A. SINAIA, 
împotriva pârâtului Consiliul Județean Hunedoara; 
2. Dosar nr.5666/97/2012 privind pe reclamantul Morar Marcel împotriva pârâtului 
Consiliul Județean Hunedoara. 
 Art.2. In aplicarea prevederilor art.1, se împuternicește Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara să semneze în numele și pentru județul Hunedoara, contractele de 
prestări servicii juridice.  
           Art.3. Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art.1 se vor suporta din bugetul 
propriu al județului Hunedoara, pe anul 2012, de la capitolul 51.02. ”Autorități publice și 
acțiuni externe”, titlul ”Bunuri și servicii” – 20.25 ”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare 
derivate din acțiuni”. 
          Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

                                                  
         PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie  2012. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.158/2012 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2012 
 

    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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de 
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2012, aprobat 
prin Hotărârea nr.29/2012 a Consiliului Județean Hunedoara, cu 
modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
administrare drumuri și achiziții 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,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                             Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 
 
 



Cod Denumirea activităţii 
Valoare  alocată 

mii lei
TOTAL, din care: 8.430,70

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 1.998,50

101.1 Întreținerea părții carosabile 1.928,50
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 1.800,00
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care: 78,50

colmatări rosturi
refaceri dale 78,50

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite 50,00
aprovizionare material pietros
scarificare și reprofilare

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 70,00
101.2.1 Întreținerea platformei drumului

tratare burdușiri
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
curățirea șanțurilor și rigolelor

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

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 70,00
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc.

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

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.894,00
102.2 Aprovizionare material antiderapant 844,00

Aprovizionare cu sare 
Aprovizionare cu nisip
Amestec nisip-sare

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 3.050,00

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice
105 Covoare bituminoase, total, din care: 900,00
107 Siguranța rutieră, total, din care: 80,00

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 200,00

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

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 50,00

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 50,00
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800
113.7 Podeț tubular Ø1000
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.300,00
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 8,20

Anexa la Hotărârea nr. 158/2012
a Consiliului Județean Hunedoara

 PROGRAMUL  MODIFICAT AL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE
  PE ANUL 2012



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.159/2012    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv  de 

investiții al 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru un obiectiv de 
investiții  al Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.160/2012 
privind aprobarea  documentațiilor tehnico – economice pentru unele 

obiective de investiții ale consiliului județean 
 
 
 

 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. 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 pentru unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor 
nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta. 
           Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 

               
 
 
                                                                                                   
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARÂREA Nr.161/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Judeţului 

Hunedoara, pe anul 2012 
 
 
 

 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 referatul nr.6209/07.09.2012  al Serviciului Buget, Financiar Contabilitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, 
 Văzând referatul nr.6441/2012 al Serviciului Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice şi Serviciului 
Tehnic şi Proiectare 
 Văzând referatul nr.6208/2012 al Serviciului Administrativ din cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara 
 Urmare adresei nr.112/2012 a Serviciului Public Judeţean Salvamont 
 Văzând adresa nr.1317/2012 a Bibliotecii Judeţene “ Ovid Densuşianu “ Hunedoara – Deva 
 Urmare adresei nr.4313/2012 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 
 Urmare adresei nr.189/2012, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” 
 Văzând adresa nr.2529/2012 a Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 
 Văzând adresa nr.2992/2012 a Şcolii Generale “ I.G.Duca” Petroşani 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art. 41 şi 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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.- Se aprobă rectificarea  bugetului propriu al judeţului Hunedoara cu suma de + 2.289,50 mii 
lei precum şi virările de credite în cadrul bugetului , conform anexelor nr. 1 – 32 la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Anexele nr.1 - 32  fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
Art.3 -  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va 

comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
                    PREŞEDINTE,                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

 HOTARÂREA NR.162/2012 
privind aprobarea rectificării  şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor instituţii 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, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând : 

Adresa Serviciului Public Judeţean Salvamont  nr.112/2012, 
Adresa Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva , judeţul Hunedoara, 
nr.4313/2012, 
Adresa Camerei Agricole Judeţene Hunedoara nr.646/2012, 
Adresa Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu” Hunedoara Deva  - nr. 1317/2012, 
Referatul Serviciul Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice şi Serviciul Tehnic şi 
Proiectare  nr.6441/2012, 
Adresa Şcolii Generale “I.G.Duca” Petroşani nr.2992/2012 
Conform prevederilor art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 250,00 mii lei a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Judeţean Salvamont, conform anexelor nr.1 - 2 
la  prezenta  hotărâre. 
         Art. 2. Se aprobă virările de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, judeţul Hunedoara, conform anexelor  
nr. 3 - 10 la prezenta hotărâre.   
        Art.3. Se aprobă rectificarea cu suma de + 7,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, precum şi virările de 
credite conform anexelor nr. 11 - 13 la prezenta hotărâre. 



        Art.4. Se aprobă rectificarea cu suma de + 255,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu” Deva – Hunedoara, 
conform anexelor nr.14  - 18  la prezenta hotărâre. 
       Art.5. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 65,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Agenţiei de Dezvoltare Economico – Socială a judeţului 
Hunedoara , conform anexelor nr.19 -  23 la prezenta hotărâre.    
       Art.6. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 10,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Generale “I.G.Duca” Petroşani, conform anexei nr.24 la 
prezenta hotărâre.    
       Art.7. Anexele nr.1  - 24  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.8.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.163/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 ale  spitalelor publice de interes judeţean 
 
 
 
 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: 

-   Hotărârea nr. 20/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Deva; 

-   Hotărârea nr.16/2012 a Consiliului de Administraţie a Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

-   Hotărârea nr. 5/2012 a Consiliului de Administraţie a Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 

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

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

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 1.906,95 mii lei reprezentând venituri 
proprii și sponsorizări și virările de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, conform anexei 
nr.1 la  prezenta hotărâre. 
 Art. 2  Se aprobă rectificarea rectificarea cu suma de +  2,00 mii lei  reprezentând  
sponsorizări și virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului de venituri şi 



cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, conform anexei nr.2 la  
prezenta hotărâre. 
         Art. 3  Se aprobă rectificarea cu suma de +59,00 mii lei reprezentând diferență 
cofinanțare din bugetul propriu al județului Hunedoara în procent de 3% conform 
prevederilor Legii nr.95/2006 şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
conform anexei nr.3 la  prezenta hotărâre. 
         Art.  4  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile publice nominalizate la 
art.1, 2 şi 3 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.164/2012  
de modificare a Hotărârii Nr.121/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara  

privind plata unor cotizaţii 
 
   

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere Nota de Fundamentare la Proiectul de hotărâre, Raportul de 
specialitate al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare Interinstituţională şi Mass-media, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.189/18.09.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” şi înregistrată la Registratura 
Generală a Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr.6400/18.09.2012, precum şi Hotărârea 
A.G.A. nr.4/2012; 
 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2012 privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
 În conformitate cu prevederile art.12 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 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 cuantumul anual al cotizaţiei Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, cuprins în 
Anexa la Hotărârea nr.121/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara, de la 40.000 lei la 90.000 
lei. 
  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,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Mircea Ioan Moloţ               Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.165/2012 
privind aprobarea cooperării-asocierii Județului Hunedoara prin Consiliului Județean 
Hunedoara  cu Federația Română de Judo și Sport Club Municipal Deva în vederea 

realizării în comun a unei proiect de interes public județean 
 
 

 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 Federației Române de Judo nr. 549/2012, precum și Hotărârea nr.4/549 a 
acesteia; 

În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 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 cooperarea-asocierea Județului Hunedoara prin Consiliului Județean 
Hunedoara cu Federația Română de Judo și Sport Club Municipal Deva, în vederea realizării în 
comun a unei proiect de interes public județean. 
 Art.2 Se aprobă conţinutul cadru al Protocolului de cooperare-asociere pentru realizarea 
proiectului menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Protocolul de cooperare - 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  21 septembrie 2012 
 



 
 
 
                                                                  ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
NR . ________ / _______              

 
                                                                  
           ROMÂNIA         MUNICIPIUL DEVA 
FEDERAȚIE ROMÂNĂ                                                          SPORT CLUB MUNICIPAL DEVA 
         DE JUDO                                                                           NR . ______ / ________                          
NR . ________ /                                                      
              
 
 
 
 

PROTOCOL DE COOPERARE –  
ASOCIERE 

  
 
 Între: 
 

1. Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, 
str.1 Decembrie 1918, nr. 28, având codul fiscal: 4374474, reprezentat prin domnul Mircea 
Ioan Moloţ - preşedinte 

și 
2. Federația Română de Judo, cu sediul municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16 

sector.2, având codul fiscal: 14397378, reprezentată prin domnul Eduard Doandeș - 
preşedinte 

   și 
3. Sport Club Municipal Deva, cu sediul în municipiul Deva, str. Mărășți, nr.30, judeţul 

Hunedoara, având cod de înregistrare fiscală: 18267923, reprezentat prin domnul Virgil 
Mugurel Ciușcă – preşedinte. 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul protocolului 
Cele trei părţi convin ca prin cooperare-asociere, să contribuie la dezvoltarea 

activității sportive de performanță, la promovarea imaginii județului Hunedoara. 
 

Art.2 Obiectul protocolului 
  Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea-asociere în vederea susținerii 
pregătirii sportivilor din Centrul Național de judo-feminin și participarea la competițiile 
interne și internaționale specifice. 

  
Art.3 Durata protocolului 
 Prezentul protocol intră în vigoare la data de 01.01.2013 este valabil pe durata 
realizării proiectului. 

 
 



 
 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara are următoarele atribuții: 
 
a) să contribuie, în limita sumei de 150.000 lei la: 

•  asigurarea transportului sportivilor la competițiile interne și internaționale; 
•  premierea sportivilor care obțin locurile I-IV la Cupe Mondiale și Europene 

precum și acelora care ocupă locurile I-III la Campionatele Naționale; 
• plata cheltuielilor de cazare și masa pentru un număr de 20 sportivi și 4 

antrenori la Liceul cu Program Sportiv “Cetate Deva” pe o perioada de 350 
zile/an;    

b) să verifice anual, ori de câte ori este nevoie modul, corectitudinea și legalitatea 
cheltuirii fondurilor alocate. 

 
 

2. Federația Română de Judo are următoarele atribuții: 
 
a) să asigure un set de saltele pentru judo, tip tatami, necesar desfășurării 
competițiilor; respectiv pentru inițiere, pregătire și participarea la competiții sportive; 
a) să asigure echipamentul necesar pregătirii sportive, precum și echipamentul de 

reprezentare pentru un număr de 20 de sportivi; 
b) să asigure medicamentația sportivilor și susținătoarele de efort pentru un număr de 

20 de sportivi; 
c) să plătească indemnizația lunară profesorilor/antrenorilor de judo care își 

deșfășoară activitatea în cadrul Centrului; 
d) să asigure, după caz, premierea rezultatelor obținute de sportivi și antrenori la 

Campionatele europene, mondiale, cupe mondiale și europene. 
e) să asigure control medical de specialitate de 2 ori pe an pentru cei 20 de sportivi ai 

Centrului; 
f) să asigure, după caz, fonduri pentru participarea celor mai buni sportivi la  

Campionatele Europene și Mondiale. 

3. Sport Club Municipal Deva are următoarele atribuții: 
 
a) să asigure pregătirea  sportivilor cu 2 antrenori, în afara orelor de program care vor 
 realiza procesul de pregătire sportivă; 
b) să asigure medicația specifică pentru un număr de 20 de sportivi; 
c) să asigure sala de pregătire și spații necesare pentru antrenament (sală forța, 
spații  de recuperare, asistență medicală); 
d) să legitimize toți componenții Centrului pentru Sport Club Municipal Deva; 
e) să asigure echipamentul adecvat pregătirii și competițiilor; 
f) să asigure îndrumarea și controlul de specialitate; 
g) să pună la dispoziția Centrului, gratuit, spațiile de refacere după efort. 
 
  
 
 
 
 



 
 

 Art.5 Modificarea 

  Părțile au dreptul, pe durata acordului de cooperare-asociere, de a conveni 
modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe 
care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii protocolului. 

 
 Art.6 Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul protocol. 
Dacă una dintre clauzele prezentei cooperări este sau devine neexecutorie, va fi 

înlăturată, 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 protocol, se vor rezolva pe 
cale amiabilă. 
  Prezentul Protocol de cooperare-asociere a fost încheiat azi,_______________, în 

 3 exemplare, câte  un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
         

JUDEȚUL HUNEDOARA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

MIRCEA IOAN MILOȚ 
_________________________ 

 
 
 
 
 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO 
PREȘEDINTE 

EDUARD DOANDEȘ 
 
 
 
 
 
 

SPORT CLUB MUNICIPAL DEVA 
PREȘEDINTE 

VIRGIL MUGUREL CIUȘCĂ 



      ROMÂNIA 
  JUDEŢUL HUNEDOARA 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂREA NR.166/2012 
privind transmiterea unui teren din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Comunei Boşorod şi 
în administrarea  Consiliului Local al Comunei Boşorod 

  
 
 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  ; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boşorod  nr. 32/2012 privind 
solicitarea transmiterii terenului în suprafaţă de 35 ha din domeniul public al Judeţului 
Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Comunei 
Boşorod şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Boşorod ; 
 În temeiul prevederilor art.9 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit."c" şi art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1.(1).– Aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Comunei Boşorod şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Boşorod a unui teren în suprafaţă de 35 ha, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2)- Terenul precizat la art.1 va fi transmis/preluat liber de sarcini, prin protocol 
de predare-preluare care va fi încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la 
prezenta. 
 Art. 2- Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea 
Ioan Moloţ, să semneze Protocolul de predare-primire al terenului menţionat la art.1. 
 Art. 3- Prezenta va fi comunicată Prefectului Judeţului Hunedoara, Consiliului Local al 
Comunei Boşorod  şi tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP,  din cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean. 
 
    PREŞEDINTE,     

Mircea Ioan Moloţ              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Dana Dan 

                          
 
 
 
Deva,  la 21 septembrie 2012





                                                                                                                                                               Anexa 
                                                                                                                                                                                   la Hotărârea nr.166/2012 
                                                                                                                                                                   a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                                                                                                                    
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale terenului care se va transmite din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul 

public al Comunei Boşorod şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Boşorod 
 

 
 
 

 

Nr
crt 

Codul de 
clasificare 

Denumirea  bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

-lei- 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
 1 1.1.1 Teren extravilan în 

suprafaţă de 35 ha 
Teren în suprafaţă de 35 ha, situat în 

extravilanul satului Chitid, comuna 
Boşorod înscris în Cartea Funciară  

C.F. nr.60221- o suprafaţă de 50.758 
mp, C.F. nr.60219- o suprafaţă de 

180.468 mp, C.F. nr.60223- o 
suprafaţă de 118.774 mp. 

2011 350.000,00 domeniul public al Judeţului 
Hunedoara , drept de 

administrare Consiliul Judeţean  
Hunedoara 

 
 





       JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                      COMUNA  BOŞOROD 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                              PRIMĂRIA COMUNEI BOŞOROD  
NR.__________/____________2012                                                 NR.____________/____________2012                    
 
 
                                                                                  PROTOCOL 
privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 35 ha  din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniului public al Comunei Boşorod şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Boşorod 

 
 1. Părţile: 
 I.  JUDEŢUL HUNEDOARA - prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de dl.Mircea Ioan Moloţ - 
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara în caliate de predător, şi 
 II.  COMUNA BOŞOROD - prin Primăria Comunei Boşorod reprezentată de dl. Ioan Gracu - Primarul 
comunei Boşorod, în calitate de primitor; 
 2. În baza dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr........./2012, părţile au procedat la 
transmiterea din proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
în proprietatea publică a Comunei Boşorod şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Boşorod a terenului 
în suprafaţă de 35 ha situat în Comuna Boşorod, înscris în Cartea Funciară astfel: C.F. nr.60221- o suprafaţă de 
50.758 mp, C.F. nr.60219- o suprafaţă de 180.468 mp, C.F. nr.60223- o suprafaţă de 118.774. 
 3.  Datele de identificare ale terenului care face obiectul prezentului Protocol sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul protocol. 

 4.  Transmiterea terenului se face în vederea reîntregirii  terenului din extravilanul satului Chitid, 
comuna Boşorod . 
  5.  Terenul care face obiectul prezentului Protocol va face parte din proprietatea publică a comunei 
Boşorod şi va fi atestat astfel prin Hotărârea Guvernului nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al 
Judeţului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara. 
 Încheiat astăzi _______________/2012 în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 
                                   Predător ,                                                                                                  Primitor,   
            CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA                                              PRIMĂRIA COMUNEI BOŞOROD 
                           PREŞEDINTE,                                                                                        PRIMAR, 
                       Mircea  Ioan  MOLOŢ                                                                                Ioan GRECU                       
 
 
 
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                                      VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
             BÂNDEA GABRIELA 
 
 
 
 
SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV                                  SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
          BÂRSOAN MARIANA 
 
 
 
 
 
ŞEF SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
                   PUBLIC ŞI PRIVAT 
 



  ROMÂNIA 
  JUDEŢUL HUNEDOARA 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.167/2012 
privind transmiterea unor terenuri  

din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara în domeniul public al statului şi în administrarea  Direcţiei de Sănătate  

Publică a Judeţului Hunedoara 
 

  CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare  la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, 
precum şi  raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean  ; 
 Având în vedere solicitarea Guvernului României privind transmiterea terenului în 
suprafaţă totală de 265 mp din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al Statului Român şi în administrarea  
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara; 
 În temeiul prevederilor art.9 alin.(2)  şi Anexa I pct.29 din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit."c" şi art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1.(1).– Aprobă transmiterea terenurilor în suprafaţă totală 265 mp din domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul 
public al Statului Român şi în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 
Hunedoara, înscrise în Cartea Funciară cu nr. 65821-Deva şi nr. 66688-Deva, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2).- Terenurile menţionate la art.1 vor fi transmise pentru a întregi  suprafaţa de 
teren aferentă sediului D.S.P. Hunedoara aflată în proprietatea Statului Român şi în 
administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara.   
  (3)- Terenul precizat la art.1 va fi transmis/preluat prin protocol de predare-
preluare care va fi încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data prezentei. 
 Art. 2- Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea 
Ioan Moloţ, să semneze Protocolul de predare-primire al terenului menţionat la art.1. 
 Art.3- Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, şi tuturor 
celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP,  din 
cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean. 
 
    PREŞEDINTE,     

Mircea Ioan Moloţ              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Dana Dan 

                          
Deva,  la 21 septembrie 2012 



 



                                                                                                                                                               Anexa 
                                                                                                                                                                                   la Hotărârea nr.167/2012 a 
                                                                                                                                                                    Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                                                                                                                    
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale terenurilor  care se  transmit din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public 

al Statului Român şi în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara 
 

 

Nr
crt 

Codul de 
clasificare 

Denumirea  bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

-lei- 

Situaţia juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
 1 1.6.2. Teren extindere sediu 

D.S.P. Hunedoara 
200 mp 

Teren intravilan în suprafaţă de 200 
mp, situat în  municipiului Deva,  str. 22 

Decembrie, nr.58, nr. de inventar 31,    
pe amplasamentul căruia este 

construită o extindere a clădirii sediu 
D.S.P. Hunedoara,    înscris în Cartea 

Funciară  C.F. nr.65821- Deva 

2002 27.764 domeniul public al Judeţului 
Hunedoara  

2 1.6.2. Teren suplimentare 
extindere D.S.P. 

Hunedoara, 65 mp 

Teren intravilan în suprafaţă de 65 mp, 
situat în  municipiului Deva,  str. 22 
Decembrie, nr.58,  nr. inventar 32,      

pe amplasamentul căruia este 
construită o extindere a clădirii sediu 
D.S.P. Hunedoara,  înscris în Cartea 

Funciară  C.F. nr.66688- Deva 

2002 9.023 domeniul public al Judeţului 
Hunedoara  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.168/2012 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitara ce deserveşte 

 ”Sistemul mobil de cântărire a transportatorilor rutieri, integrat pe autovehicul, cu 
dotările necesare” 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
             Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al Biroului Autoritate Judeţeană de Transport şi al Serviciului prestări servicii şi 
administrativ, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean. 

 Având în vedere prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 137/2012 privind aprobarea rectificării şi 

virărilor de credite în cadrul  bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2012, precum şi 
anularea unor credite bugetare neutilizate, majorarea şi utilizarea fondului de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia consiliului judeţean Hunedoara pe anul 2012. 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.f) şi ale art. 97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale  nr.215/2001, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se stabilieşte consumul lunar de carburanţi pentru autoutilitara ce deserveşte 
”Sistemul mobil de cântărire a transportatorilor rutieri, integrat pe autovehicul, cu dotările 
necesare”, de 500 l de combustibil / lună . 
           Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Autoritate Judeţeană de 
Transport şi Serviciul prestări servicii şi administrativ, şi se va comunica celor interesaţi prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean.  

 
                         

    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012   



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.169/2012 

pentru aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Hunedoara 
 

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

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Analizând adresa nr. 376/HD din 14.09.2012 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Județul Hunedoara-Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale ; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv 
a municipiului Bucureşti; 

În baza prevederilor art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu 
modificările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile  art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările 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 Monografia economico-militară a Judeţului Hunedoara, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta. 
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              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Dana Dan 

 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 

 
 
          
 

http://www.cautalege.ro/lege-45-1994-legea-apararii-nationale-romaniei-%28CB51D590C1F15DB7%29.jsp
http://www.cautalege.ro/lege-477-2003-pregatirea-economiei-nationale-teritoriului-aparare-%2814F5AF0F182CCB28%29.jsp


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.170/2012 
privind modificarea Bugetului proiectului „Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – 

Vulcan, km 38+000 – 41+700” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.60/2009                            

 
 

      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; 
 Având în vedere adresa – Scrisoarea de acceptare a cererii de finanțare înaintată 
de Agenția de Dezvoltare Regională nr.10580/13.09.2012; 
 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 modifică Bugetul proiectului „Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, km 
38+000 – 41+700”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.60/2009, 
conform anexei care face parte integrată din prezenta. 
Art. 2    Cu data prezentei, Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
60/2009 se înlocuiește cu Anexa la prezenta. 
Art. 3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
                                                                                                          
           PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                       
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 21 septembrie 2012 



 
 

                                                                                                                Anexa 
 la Hotărârea nr.170/2012              

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 

  CAPITOL 1         

1 Cheltuieli pt obtinerea si 
amenajarea terenului         

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 640.200,00 640.200,00 153.648,00

1.3 Amenajarea pt protectia mediului 45.397,00 45.397,00 10.895,00

 TOTAL CAPITOL 1 0,00 685.597,00 685.597,00 164.543,00

CAPITOL 2  
2 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului  

 Drumuri de acces  

 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3  
3 Cheltuieli pentru proiectare şi 

asistenţă tehnică  

3.1 Studii de teren (geologice, 
topografice, hidrologice) 25.239,30 25.239,30 6.057,40

3.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de 
constructie 7.136,80 7.136,80 1.712,80

3.3 Proiectare si inginerie 167.419,80 167.419,80 40.180,80

3.4 Consultanţa şi expertiză 0,00 0,00 0,00
3.5 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00

 TOTAL CAPITOL 3 0,00 199.795,90 199.795,90 47.951,00
CAPITOLUL 4  

4 
Cheltuieli pentru investiţii  

4.1 Constructii si instalatii 7.847.112,30 7.847.112,30 1.883.307,00
4.2 Utilaje şi echipamente  
4.3 Mijloace de transport  
4.4 Dotari  

 TOTAL CAPITOL 4 7.847.112,30 7.847.112,30 1.883.307,00
CAPITOLUL 5  5 
Alte cheltuieli  

5.1 Organizare de santier 251.667,90 251.667,90 60.400,30

5.1.1 5.1.1 Lucrari de constructii 251.667,90 251.667,90 60.400,30



5.1.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii 
de santier  

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, 
costuri de finantare 105.330,10 105.330,10 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 404.939,00 404.939,00 97.185,40

5.4 Alte imobilizări necorporale 
(programe informatice)  

 TOTAL CAPITOL 5 0,00 761.937,00 761.937,00 157.585,70
CAPITOLUL 6  

6 Cheltuieli aferente implementarii 
proiectului  

6.1 Cheltuieli de publicitate 22.939,60 22.939,60 5.505,30
6.2 Cheltuieli de audit 58.693,60 58.693,60 14.086,50

 TOTAL CAPITOL 6 0,00 81.633,20 81.633,20 19.591,80
I TOTAL cheltuieli 0,00 9.576.075,40 9.576.075,40 2.272.978,50
II Alte cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00 0,00

III TOTAL GENERAL (I+II) 0,00 9.576.075,40 9.576.075,40 2.272.978,50
 
 
SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
Detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului: 

 
NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 
LEI 

I Valoarea totală a proiectului, din care : 11.849.052,80
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 
b. Valoarea eligibilă a proiectului 9.576.075,40
c. TVA 2.272.978,50
II Contribuţia proprie în proiect, din care : 191.521,50
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 191.521,50
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 
III  TVA* 2.272.978,50
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
7.303.096,90

 
 

 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 171 /2012 
privind  preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte  

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului  
judeţean; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial, cu modificările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 1268/2012 privind aprobarea 
Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial 
UNESCO, cu modificările ulterioare; 

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

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

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 

Art.1.– Solicită Guvernului României şi exprimă acordul pentru preluarea în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO-cod 906-1999, conform datelor de identificare cuprinse 
în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Fondul forestier din cuprinsul perimetrului monumentului istoric, va fi administrat de 
către Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, care are obligaţia să coreleze prevederile 
amenajamentelor silvice cu necesitatea realizării studiilor, cercetărilor, expertizelor, proiectelor şi a 
execuţiei lucrărilor de întreţinere, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice. 

Art.3.- Studiile, cercetările, expertizele, proiectele şi  executarea lucrărilor de întreţinere, 
conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric prevăzut la art. 1 vor fi efectuate 
cu respectarea legislaţiei în domeniul protejării monumentului istoric, cu avizul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional şi al Administraţiei Parcului Naţional Grădiştea Muncelului Cioclovina, potrivit 
legii. 

Art.4.- În cazul neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin art. 3 susmenţionat, monumentul istoric 
revine administratorului de drept, în condiţiile legii. 

Art.5.– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei hotărâri de 
Guvern, şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului  administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
          
          PREŞEDINTE ,         SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
              Mircea Ioan Moloţ                             Dana   Dan 
Deva,   la 21.09.2012 
 



 
                                                                                                  Anexa 
          la Hotărârea nr.171/2012 
          a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  monumentului  istoric  Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte 

 
 
 

Unitatea 
administrativ-
teritorială pe 

teritoriul căreia se 
află monumentul 

Zona de interes Suprafeţe pe 
zone de interes 

-ha- 

Suprafaţa 
totală 
-ha- 

Nr. CF Nr. topo Proprietari  
 
Sarmizegetusa 
Regia-Grădiştea 
de Munte 
Monument 
istoric înscris în 
Lista 
patrimoniului 
mondial 
UNESCO 
Cod UNESCO: 
906-1999 

Comuna 
Orăştioara de 
Sus, Judeţul 
Hunedoara 

Sit arheologic 
 

18,3 ha 
 

 
 
 

365,5 ha 

 
 
 

392 Sibişel 
 

A4 
2687-2697, 

2699, 2700, 2701, 
2703, 2704, 2706, 
2708, 2709, 2711, 

2712-2714, 
2717-2724 

 
A18-2686/2/2/1 

 
A24-2707/2 
A25-2710/2 
A26-2705/2 
A27-2698/2 

 

 
Statul român 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.172/2012 
privind numirea  reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara  
în  Adunarea Generală a 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; 
 Văzând demisia domnului Mircea Ioan Moloţ din funcţia de reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, precum şi din funcţia de preşedinte al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.6447/19.09.2012; 

Potrivit  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara 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”; 
              În temeiul prevederilor art.14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”; 
 În conformitate cu prevederile art. 92 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.-Numeşte reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul  
Hunedoara”, în persoana domnului Rus Ioan. 

 Art.2.- Cu  data prezentei, se modifică în mod corespunzător  articolul 5 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara 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”. 
 Art.3.- Prezenta se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, precum 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  21 septembrie 2012  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.173/2012 
privind numirea  reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara  

în  Adunarea Generală a Asociaţiei Salvital 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; 
          Văzând cererea domnului Mărginean Petru prin care renunță la calitatea de reprezentant 
în Adunarea Generală a Asociației Salvital Hunedoara și solicită  împuternicirea unei alte 
persoane care să reprezinte Consiliul Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației 
Salvital Hunedoara, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.6485/19.09.2012; 

Potrivit  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.35/2005 privind asocierea Consiliului 
Județean Hunedoara cu alte autorități și instituții publice pentru constituirea Asociației Salvital 
Hunedoara; 
            În temeiul prevederilor art. 12 din Statutul Asociaţiei Salvital Hunedoara; 
  În conformitate cu prevederile art. 92 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.- Numeşte reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Salvital Hunedoara, în persoana domnului Balint Tiberiu Ioan. 

 Art.2.- Cu  data prezentei, se modifică în mod corespunzător  articolul 4 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 35/2005 privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu 
alte autorități și instituții publice pentru constituirea Asociației Salvital Hunedoara. 
  Art.3.- Prezenta se comunică Asociaţiei Salvital Hunedoara, precum 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  21 septembrie 2012  
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR.174/2012  
pentru modificarea Hotărârii nr.96/2012 privind alegerea comisiei de 

validare 
 

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum și raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara; 
  In temeiul art.892 alin.2 și ale art.97 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;   
 

H O T A R A S T E : 
 
    Art.1  Se completează componența Comisiei de validare a 
mandatelor consilierilor județeni cu domnul Gaita Doru. 
  Art.2   Cu data prezentei, Hotărârea nr.96/2012 privind alegerea 
comisiei de validare se modifică corespunzător. 
 
 
 
          
  PRESEDINTE,       SECRETARUL JUDETULUI, 
                Mircea Ioan Moloț       Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARÂREA NR.175/2012 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Judeţului 

Hunedoara, pe anul 2012 
 
 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:  
- referatul nr.7095/2012  al Serviciului Buget, Financiar Contabilitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
-  referatele nr.7446/2012 şi nr.7447/2012 ale Serviciului Dezvoltare Regională şi Integrare 
Europeană; 
- referatul nr.7439/2012 al Serviciului Tehnic şi Proiectare; 
- referatul nr.6886/2012 al Compartimentului Informatică; 
- adresa nr. 455/2012 aTeatrului Dramatic “I.D.Sîrbu” Petroşani; 

Urmare: 
- adresei nr.6708/2012 a Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara 
– Deva; 
- adresei nr.12419/2012 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia 
Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art.41 şi ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 6.640,00 mii lei şi virările de credite în cadrul 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr. 1 – 31 la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Anexele nr.1- 31 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
    
 
 PREŞEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                  Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.176/2012 
privind aprobarea rectificării  şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor instituţii 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Văzând adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara nr. 
30383/2012; 

Ca urmare a adresei Unităţii de Asistenţă Medico – Sociale Baia de Criş nr.491/2012; 
Văzând adresa Teatrului Dramatic “I.D.Sîrbu” Petroşani nr.455/2012; 
In conformitate cu prevederile art.19  alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele 

publice locale nr.273/2006, 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 1.283,10 mii lei a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  
precum şi virările de credite,  conform anexelor nr.1 - 6 la  prezenta hotărâre. 
         Art. 2.  Se aprobă rectificarea cu suma de + 27,00 mii lei a bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2012 al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş, conform anexelor  nr.7-8  la 
prezenta hotărâre.          
        Art.  3. Se aprobă rectificarea cu suma de +100,00 mii lei a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Teatrului Dramatic “I.D.Sîrbu” Petroşani, conform anexelor nr.9-11  la prezenta hotărâre.  
        Art. 4. Anexele nr.1 - 11  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe şi se 
va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
                                                                                    
 PREŞEDINTE,                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.177/2012 
privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012 ale  spitalelor publice de interes judeţean 
 
 
 
 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: 

-   Hotărârea nr.21/2012 a Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 

-   Hotărârea nr.19/2012 a Consiliului de Administraţie a 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

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

Conform prevederilor nr.41 şi art.49 alin.(5) din Legea privind 
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

 Art. 1. Se aprobă virările de credite în cadrul Programului de 
investiții, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 – același 
capitol al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, conform anexei nr.1 la  
prezenta  hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, conform anexei nr.2 la  prezenta hotărâre. 
 
         



        
         Art. 3. Anexele  nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
        Art. 4.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile publice 
nominalizate la art.1 si 2 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR178/2012  
 privind anularea unor credite bugetare neutilizate si majorarea fondului de 

rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara  
pe anul 2012 

 
 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. 56 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 anularea unor credite bugetare neutilizate în sumă 
de - 360,42 mii lei de la capitolul 55.02 “Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi “ şi majorarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2012 cu această sumă,  conform 
anexelor nr.1 - 4 la  prezenta hotărâre.  
          Art.2. - Anexele nr.1 - 4  fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
 
          
 PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.179/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru 

trimestrul III al anului 2012 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
trimestrul III 2012,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de  150.046.441 lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 140.518.655 lei, cu un excedent de 9.527.786 lei, conform anexelor nr.1 – 
20 la prezenta hotărâre. 
       Art.2 - Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, la 30 septembrie 2012, la venituri în 
sumă de  150.046.441 lei şi la cheltuieli în sumă de  140.518.655 lei, cu un excedent de 
9.527.786  lei, conform anexelor nr. 21 - 58  la prezenta hotărâre. 
       Art.3 - Se aprobă raportările lunare ale spitalelor publice de interes judeţean conform 
anexelor nr. 59  - 61   la prezenta hotarâre. 
       Art.4 - Anexele 1 – 61 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.5 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.                                       
                                                                                       
        PREŞEDINTE ,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR.180/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne 

ale 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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi 
interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
                                                                           
                                                                                                          
        PREŞEDINTE ,                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
  



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.181/2012 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului financiar al anului precedent, 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzută în bugetul 

propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012  
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Serviciului buget, financiar contabilitate din cadrul 
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.a şi alin.(1^2) 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 26.430,07 mii lei din excedentul 
anului precedent pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare prevăzută în 
bugetul propriu al judeţului pe anul 2012, astfel: 

 -  suma de 364,00 mii lei, transferuri pentru proiectul “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 “ 

-  suma de 4.401,88 mii lei pentru obiectivul de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă “Modernizare DJ 708 D: Veţel – Muncelu Mic – Poieniţa 
Tomii – Feregi, km 14+900 - 25+760, judeţul Hunedoara”; 

- suma de 19.211,77 mii lei pentru obiectivul de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă “Modernizare DJ 687 D: Teliucu Inferior – Topliţa – Dăbâca 
– Hăşdău – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului - limita judeţ Caraş 
Severin, km 15+100-45+380, judeţul Hunedoara”. 



- suma de 2.452,42 mii lei pentru obiectivul de investiţii cu finanţare 
nerambursabilă “Parc de afaceri Simeria”, 

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe; Serviciul Administrare Drumuri şi Achiziţii 
Publice şi Serviciul 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. 

 
 
 
 
 
       
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.182/2012 
privind aprobarea 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; 
 Văzând Avizul nr. 1659287/2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

În baza prevederilor art.1 alin.1 și 3, art.6 și ale art.7 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a examenului de promovare în funcție, grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara  și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea consiliului județean, aprobat prin 
Dispoziția nr.386/2011 a Președintelui Consiliului Județean Hunedoara; 
           În temeiul dispozițiilor art.144 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.68 și art. 100 alin.1 lit.a din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

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

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 Art. 1 – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din 
prezenta, începând cu data de 01.11.2012. 
 Art. 2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea nr.135/2012 și Anexa 
nr. 1 la Hotărârea nr. 103/2012 ale Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 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,                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 

HOTĂRÂREA NR.183/2012 
privind încetarea raportului de serviciu al domnului Muzicaș Mircea - director 

executiv al Camerei Agricole Județene 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; 
 Având în vedere cererea nr. 6779/01.10.2012  a domnului Muzicaș Mircea, prin 
care solicită încetarea raportului de serviciu, începând cu data de 01.10.2012; 
           În baza prevederilor art. 97 lit. b din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 2 lit. e și 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. Încetarea raportului de serviciu al domnului MUZICAȘ MIRCEA, având 
funcția publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Județene 
Hunedoara, începând cu data de 01.10.2012. 
           Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara să 
desemneze o persoană care să exercite cu caracter temporar funcția publică de 
conducere de director executiv al Camerei Agricole Județene Hunedoara, până la 
ocuparea postului prin concurs în condițiile legii. 
 Art.3. Cu data prezentei,  se abrogă Hotărârea nr. 108/2011 a Consiliului 
Județean Hunedoara privind numirea în funcția publică de conducere de director 
executiv al Camerei Agricole Județene Hunedoara a domnului Muzicaș Mircea. 
 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,                                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI,   
        Mircea Ioan Moloț                                                Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012  



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.184/2012 

privind solicitarea transmiterii unui teren din proprietatea  Municipiului Deva  
 şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva 

în domeniul public al Judeţului Hunedoara  și 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Potrivit prevederilor art. 10 și art. 121 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 9  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
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)  Solicită transmiterea terenului în suprafaţă de 9,71 ha înscris în CF nr. 68088 - Deva 
din proprietatea Municipiului Deva şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, având date de 
identificare prevăzute în anexa la prezenta. 

(2) Terenul solicitat la alin. (1) este necesar pentru construirea “centrului de management al 
deşeurilor” ce se va realiza prin Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Hunedoara”. 

Art. 2.– Prezenta solicitare va fi comunicată Consiliului Local al Municipiului Deva în vederea 
adoptării unei hotărâri de transmitere, precum şi celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locala, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
           
    PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                                          Dana   Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la 26 octombrie 2012 
 





Anexa 
la  Hotărârea nr. 184/ 2012 

        a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  terenului  care se solicită să fie transmis  din proprietatea Municipiului Deva (domeniul privat)   

și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva 
în domeniul public  al Județului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

1 - Teren  extravilan  
(pășune) 
în suprafaţă de 97.100 mp   

Teren  extravilan în suprafaţă de  97.100 mp, înscris în Cartea 
Funciara nr. 68088 – Municipiul Deva, nr.cadastral 68088; 
Terenul este situat în extravilanul satului Bârcea Mare, cu 
destinația actuală de pășune.  
Vecinătăți: 
la Est: teren 10 ha aparținând proprietații publice a județului 
Hunedoara,  
la Sud: pășune composesorat Băcia și cazarma militară Băcia 
la Vest: Drum județean DJ 700; 
la Nord: proprietăți private. 
 

- - Domeniul privat al 
Municipiului Deva  



 



    ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.185/2012 

privind solicitarea transmiterii unui drum vicinal  din domeniul public al Comunei Băcia   
 şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Băcia 

în domeniul public al Judeţului Hunedoara  și 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
 În conformitate cu prevederile  art. 9  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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)  Solicită transmiterea drumului vicinal  având datele de identificare din anexa la 

prezenta hotărâre,  din domeniul public al Comunei Băcia şi din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Băcia, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

(2) - Drumul solicitat  la alin. (1) este necesar pentru construirea drumului  tehnologic de 
acces la obiectivul de investiţii de interes judeţean “centrul de management al deşeurilor” ce se 
va construi în zona localităţii Bârcea Mare prin Proiectul “Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”. 

Art.2.(1) – Prezenta solicitare va fi transmisă Consiliului Local al Comunei Băcia în vederea 
adoptării unei hotărâri de transmitere  în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2).- Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locala, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
           
    PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                                          Dana   Dan 
 
 
 
 
Deva,   la 26 octombrie 2012 



 
Anexa   

la Hotărârea 
nr.185/2012 a Consiliului 

Județean Hunedoara 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  terenului  care se solicită să fie transmis  din proprietatea publică a Comunei Băcia   

și din administrarea Consiliului Local al Comunei Băcia 
în domeniul public  al Județului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

Situaţia 
juridică actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 

1 - Drum  vicinal 
extravilan Băcia 

Drum vicinal situat în extravilanul Comunei Băcia, înscris în 
Cartea Funciara nr. 60712-Băcia, Nr.cadastral 660712, nr. top. 
733,758,843; 
Suprafaţa drumului  15.510 mp. 
Lungimea drumului 3000  ml. 
De la: pasajul de trecere a căii ferate din apropiere de gara CFR 
din Băcia (cu acces din DN66) până la cazarma militară Băcia. 
 

- - Domeniul 
public al 
Comunei 

Băcia; 
în 

administrarea 
Consiliului 
Local al 

Comunei 
Băcia  



 



     ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.186/2012 

privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi   
 din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

în domeniul public al Comunei Brănişca  și în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Brănişca  

 
 

  
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; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 35 / 2012 a  Consiliului Local al Comunei Brănişca privind 
solicitarea trecerii unui teren în suprafață de 1,46 ha din domeniul public al Judeţului Hunedoara 
şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Comunei Brănişca  și 
în administrarea Consiliului Local al Comunei Brănişca; 

În conformitate cu prevederile  art. 9  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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)  Aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 1,46 ha având datele de 

identificare prevăzute în anexa la prezenta, din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Comunei Brănişca  și în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Brănişca. 

(2) Predarea-primirea terenului precizat la alin. (1) se va face prin protocol de predare-
primire ce va fi încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei, între părţile interesate. 

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi transmisă Consiliului Local al Comunei Brănişca și va  fi 
comunicată celor interesaţi, prin grija Serviciului administraţie publică locala, relaţii publice, ATOP 
din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
           
    PREŞEDINTE,            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                                          Dana   Dan 
 
 
 
 
Deva,   la 26 octombrie 2012 

 



 
ANEXA 

la  Hotarirea nr. 186/ 2012 
a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  terenului  care se transmite  din domeniul public  al Județului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Județean Hunedoara 

în domeniul public al Comunei Brănișca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Brănișca 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Capitolul VI - Completări 
136 1.1.1 Teren  în suprafaţă de 

14.612 mp   
Teren  extravilan în suprafaţă de  14.612 mp, înscris în cartea 
funciara nr. 61784 - comuna Brănişca, nr.cadastral 61784; 
Terenul este situat în extravilanul satului Boz, comuna Brănişca,  
în zona "pășunii Prislop", în vecinătatea drumului comunal DC 
146-C. 

2011 14.612 Domeniul public al 
Județului Hunedoara 

potrivit  Anexei nr. 1 la 
HG 92/2011 



  



ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.187/2012 
privind aprobarea alocării unei sume  în vederea continuării unui proiect sportiv 

 
 

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 48/2012 
privind aprobarea unor finanțări nerambursabile; 
       Văzând adresa Asociației Județene Sportul pentru Toți Hunedoara  cu nr.37/2012, 
precum și Raportul de oportunitate întocmit de Comisia de evaluare și selecționare a 
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ care inițiază și organizează acțiuni, programe, 
proiecte culturale și educativ științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicații culturale, pentru care se pot acorda forme de 
sprijin financiar; 

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 2 și art.4 pct.2 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a persoanelor fizice 
autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
lucrativ care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-
științifice, sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea unor 
publicații culturale, pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2006 modificată prin Hotătărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2007;  
 Conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport 
nr.130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului 
București; 
 În baza prevederilor art.91 alin.5 pct.6 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei pentru continuarea de către 
Asociația Județeană Sportul pentru Toți Hunedoara a unei etape următoare, în cadrul 



derulării proiectului selectat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.48/2012 privind aprobarea unor finanțări nerambursabile; 
 Art.2 Suma prevăzută la art.1 din prezenta se acordă prin act adițional la 
contractul nr.2614/03.04.2012, încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Asociația 
Județeană Sportul pentru Toți Hunedoara și se alocă de la bugetul propriu al județului pe 
anul 2012 – Capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 67.02.05 ”Servicii 
recreative și sportive”, Paragraf 67.02.01 ”Sport” Titlul 59 – ”Alte cheltuieli”, Articolul  
59.11 ”Asociații și fundații”. 
         Art.3  Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze 
actul adițional invocat la art.2 din prezenta. 
         Art.4 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția programe, prognoze, 
buget, finanțe și Compartimentul culte, sport, turism, activități culturale din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 (2) Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație 
publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul 
Județean Hunedoara. 
 
                   
 
 
  
 PREȘEDINTE                                            SECRETARUL JUDEȚULUI 
          Mircea Ioan Moloț                                                        Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.188/2012 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv  de 

investiții al 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 prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru un obiectiv de 
investiții  al Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
              PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
          Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 
 



           R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.189/2012 
privind aprobarea Planului operativ de acţiune  

pe timpul iernii 2012- 2013 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 Hunedoata; 

Ţinând cont de ,,Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii 
drumurilor publice” – indicativ AND nr.525-2011 aprobat prin Ordinul comun 
nr.16/1025/2012 al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului 
Transporturilor și Infrastructurii; 

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 2012– 
2013, pentru drumurile judeţene, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
               
    PREŞEDINTE,                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Mircea Ioan Moloţ                                             Dana Dan 
 
 
 

Deva, la 26 octombrie 2012 
           
     



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.190/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

biroului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judetean Hunedoara; 

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

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

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                         
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012   



  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                      Anexa la Hotărârea nr.190/ 2012       
                    BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                                                 a   Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                                           

        
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. Alexandros Tur S.R.L. 

sediul: Deva 
str. Ardealului, nr.1 

 
Rapoltu Mare – Simeria - Deva 

 
3999/02.10.2012 

 
26.10.2012 – 30.09.2013 

 
2. 

S.C. Tirius Transtur S.R.L. 
sediul: Deva 

str. 22 Decembrie, nr.37 A 

 
Băcia – Călan – Hunedoara 

 
3999/02.10.2012 

 
26.10.2012 – 01.10.2013 

 
3. 

S.C. Densuşiana Prod S.R.L. 
sediul: Densuş, 

nr.154 

 
Peşteniţa – Haţeg 

 
3999/02.10.2012 

 
26. 10.2012 – 01.07.2013 

 
4. 

S.C. Densuşiana Prod S.R.L. 
sediul: Densuş, 

nr.154 

 
Ştei – Haţeg – Călan 

 
3999/02.10.2012 

 
26.10.2012 – 01.07.2013 

 
5. 

S.C. Sotto Terra Max S.R.L. 
sediul: Clopotiva, 

                      nr.39 

 
Sarmizegetusa – Haţeg 

 
3999/02.10.2012 

 
26.10.2012– 01.07.2013 

 
6. 

S.C. Agro Tim Prod S.R.L. 
sediul: Ciula Mare, 

nr. 53 

 
Tuştea – Călan 

 
4056/05.10.2012 

 
26.10.2012 – 30.06.2013 

 
7. 

S.C. Agro Tim Prod S.R.L. 
sediul: Ciula Mare, 

nr. 53 

 
Cîrneşti – Călan 

 
4056/05.10.2012 

 
26.10.2012 – 30.06.2013 

 
8. 

S.C. Sprint Tours S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Aleea Panseluţei, bl. 27, ap. 28 

 
Călan – Simeria – Orăştie 

 
4056/05.10.2012 

 
26.10.2012 – 31.08.2013 

 
 

9. 
S.C. Interservice S.R.L. 

sediul:Hunedoara 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 17  

 
Rapoltu Mare - Hunedoara 

 
 4144/12.10.2012 

 
28.11.2012 – 27.11.2013 
 

 
10. 

S.C. Interservice S.R.L. 
sediul:Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Vîlcele - Hunedoara 

 
4144/12.10.2012 

 
28.11.2012 – 27.11.2013 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.191/2012 
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitara  
”Vehicul special(autospecializată)-echipamente speciale studii teren” 

 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

            Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate comun al Serviciul tehnic si proiectare şi al Serviciului prestări servicii şi 
administrativ, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean. 

Având în vedere prevederile: 
 - Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2012 privind aprobarea rectificării 

şi virărilor de credite în cadrul  bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2012, 
precum şi anularea unor credite bugetare neutilizate, majorarea şi utilizarea fondului de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia consiliului judeţean Hunedoara pe anul 2012. 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată prin Legea nr. 
247/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

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 stabileşte consumul lunar de combustibil pentru autoutilitara ”Vehicul 
special(autospecializată)-echipamente speciale studii teren”, de 500 l. 
 
            Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare şi 
Serviciul prestări servicii şi administrativ, şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean.  

 
                    

    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012   



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.192/2012 
privind adoptarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2012 

al Județului Hunedoara  
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Unității județene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 
utilitate publică, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
 Văzând adresa Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara nr.4168/2012, 
prin care se solicită aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2012 al 
Județului Hunedoara;  
 In baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.d 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 adoptă Planul Local de Acțiune pentru Mediu 2012 al 
Județului Hunedoara, potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică şi se 
va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

               
 
 
                                                                                                      
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.193/2012 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu 
Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara şi Municipiul Deva 
prin Consiliul Local  al Municipiului Deva în vederea realizării Proiectului de dezvoltare 
zonală  Linie verde de troleibuz intre municipiile Hunedoara şi Deva ,, Green Line HD” 

 
 
 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 Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.242/ 2012 şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.214/ 2012; 
 În baza prevederilor art 14, ale art. 91 alin.(3) lit. d 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 Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului  Hunedoara şi 
Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea realizării Proiectului 
de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz intre municipiile Hunedoara şi Deva ,,Green 
Line HD”, potrivit Acordului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

Art.2.- Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze Acordul de asociere prevăzut 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,                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 
 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin 
Consiliului Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al 
Municipiului Hunedoara şi Municipiului Deva prin Consiliul Local  al Municipiului 

Deva în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală  
 Linie verde de troleibuz intre municipiile Hunedoara şi Deva ,, Green Line HD" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  DEVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  DEVA 
Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 
 

ACORD  DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

Linie verde de troleibuz  între municipiile Hunedoara şi Deva 
”GREEN  LINE  HD” 

Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  reprezentat de 

domnul Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de 
parte asociată responsabilă de Proiect, 

II. MUNICIPIUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA 
reprezentat de domnul  Viorel ARION – primarul Municipiului Hunedoara, în calitate de parte 
asociată şi 

III. MUNICIPIUL  DEVA, prin CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, reprezentat de 
domnul Petru  MĂRGINEAN – primarul Municipiului Deva, în calitate de parte asociată. 

Având în vedere: 
 nivelul actual al preţului pentru transportul public de persoane între municipiile Deva şi 

Hunedoara, şi faptul că pentru cei mai mulţi utilizatori (în special navetişti), costul 
transportului la/de la locul de muncă este insuportabil, devenind astfel o problemă 
socială importantă a zonei; 

 posibilitatea accesării unor aplicaţii de finanţare din fonduri europene nerambursabile 
pentru dezvoltarea unor sisteme de transport ecologice şi eficiente energetic; 

Părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului Acord de asociere,  potrivit 
prevederilor  art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, prin care stabilesc  următoarele: 
 

1. Obiectul şi scopul asocierii 
1.1.-Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători, 
curat şi eficient din punct de vedere energetic, prin promovarea  Proiectului de interes public  
Linie verde de troleibuz între municipiile Hunedoara şi Deva ”GREEN LINE HD”. Proiectul 
va fi  cofinanţat din programe europene  care promovează dezvoltarea sistemelor de transport 
ce funcţionează cu  ”energie verde”. 
1.2.- Scopul Acordului este realizarea  unui sistem public de transport înterurban de persoane 
între municipiile Deva şi Hunedoara, accesibil tuturor locuitorilor din această zonă, la un preţ ce 
va cuprinde numai costurile de funcţionare ale serviciului de transport, şi care va duce la 
fluidizarea/accesibilitatea forţei de muncă în zona municipiilor Deva-Hunedoara, în beneficiul 
tuturor locuitorilor din aceastră zonă. 

 

2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 
2.1. ETAPA 1-Construirea/realizarea infrastructurii  de transport cu troleibuze între municipiile 

Deva şi Hunedoara, (reţea electrică fir contact, stâlpi de susţinere, staţie de redresare cu 
atelier de întreţinere şi reparaţii, troleibuze, etc) pe traseul stabilit în anexa nr.1 la 
prezentul Acord .  



2.2.  ETAPA 2 - funcţionarea serviciului public de transport persoane cu troleibuz  care va 
realiza efectiv  transportul  şi va gestiona  infrastructura aferentă. 

 

3. Responsabilul de Proiect 
Părţile convin  ca lider al asocierii / parte asociată responsabilă de Proiect, să fie Consiliul 
Judeţean Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga derulare a Proiectului, 
atât în faza de realizare a infrastructurii, cât şi în faza de funcţionare a serviciului de 
transport de persoane. 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 
Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele obligaţii: 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect, are 

următoarele obligaţii: 
I.  pe durata etapei de realizare a infrastructurii 

a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice aferente proiectului (prefezabilitate, 
S.F., P.T.)   

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea Proiectului, 
în special din programe nerambursabile ce promovează dezvoltarea transportului 
nepoluant; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să urmărească realizarea infrastructurii aferente serviciului, achiziţia, contractarea  şi 

recepţia lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
e) să pună la dispoziţia Proiectului  o bandă de 1,5 m de teren situată în zona de protecţie 

a drumului judeţean DJ 687 pe toată lungimea traseului Sântuhalm Hunedoara, în 
vederea  relocării/mutării  cablajelor electrice existente sau infrastructurii de iluminat 
stradal existentă; 

f) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 
II.pe durata etapei de funcţionare a serviciului de transport cu troleibuze 

a) să organizeze / să coordoneze serviciu public de transport persoane, serviciu care va 
realiza/derula efectiv activităţile de transport şi va gestiona infrastructura aferentă; 

b) să asigure funcţionarea iluminatului stradal din interiorul localităţilor, aferent traseului 
liniei de troleibuz  convenit  în anexa nr. 1, începând cu data punerii în funcţiune a 
infrastructurii Proiectului; 
 

III.pe toată durata derulării acordului 
a) să promoveze documentaţiile necesare realizării Proiectului, să obţină toate avizele şi 

autorizaţiile necesare; 
b) să asigure funcţionarea serviciului de transport la cel mai mic preţ de pe piaţă şi cât mai 

puţin poluant; 
c) să informeze periodic părţille asociate asupra stadiului derulării Proiectului / funcţionării 

serviciului de transport;  
d) să răspundă de îndată oricărei solicitări de informaţii cu privire la derularea proiectului; 

 
 
4.2. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în calitate de parte asociată, are următoarele 

obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drept de administrare în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de troleibuz, astfel: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1 la 

acord.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străzilor, pe 

întregul traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de 



interes local; (obs. această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  
cablajelor electrice existente sau infrastructurii de iluminat stradal existentă); 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren 
aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Hunedoara, conform anexei nr. 2 
la prezentul acord, şi să facă predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara până la data începerii lucrărilor. 

 
4.3.  Consiliul Local al Municipiului Deva, în calitate de parte asociată, are următoarele 

obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drept de administrare în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de troleibuz, astfel: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străzilor, pe 

întregul traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de 
interes local; (obs. această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  
cablajelor electrice existente sau infrastructurii de iluminat stradal existentă); 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren 
aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Deva, conform  anexei nr. 3 la 
prezentul acord, şi să facă predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara până la data începerii lucrărilor. 

 
5. Alte  clauze 
5.1. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată responsabilă 

de Proiect, să coordoneze funcţionarea serviciului de transport de persoane. 
5.2. Părţile convin/stabilesc traseul liniei de troleibuz din interiorul Municipiilor Deva şi 

Hunedoara potrivit Anexei nr. 1 la prezentul Acord de asociere. 
5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată 

nedeterminată.  
5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul scris al 

părţilor. 
5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional semnat de 

reprezentanţii părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte asociată nu 
poate modifica în mod unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale amiabilă. Cele ce nu 
pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
acord.  

 
Încheiat. azi __________2012,  în  3  exemplare originale. 

 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL  JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  DEVA 
prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  DEVA 

reprezentat de reprezentat de reprezentat de 
Preşedinte 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 

 

Primarul Municipiului Hunedoara 
Viorel ARION 

 

Primarul Municipiului Deva 
Petru MĂRGINEAN 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXA  NR. 1  
la  ACORDUL DE  ASOCIERE 

 
 
 

TRASEUL   LINIEI    DE  TROLEIBUZ 
 
 

ZONA TRASEUL  CONVENIT 
în interiorul  Municipiului  
Hunedoara:   B-dul  Dacia – B-dul Republicii – B-dul Traian 

în interiorul  Municipiului  Deva: Calea Zarandului – B-dul Decebal – B-dul 22 Decembrie 
între Municipiul Deva şi Municipiul 
Hunedoara:   

DN 7 (între Deva şi Sântuhalm) – DJ 687 (între 
Sântuhalm şi Hunedoara) 

 
 



 
ANEXA  NR. 2  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA 

CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE Regimul juridic 

al bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe partea dreapta a B-dul  Dacia   
Nr......buc. amplasaţi pe partea dreapta a B-dul 
Republicii  
Nr......buc. amplasaţi pe partea dreapta a B-dul Traian 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica 
a Municipiului 
Hunedoara 

Bandă de teren 
de 1,5 m pentru 
relocare cablaje 
existente 

în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  Dacia 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  
Republicii 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  Traian 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

municipiului 
Hunedoara 

 



 
ANEXA  NR. 3  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI DEVA 
CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 

ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE 

Regimul 
juridic al 
bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe partea dreapta a Calea Zarandului   
Nr......buc. amplasaţi pe partea dreapta a B-dul Decebal  
Nr......buc. amplasaţi pe partea dreapta a B-dul 22 
Decembrie 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica 
a Municipiului 

Deva 

Bandă de teren 
de 1,5 m pentru 
relocare cablaje 
existente 

în lungime de .....m în zona de siguranţă a Str.  Calea 
Zarandului 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  Decebal 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  22 
Decembrie 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

Municipiului 
Deva 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.194/2012 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara  

cu municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni şi oraşele Aninoasa şi Uricani, prin consiliile 
locale respective, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală  

Linie verde de troleibuz  ,,GREEN LINE  VALEA JIULUI – VEST” 
 
 
 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 Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr. 284/2012, Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Aninoasa nr. 38/2012, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 
Vulcan nr. 95/ 2012, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lupeni nr. 83/2012, Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Uricani nr.76/ 2012; 
 În baza prevederilor art 14, ale art. 91 alin.(3) lit. d 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 Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 
cu Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Oraşul Aninoasa prin 
Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului 
Vulcan, Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni şi Oraşul Uricani prin 
Consiliul Local al Oraşului Uricani, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie 
verde de troleibuz între Municipiul Petroşani - Oraşul Aninoasa - Municipiul Vulcan - Municipiul 
Lupeni - Oraşul Uricani, cu denumirea ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”,  potrivit 
Acordului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

Art.2.- Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
acordul de asociere precizat la art. 1 din prezenta. 

Art.3.(1)- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 (2)- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
                                                                                                                                     

PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ         Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 
la Hotărârea  nr. 194/2012 

a  Consiliului  Judeţean  Hunedoara 
 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală:  

 Linie verde de troleibuz între Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi Uricani 
 ,,GREEN  LINE  VALEA JIULUI – VEST" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  PETROŞANI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  PETROŞANI 

ORAŞUL  ANINOASA 
CONSILIUL  LOCAL  AL 
ORAŞULUI  ANINOASA 

Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 
 

MUNICIPIUL  VULCAN 
CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  VULCAN 

MUNICIPIUL  LUPENI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  LUPENI 

ORAŞUL  URICANI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

ORAŞULUI  URICANI 
Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 
 

 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

Linie verde de trolebuz  între Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni -Uricani 
”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - VEST” 

 
Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  reprezentat  de domnul 

Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată 
responsabilă de Proiect, 

II. MUNICIPIUL  PETROŞANI, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI reprezentat 
de domnul Florin Tiberiu IACOB RIDZI–primarul Municipiului Petroşani, în calitate de parte 
asociată, 

III. ORAŞUL  ANINOASA, prin CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI  ANINOASA, reprezentat de 
domnul Nicolae DUNCA, primarul Oraşului Aninoasa, în calitate de parte asociată, 

IV. MUNICIPIUL VULCAN, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN reprezentat de 
domnul Gheorghe ILE –primarul Municipiului VULCAN , în calitate de parte asociată, 

V. MUNICIPIUL  LUPENI, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI reprezentat de 
domnul Cornel RESMERIŢĂ  - primarul Municipiului LUPENI, în calitate de parte asociată, şi 

VI. ORAŞUL  URICANI, prin CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI  URICANI, reprezentat de domnul 
Dănuţ  BUHĂESCU, primarul Oraşului Uricani, în calitate de parte asociată. 

Având în vedere: 
 nivelul actual al preţului pentru transportul public de persoane între localităţile Văii Jiului, şi 

faptul că pentru cei mai mulţi utilizatori, în special navetişti, costul cu transportul este greu de 
suportat, devenind astfel o problemă socială importantă pentru această zonă; 

 posibilitatea accesării unor aplicaţii de finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru 
dezvoltarea unor sisteme de transport ecologice şi eficiente energetic; 

Părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului Acord de asociere,  potrivit prevederilor  art. 
14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare, prin care stabilesc  următoarele: 
 

1. Obiectul şi scopul asocierii 
1.1.-Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători, curat 
şi eficient din punct de vedere energetic, prin promovarea  Proiectului de interes public:  Linie verde 
de trolebuz care să facă legătura între municipiul Petroşani, oraşul Aninoasa, municipiul 
Vulcan, municipiul Lupeni, oraşul Uricani, cu denumirea  ”GREEN LINE  VALEA JIULUI - Vest”.  



1.2. Proiectul va fi cofinanţat din programe europene care promovează dezvoltarea sistemelor de 
transport ce funcţionează cu  ”energie verde”. 
1.3.- Scopul Acordului este realizarea  unui sistem public de transport înterurban de persoane între 
oraşele din partea centrală şi de vest a Văii Jiului, respectiv Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi 
Uricani, accesibil tuturor locuitorilor din această zonă, la un preţ ce va cuprinde numai costurile de 
funcţionare ale serviciului de transport, şi care va duce la fluidizarea/accesibilizarea forţei de muncă în 
Valea Jiului, în beneficiul tuturor locuitorilor din zonă. 

 

 
2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 
2.1. ETAPA 1-Construirea/realizarea infrastructurii  de transport cu trolebuze între Petroşani, 

Aninoasa, Vulcan, Lupeni şi Uricani, (reţea electrică fir-contact, stâlpi de susţinere, staţie de 
redresare cu atelier de întreţinere şi reparaţii, trolebuze, etc) pe traseul stabilit în anexa nr.1 la 
prezentul Acord .  

2.2. ETAPA 2 - funcţionarea serviciului public de transport persoane cu trolebuz  care va realiza 
efectiv  transportul  şi va gestiona  infrastructura aferentă. 
 

3. Responsabilul de Proiect 
Părţile convin  ca lider al asocierii / parte asociată responsabilă de Proiect, să fie Consiliul 
Judeţean Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga derulare a Proiectului, atât în 
faza de realizare a infrastructurii, cât şi în faza de funcţionare a serviciului de transport de 
persoane. 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 
Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele obligaţii: 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect, are 

următoarele obligaţii: 
I.  pe durata etapei de realizare a infrastructurii 

a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice aferente proiectului (prefezabilitate, S.F., 
P.T., aplicaţie de finanţare, documentaţii de atribuire, etc)   

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea Proiectului, în 
special din programe nerambursabile ce promovează dezvoltarea transportului nepoluant; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să urmărească realizarea infrastructurii aferente serviciului, achiziţia, contractarea  şi recepţia 

lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
e) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 

II.pe durata etapei de funcţionare a serviciului de transport cu trolebuze 
a) să organizeze / să coordoneze serviciu public de transport persoane, serviciu care va 

realiza/derula efectiv activităţile de transport şi va gestiona infrastructura aferentă; 
b) să asigure funcţionarea iluminatului stradal din interiorul localităţilor, aferent traseului liniei de 

trolebuz  convenit  în anexa nr. 1, începând cu data punerii în funcţiune a infrastructurii 
Proiectului; 

III.pe toată durata derulării acordului 
a) să promoveze documentaţiile necesare realizării Proiectului, să obţină toate avizele şi 

autorizaţiile necesare; 
b) să asigure funcţionarea serviciului de transport la cel mai mic preţ de pe piaţă şi cât mai puţin 

poluant; 
c) să informeze periodic părţille asociate asupra stadiului derulării Proiectului / funcţionării 

serviciului de transport;  
d) să răspundă de îndată oricărei solicitări de informaţii cu privire la derularea proiectului; 

 
 



 
4.2. Consiliul Local al Municipiului Petroşani, în calitate de parte asociată, are următoarele 

obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de trolebuz, după cum urmează: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul 

traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; 
această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente 
sau infrastructurii de iluminat stradat, precum şi pentru construirea liniei electrice fir-
contact ; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Petroşani, conform anexei nr. 2 la prezentul acord, 
şi să facă predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara până la data 
începerii lucrărilor. 

4.3.  Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, în calitate de parte asociată, are următoarele obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara),  a unei părţi din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de trolebuz, astfel: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul 

traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; 
această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente, 
infrastructurii de iluminat stradat, precum şi pentru construirea noii linii electrice fir-contact 
; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Oraşului Aninoasa, conform  anexei nr. 3 la prezentul acord, şi 
să facă predarea acestora în administrarea consiliului judeţean până la data începerii 
lucrărilor. 

4.4. Consiliul Local al Municipiului Vulcan, în calitate de parte asociată, are următoarele obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de trolebuz, după cum urmează: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul 

traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; 
această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente 
sau infrastructurii de iluminat stradat, precum şi pentru construirea liniei electrice fir-
contact ; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Vulcan, conform anexei nr. 4 la prezentul acord, şi 
să facă predarea acestora în administrarea consiliului judeţean până la data începerii 
lucrărilor. 

4.5. Consiliul Local al Municipiului Lupeni, în calitate de parte asociată, are următoarele obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de trolebuz, după cum urmează: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul 

traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; 
această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente 



sau infrastructurii de iluminat stradat, precum  şi pentru construirea liniei electrice fir-
contact ; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Lupeni, conform anexei nr. 5 la prezentul acord, şi 
să facă predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara până la data 
începerii lucrărilor. 

4.6. Consiliul Local al Oraşului Uricani, în calitate de parte asociată, are următoarele obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara),  a unei părţi din infrastructura stradală existentă, în scopul 
realizării noii linii de trolebuz, astfel: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul 

traseu convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; 
această bandă de teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente, 
infrastructurii de iluminat stradat, precum şi pentru construirea noii linii electrice fir-contact 
; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Oraşului Uricani, conform  anexei nr. 6 la prezentul acord, şi să 
facă predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara până la data 
începerii lucrărilor. 

5. Alte  clauze 
5.1. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată responsabilă de 

Proiect, să coordoneze funcţionarea serviciului de transport de persoane. 
5.2. Părţile convin/stabilesc traseul liniei de trolebuz  potrivit Anexei nr. 1 la prezentul Acord de 

asociere. 
5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată nedeterminată.  
5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul scris al părţilor. 
5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional semnat de 

reprezentanţii părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte asociată nu poate 
modifica în mod unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale amiabilă. Cele ce nu pot fi 
soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
acord.  

Încheiat. azi __________2012,  în  6  exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
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ANEXA  NR. 1  
la  ACORDUL DE  ASOCIERE 

 
 
 

TRASEUL   LINIEI    DE  TROLEBUZ 
 
 

ZONA TRASEUL  CONVENIT 

în interiorul  Municipiului  Petroşani:   Ruta:............................................. 
 

în interiorul  oraşului Aninoasa: Ruta:................................................. 
 

în interiorul  Municipiului  Vulcan:   Ruta:................................................. 
 

în interiorul  Municipiului  Lupeni:   Ruta:................................................. 
 

în interiorul  oraşului Uricani: Ruta:................................................. 
 

 
 



 
ANEXA  NR. 2  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI PETROŞANI 

CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Vest ” 
 
 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE Regimul juridic 

al bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .................... 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul .................. 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul .................... 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica a 

Municipiului 
Petroşani 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a  Str. .................... 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  ................ 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul ................. 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

municipiului 
Petroşani 

 



 
ANEXA  NR. 3  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL ORAŞULUI  ANINOASA 

CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Vest ” 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE 

Regimul 
juridic al 
bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .............................   
 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul  ........................ 
 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica 

a Oraşului 
Aninoasa 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a Str.  .......................... 
 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  ...................... 
 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 
Oraşului 
Aninoasa 

 



 
ANEXA  NR. 4  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI  VULCAN 

CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Vest ” 
 
 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE Regimul juridic 

al bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .................... 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul .................. 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica a 

Municipiului 
Vulcan 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a  Str. .................... 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  ................ 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

municipiului 
Vulcan 

 



 
ANEXA  NR. 5  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI  LUPENI 

CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Vest ” 
 
 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE Regimul juridic 

al bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .................... 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul .................. 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica a 

Municipiului 
Lupeni 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a  Str. .................... 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  ................ 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

municipiului 
Lupeni 

 



 
ANEXA  NR. 6  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL ORAŞULUI  URICANI 
CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 

ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  
”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Vest ” 

 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE 

Regimul 
juridic al 
bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .............................   
 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul  ........................ 
 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica 

a Oraşului 
Uricani 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a Str.  .......................... 
 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  ...................... 
 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

Oraşului Uricani 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.195/2012 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu  

Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Oraşul Petrila, 
prin Consiliul Local al Oraşului Petrila în vederea realizării Proiectului de dezvoltare 

zonală Linie verde de troleibuz  ,,GREEN LINE  VALEA JIULUI – EST” 
 
 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 Hunedoara; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr. 285/2012 şi Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Petrila  nr. 139/2012; 
 În baza prevederilor art 14, ale art. 91 alin.(3) lit. d 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 Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Oraşul 
Petrila prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare 
zonală: Linie verde de troleibuz între Municipiul Petroşani şi Oraşul Petrila, cu denumirea 
,,GREEN  LINE VALEA JIULUI – EST”,  potrivit Acordului de asociere prevăzut în anexa la 
prezenta. 

Art.2.- Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
acordul de asociere precizat la art. 1 din prezenta. 
 Art.3.(1)- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 (2)- Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
  
            
                                                                                                                                     

PREŞEDINTE,              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                 Mircea Ioan Moloţ        Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa 

la Hotărârea  nr. 195/2012 
a  Consiliului  Judeţean  Hunedoara 

 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală:  

 Linie verde de troleibuz între Petroşani şi Petrila 
 ,,GREEN  LINE  VALEA JIULUI – EST" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  PETROŞANI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  PETROŞANI 

ORAŞUL  PETRILA 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

ORAŞULUI  PETRILA 
Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 Nr. ________/_________2012 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  
Linie verde de trolebuz  între Municipiul  Petroşani şi Oraşul Petrila 

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Est ” 
 

Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  reprezentat  de domnul Mircea 

Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă 
de Proiect, 

II. MUNICIPIUL  PETROŞANI, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI reprezentat de 
domnul Florin Tiberiu IACOB RIDZI–primarul Municipiului Petroşani, în calitate de parte asociată şi 

III. ORAŞUL  PETRILA, prin CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA, reprezentat de domnul Ilie 
PĂDUCEL – primarul Oraşului Petrila, în calitate de parte asociată. 

Având în vedere: 
 nivelul actual al preţului pentru transportul public de persoane între localităţile Văii Jiului, şi faptul că 

pentru cei mai mulţi utilizatori (în special navetişti), costul cu transportul este greu de suportat, 
devenind astfel o problemă socială importantă pentru această zonă; 

 posibilitatea accesării unor aplicaţii de finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru 
dezvoltarea unor sisteme de transport ecologice şi eficiente energetic; 

Părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului Acord de asociere,  potrivit prevederilor  art. 14 şi art. 
91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare, prin care stabilesc  următoarele: 
 
1. Obiectul şi scopul asocierii 
1.1.-Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători, curat şi 
eficient din punct de vedere energetic, prin promovarea  Proiectului de interes public  Linie verde de trolebuz 
între municipiul Petroşani şi oraşul Petrila ”GREEN LINE VALEA JIULUI - Est”. Proiectul va fi cofinanţat 
din programe europene care promovează dezvoltarea sistemelor de transport ce funcţionează cu  ”energie 
verde”. 
1.2.- Scopul Acordului este realizarea  unui sistem public de transport înterurban de persoane între Municipiul 
Petroşani şi Oraşul Petrila, accesibil tuturor locuitorilor din această zonă, la un preţ ce va cuprinde numai 
costurile de funcţionare ale serviciului de transport, şi care va duce la fluidizarea/accesibilizarea forţei de 
muncă în Valea Jiului, în beneficiul tuturor locuitorilor din zonă. 

 
2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 
2.1. ETAPA 1-Construirea/realizarea infrastructurii  de transport cu trolebuze între Petroşani şi Petrila, (reţea 

electrică fir contact, stâlpi de susţinere, staţie de redresare cu atelier de întreţinere şi reparaţii, trolebuze, 
etc) pe traseul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Acord .  

2.2. ETAPA 2 - funcţionarea serviciului public de transport persoane cu trolebuz  care va realiza efectiv  
transportul  şi va gestiona  infrastructura aferentă. 
 

3. Responsabilul de Proiect 



Părţile convin  ca lider al asocierii / parte asociată responsabilă de Proiect, să fie Consiliul Judeţean 
Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga derulare a Proiectului, atât în faza de realizare a 
infrastructurii, cât şi în faza de funcţionare a serviciului de transport de persoane. 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 
Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele obligaţii: 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect, are următoarele 

obligaţii: 
I.  pe durata etapei de realizare a infrastructurii 

a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice aferente proiectului (prefezabilitate, S.F., P.T., 
aplicaţie de finanţare, documentaţii de atribuire, etc)   

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea Proiectului, în special din 
programe nerambursabile ce promovează dezvoltarea transportului nepoluant; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să urmărească realizarea infrastructurii aferente serviciului, achiziţia, contractarea  şi recepţia 

lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
e) să pună la dispoziţia Proiectului  o bandă de 1,5 m de teren situată în zona de protecţie a drumului 

judeţean DJ 709-H, în vederea  relocării/mutării  cablajelor electrice existente, infrastructurii de 
iluminat stradat existentă, precum şi pentru construirea  liniei/reţelei electrice fir-contact; 

f) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 
II.pe durata etapei de funcţionare a serviciului de transport cu trolebuze 

a) să organizeze / să coordoneze serviciu public de transport persoane, serviciu care va realiza/derula 
efectiv activităţile de transport şi va gestiona infrastructura aferentă; 

b) să asigure funcţionarea iluminatului stradal din interiorul localităţilor, aferent traseului liniei de trolebuz  
convenit  în anexa nr. 1, începând cu data punerii în funcţiune a infrastructurii Proiectului; 
 

III.pe toată durata derulării acordului 
a) să promoveze documentaţiile necesare realizării Proiectului, să obţină toate avizele şi autorizaţiile 

necesare; 
b) să asigure funcţionarea serviciului de transport la cel mai mic preţ de pe piaţă şi cât mai puţin poluant; 
c) să informeze periodic părţille asociate asupra stadiului derulării Proiectului / funcţionării serviciului de 

transport;  
d) să răspundă de îndată oricărei solicitări de informaţii cu privire la derularea proiectului; 

 
 
4.2. Consiliul Local al Municipiului Petroşani, în calitate de parte asociată, are următoarele obligaţii: 

a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara) o parte din infrastructura stradală existentă, în scopul realizării noii linii de 
trolebuz, după cum urmează: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul traseu 

convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; această bandă de 
teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente sau infrastructurii de 
iluminat stradat şi pentru construirea liniei electrice fir-contact ; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Municipiului Petroşani, conform anexei nr. 2 la prezentul acord, şi să 
facă predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara până la data începerii 
lucrărilor. 

 
4.3.  Consiliul Local al Oraşului Petrila, în calitate de parte asociată, are următoarele obligaţii: 

a) să pună la dispoziţia Proiectului, (prin instituirea unui drep de administrarea în favoarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara),   a unei părţi din infrastructura stradală existentă, în scopul realizării noii linii de 
trolebuz, astfel: 
a1)  stâlpii de iluminat stradal  existenţi/situaţi pe traseul  convenit  în anexa nr.1.   
a2) o bandă de teren cu lăţimea de 1,5 m din zona de protecţie a străziilor, pe întreagul traseu 

convenit  în anexa 1, teren aparţinând domeniul public de interes local; această bandă de 



teren necesară pentru relocarea/mutarea  cablajelor electrice existente, infrastructurii de iluminat 
stradat, precum şi pentru construirea noii linii electrice fir-contact ; 

b) să întocmească inventarul cuprinzând stâlpii de iluminat stradal şi banda de teren aparţinând 
domeniului public sau privat al Oraşului Petrila, conform  anexei nr. 3 la prezentul acord, şi să facă 
predarea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara până la data începerii lucrărilor. 

 
5. Alte  clauze 
5.1. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect, să 

coordoneze funcţionarea serviciului de transport de persoane. 
5.2. Părţile convin/stabilesc traseul liniei de trolebuz între şi în  interiorul Municipiului Petroşani şi a Oraşului 

Petrila potrivit Anexei nr. 1 la prezentul Acord de asociere. 
5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată nedeterminată.  
5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul scris al părţilor. 
5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional semnat de reprezentanţii 

părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. Nici o parte asociată nu poate modifica în mod 
unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale amiabilă. Cele ce nu pot fi 
soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord.  
 
Încheiat. azi __________2012,  în  3  exemplare originale. 
 
 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
                        prin 

CONSILIUL  JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

MUNICIPIUL  PETROŞANI 
                             prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  PETROŞANI 

ORAŞUL PETRILA 
prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL 
ORAŞULUI PETRILA 

reprezentat de reprezentat de reprezentat de 
Preşedinte 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 

 

Primarul Municipiului PETROŞANI 
Florin Tiberiu IACOB RIDZI 

 

Primarul Oraşului Petrila 
Ilie  PĂDUCEL 

 



 
 
 

ANEXA  NR. 1  
la  ACORDUL DE  ASOCIERE 

 
 
 

TRASEUL   LINIEI    DE  TROLEBUZ 
 
 

ZONA TRASEUL  CONVENIT 
în interiorul  Municipiului  
Petroşani:   

Ruta:............................................. 
 

în interiorul  oraşului Petrila: Ruta:................................................. 
 

între Municipiul Petroşani şi 
Oraşul Petrila   

DN 66 (ieşire din Petroşani până la intersecţia cu DJ 
709H) 
DJ 709 H (  din DN 66 – până la 
......................................) 

 
 



 
ANEXA  NR. 2  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI 

PETROŞANI 
CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Est ” 
 
 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE 

Regimul 
juridic al 
bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat 
stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .................... 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul .................. 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul .................... 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / publica 
a Municipiului 

Petroşani 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a  Str. 
.................... 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  
................ 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul 
................. 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 

municipiului 
Petroşani 

 



 
ANEXA  NR. 3  

la  ACORDUL DE  ASOCIERE 
 
 
 

INVENTARUL 
BUNURILOR  DIN  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL ORAŞULUI  

PETRILA 
CARE SE DAU ÎN ADMINISTRAREA  CONSILIULUI JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 
ŞI  SE  PUN LA DISPOZIŢIA PROIECTULUI  

”GREEN  LINE   VALEA  JIULUI  - Est ” 
 
 

CATEGORIA 
DE  BUNURI DATELE DE IDENTIFICARE 

Regimul 
juridic al 
bunurilor 

Stâlpi de 
iluminat 
stradal 

Nr......buc. amplasaţi pe Str. .............................   
 
Nr......buc. amplasaţi pe B-dul  ........................ 
 
          (identificaţi potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietate 
privată / 
publica a 
Oraşului 
Petrila 

Bandă de teren 
de 1,5 m  

în lungime de .....m în zona de siguranţă a Str.  
.......................... 
 
în lungime de .....m în zona de siguranţă a  B-dul  
...................... 
 
             (identificată potrivit Planului de situaţie şi amplasament anexat) 

Proprietatea 
publică a 
Oraşului 
Petrila 

 
 
 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.196/2012 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara  cu Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală  

Complex  de  agrement  - PARC  ACVATIC  "AQUALUPE" Lupeni 
 

 
 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 Hunedoara; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr.93/2012 privind aprobarea 
acordului de asociere pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală având ca obiect 
construirea unui  Complex de agrement – Parc acvatic în Municipiul Lupeni;  

 În baza prevederilor art. 14, art. 91 alin.(3) lit. d 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 Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 

cu Municipiul Lupeni prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni pentru realizarea Proiectului de 
dezvoltare zonală: Complex  de  agrement PARC  ACVATIC  "AQUALUPE" Lupeni, potrivit  
Acordului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

Art. 2.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
acordurile de asociere prevăzute la art. 1 din prezenta. 

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,                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

       Mircea Ioan Moloţ                                                            Dana Dan 
 
 
 
 
 
 

Deva, la  26 octombrie 2012



 
 
 
 
 

ANEXA    
la Hotărârea nr.196/2012 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT  - PARC  ACVATIC  AQUALUPE” –  
LUPENI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL  LUPENI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  LUPENI 
Nr. ________/_________2012  Nr. ________/_________2012 

 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT  - PARC  ACVATIC  AQUALUPE - LUPENI 
 
 

Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  

reprezentat  de domnul Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect,  
şi  

II. MUNICIPIUL  LUPENI, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  LUPENI 
reprezentat de domnul Cornel  RESMERIŢĂ –primarul Municipiului LUPENI, în 
calitate de parte asociată ; 

 
Părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului Acord de asociere,  potrivit 
prevederilor  art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, prin care 
stabilesc  următoarele: 
 
1. Obiectul şi scopul asocierii 
1.1.-Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unei Aplicaţii de finanţare 
pentru promovarea  Proiectului  de  interes  public  „Complex  de  agrement  - Parc  
acvatic  AQUALUPE - Lupeni”,  proiect  ce  va fi cofinanţat din programe europene . 
1.2.- Scopul Acordului este realizarea/construirea în municipiul LUPENI a unui 
ansamblu de construcţii de agrement de tipul  unui unui „parc acvatic”,  format în 
principal din:  
 bazine de înot pentru adulţi,  
 bazine pentru tobogane,  
 piscine pentru relaxare şi distracţie; 
 bazine de apă pentru copii, cu mobilier de joacă pentru copii,   
 zonă de plajă; 
 amenajări pentru activităţi sportive de tipul: fotbal pe plajă, volei pe plajă, 

tenis cu piciorul, etc; 
 zonă comercială şi de alimentaţie publică; 
 zonă terapeutică, fitness, saună, masaj, ,etc 



 
2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 
2.1. ETAPA 1- Realizarea documentaţiilor tehnice: Studiu de fezabilitate, 

documentaţii de atribuire, precum şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor 
necesare începerii lucrărilor. 

2.2. Etapa 2 - Realizarea construcţiilor ce  vor forma complexul de agrement de 
tipul parc acvatic, în Municipiul Lupeni , precum şi punerea lor în funcţiune. 

2.3. ETAPA 3 – Operarea / funcţionarea complexului de agrement, prin 
intermediul unui operator de servicii de acest tip, căruia îi va fi concesionată 
această activitate. 
 
 

3. Responsabilul de Proiect 
Părţile convin  ca lider al asocierii / parte asociată responsabilă de Proiect, să fie 
Consiliul Judeţean Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga 
derulare a Proiectului, atât în faza de realizare a construcţiilor , cât şi în faza de 
funcţionare a serviciilor specifice. 
 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 
Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele 
obligaţii: 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de 

Proiect, are următoarele obligaţii: 
a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice aferente proiectului 

(prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, aplicaţie de finanţare, 
documentaţii de atribuire, etc) ; 

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea 
Proiectului, în special din programe nerambursabile; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 
e) să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare începerii lucrărilor de 

construire; 
f) să urmărească realizarea lucrărilor, în etapele de achiziţie, contractare  şi 

recepţie a lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
g) să atribuie/ să concesioneze serviciile de gestionare/administrare a 

complexului de agrement; 
h) să urmărească / să monitorizeze activitatea operatorului complexului de 

agrement; 
i) să informeze periodic partea asociată asupra stadiului derulării Proiectului / 

funcţionării serviciilor de agrement. 
 



 
4.2. Consiliul Local al Municipiului Lupeni, în calitate de parte asociată, are 

următoarele obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, prin darea în administrarea Consiliului 

Judeţean Hunedoara, a terenului necesar construirii complexului de 
agrement;  

b) să analizeze şi si aprobe documentaţiile tehnice care sunt de competenţa sa; 
 

 
5. Alte  clauze 
5.1.  Amplasamentul/terenul pe care se va construi parcul acvatic  va fi stabilit de 

către părţi, de comun acord, în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate, pe 
baza propunerii Consiliului Local al Municipiului Lupeni, cu acceptul Consiliului 
Judeţean Hunedoara, după o analiză tehnică şi economică a consultantului 
proiectului ; 

52. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată 
responsabilă de Proiect, să coordoneze toate activităţile proiectului în etapele 
de: proiectare, pregătire a aplicaţiei de finanţare, accesare fonduri, 
implementare, funcţionare şi  operarea  a complexului de agrement. 

5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată 
nedeterminată.  

5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul 
scris al părţilor. 

5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional 
semnat de reprezentanţii părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. 
Nici o parte asociată nu poate modifica în mod unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale 
amiabilă. Cele ce nu pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele 
competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul acord.  

Încheiat. azi __________2012,  în  2  exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte semnatară. 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL  JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL  LUPENI 
prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  LUPENI 

reprezentat de  reprezentat de 
Preşedinte 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 

 

 Primarul Municipiului LUPENI 
Cornel RESMERIŢĂ 

 

 
 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.197/2012 
privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara, cu Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală  

Complex  de  agrement  - PARC  ACVATIC  "PETROAQUA" Petroşani 
 
 
 
 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 Hunedoara; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr.310/2012 privind 
aprobarea acordului de asociere pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală având ca 
obiect construirea unui  Complex de agrement – Parc acvatic în Municipiul Petroşani;  

 În baza prevederilor art. 14, art. 91 alin.(3) lit. d 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 Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu 

Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani pentru realizarea Proiectului de 
dezvoltare zonală: Complex  de  agrement PARC  ACVATIC  "PETROAQUA" Petroşani, potrivit  
Acordului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 

Art. 2.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
acordurile de asociere prevăzute la art. 1 din prezenta. 

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,                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
    Mircea Ioan Moloţ                                                        Dana Dan 
 
 
 
 

 
Deva, la 26 octombrie 2012 



 
 
 
 
 

ANEXA    
la Hotărârea nr. ____/ 2012 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT  - PARC  ACVATIC  PETROAQUA” –  
PETROŞANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL  PETROŞANI 
CONSILIUL  LOCAL  AL 

MUNICIPIULUI  PETROŞANI 
Nr. ________/_________2012  Nr. ________/_________2012 

 
 

ACORD   DE  ASOCIERE 
pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală şi de interes public  

COMPLEX  DE  AGREMENT  - PARC  ACVATIC  ”PETROAQUA” - PETROŞANI 
 
 

Părţile asociate: 
I. JUDEŢUL  HUNEDOARA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA  

reprezentat  de domnul Mircea Ioan MOLOŢ – preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de Proiect,  
şi  

II. MUNICIPIUL  PETROŞANI, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
PETROŞANI reprezentat de domnul Florin Tiberiu IACOB RIDZI–primarul 
Municipiului Petroşani, în calitate de parte asociată ; 

 
Părţile asociate, au convenit la încheierea prezentului Acord de asociere,  potrivit 
prevederilor  art. 14 şi art. 91 alin. (3) lit. d) din  Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, prin care 
stabilesc  următoarele: 
 
1. Obiectul şi scopul asocierii 
1.1.-Obiectul Acordului de asociere este dezvoltarea unei Aplicaţii de finanţare 
pentru promovarea  Proiectului  de  interes  public  Complex  de  agrement  - 
Parc  acvatic ”PETROAQUA”  Petroşani,  proiect  ce  va fi cofinanţat din programe 
europene . 
1.2.- Scopul Acordului este realizarea/construirea în municipiul Petroşani a unui 
ansamblu de construcţii de agrement de tipul  unui unui „parc acvatic”,  format în 
principal din:  
 bazine de înot pentru adulţi,  
 bazine pentru tobogane,  
 piscine pentru relaxare şi distracţie; 
 bazine de apă pentru copii, cu mobilier de joacă pentru copii,   
 zonă de plajă; 
 amenajări pentru activităţi sportive de tipul: fotbal pe plajă, volei pe plajă, 

tenis cu piciorul, etc; 
 zonă comercială şi de alimentaţie publică; 
 zonă terapeutică, fitness, saună, masaj, ,etc 



 
2.  Etapele proiectului 
Proiectul  va cuprinde: 
2.1. ETAPA 1- Realizarea documentaţiilor tehnice: Studiu de fezabilitate, 

documentaţii de atribuire, precum şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor 
necesare începerii lucrărilor. 

2.2. Etapa 2 - Realizarea construcţiilor ce  vor forma complexul de agrement de 
tipul parc acvatic, în Municipiul Petroşani , precum şi punerea lor în funcţiune. 

2.3. ETAPA 3 – Operarea / funcţionarea complexului de agrement, prin 
intermediul unui operator de servicii de acest tip. 
 
 

3. Responsabilul de Proiect 
Părţile convin  ca lider al asocierii / parte asociată responsabilă de Proiect, să fie 
Consiliul Judeţean Hunedoara, calitate în care acesta va coordona întreaga 
derulare a Proiectului, atât în faza de realizare a construcţiilor , cât şi în faza de 
funcţionare a serviciilor specifice. 
 
 

4. Obligaţiile  părţilor  asociate 
Pentru realizarea Proiectului de interes public părţile asociate au următoarele 
obligaţii: 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de parte asociată responsabilă de 

Proiect, are următoarele obligaţii: 
a) să realizeze şi să promoveze documentaţiile tehnice aferente proiectului 

(prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, aplicaţie de finanţare, 
documentaţii de atribuire, etc) ; 

b) să asigure/ să acceseze  fondurile necesare  pentru finanţarea/cofinanţarea 
Proiectului, în special din programe nerambursabile; 

c) să asigure cofinanţarea locală a Proiectului; 
d) să suporte toate costurile promovării Proiectului; 
e) să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare începerii lucrărilor de 

construire; 
f) să urmărească realizarea lucrărilor, în etapele de achiziţie, contractare  şi 

recepţie a lucrărilor şi bunurilor rezultate; 
g) să atribuie/ să concesioneze serviciile de gestionare/administrare a 

complexului de agrement; 
h) să urmărească / să monitorizeze activitatea operatorului complexului de 

agrement; 
i) să informeze periodic partea asociată asupra stadiului derulării Proiectului / 

funcţionării serviciilor de agrement. 
 



 
4.2. Consiliul Local al Municipiului Petroşani, în calitate de parte asociată, are 

următoarele obligaţii: 
a) să pună la dispoziţia Proiectului, prin darea în administrarea Consiliului 

Judeţean Hunedoara, a terenului necesar construirii complexului de 
agrement;  

b) să analizeze şi si aprobe documentaţiile tehnice care sunt de competenţa sa; 
 

 
5. Alte  clauze 
5.1.  Amplasamentul/terenul pe care se va construi parcul acvatic  va fi stabilit de 

către părţi, de comun acord, în etapa de elaborare a Studiului de fezabilitate, pe 
baza propunerii Consiliului Local al Municipiului Petroşani, cu acceptul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, după o analiză tehnică şi economică a 
consultantului proiectului ; 

52. Părţile convin  ca, Consiliul Judeţean Hunedoara în calitate de parte asociată 
responsabilă de Proiect, să coordoneze toate activităţile proiectului în etapele 
de: proiectare, pregătire a aplicaţiei de finanţare, accesare fonduri, 
implementare, funcţionare şi  operarea  a complexului de agrement. 

5.3. Prezentul Acord de asociere întră în vigoare la data semnării lui, şi are durată 
nedeterminată.  

5.4. Încetarea valabilităţii prezentului Acord de Asociere se realizează prin acordul 
scris al părţilor. 

5.5. Prezentul Acord de asociere se poate modifica şi completa prin act adiţional 
semnat de reprezentanţii părţilor, cu respectarea normelor legale în vigoare. 
Nici o parte asociată nu poate modifica în mod unilateral prezentul Acord. 

5.6. Eventualele divergenţe în derularea Acordului se soluţionează pe cale 
amiabilă. Cele ce nu pot fi soluţionate amiabil se vor soluţiona de instanţele 
competente. 

5.7. Forţa majoră exonerează părţile asociate de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul acord.  

Încheiat. azi __________2012,  în  2  exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte semnatară. 
 

JUDEŢUL  HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL  JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL  PETROŞANI 
prin 

CONSILIUL  LOCAL  AL 
MUNICIPIULUI  PETROŞANI 

reprezentat de  reprezentat de 
Preşedinte 

Mircea Ioan MOLOŢ 
 

 

 Primarul Municipiului PETROŞANI 
Florin Tiberiu IACOB RIDZI 

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.198/2012 

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

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și respectiv art. I alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
  Art.1.Se aprobă achiziţia de servicii juridice specializate, de asistență și reprezentare a 
intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție, respectiv la Curtea de Apel Alba-Iulia, 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Dosar nr.709/57/2012  privind Acțiunea în 
contencios - administrativ formulată de Consiliul Județean Hunedoara și Unitatea Administrativ 
Teritorială – Județul Hunedoara în contradictoriu cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului – Direcția de Control și Verificare Utilizare Fonduri Comunitare. 
 Art.2.În aplicarea prevederilor art.1, se împuternicește Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara să semneze în numele și pentru județul Hunedoara, contractul de 
prestări servicii juridice.  
           Art.3.Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din bugetul 
propriu al județului Hunedoara, pe anul 2012, de la capitolul 51.02. ”Autorități publice și acțiuni 
externe”, titlul ”Bunuri și servicii” – 20.25 ”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din 
acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”. 
          Art. 4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
         PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.199/2012 
privind  aprobarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări şi servicii 

din etapa 1 a Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor- Judeţul 
Hunedoara” 

  
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, precum  şi avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând adresa nr. 6933/05.10.2012 a Ministerului Mediului şi Pădurilor- Direcţia 
Generală a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial- MEDIU 
referitoare la demararea procedurilor de achiziţie publică pentru contractele de servicii şi 
lucrări; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 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. (3) lit. "f", alin. (5) lit."a"  pct.9 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1.- Aprobă documentaţiile de atribuire pentru lucrările şi serviciile din etapa 1 a 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor- Judeţul Hunedoara”,  potrivit 
anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta. 

(2)- Lucrările şi serviciile precizate la art. 1 fac parte din Aplicaţia de finanţare a 
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor – Judeţul Hunedoara” care se 
finanţează prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul 
de Intervenţie 1 – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor”, după cum urmează: 

a) 83,5 % din Fondul European de Dezvoltare Regională,  
b) 15,5 % din bugetul de stat,  
c)   1 % + cheltuielile neeligibile din bugetul local. 
 
Art. 2.(1)- Aprobă iniţierea procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor şi serviciilor 

cuprinse în documentaţiile  prevăzute  la art.1. 



 (2).-După finalizarea procedurilor de achiziţie publică, contractele de achiziţie publică ce 
vor fi încheiate cu ofertanţii desemnaţi câstigători, vor intra în vigoare după îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiţii:  
 a)  semnarea contractului/acordului contractual de către ambele părţi; 
 b) semnarea contractului de finanţare între Ministerul Mediului şi Pădurilor  şi Comisia 
Europeană privind Proiectul Sistem de Mangement Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Hunedoara; 

c) emiterea Ordinului administrativ de începere a lucrărilor şi serviciilor de către 
Achizitor- Consiliul Judeţean Hunedoara. 
  
 Art. 3- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate al  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. 
 
                                         
                   PREŞEDINTE,       SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
   Mircea  Ioan  Moloţ      Dana  Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 26 octombrie 2012 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.200/2012 
privind  aprobarea remuneraţiei administratorului special la S.C DRUMURI ŞI PODURI 

S.A. Deva- în faliment 
  
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.___/2012 a S.C. 
DRUMURI ŞI PODURI S.A. Deva- în faliment, prin care domnul Mutulescu Marius a fost numit 
administrator special; 
 În temeiul prevederilor art.18 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2006 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (2) lit. "d" 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 remuneraţia lunară pentru administratorul special al S.C. DRUMURI ŞI 
PODURI S.A-în faliment, în cuatum brut de 3.500 lei, începând cu data numirii în această 
funcţie. 
 Art. 2(1)-Funcţia de administrator special la S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A-în faliment 
se va desfăşura în baza unui contract de mandat şi a prevederilor Legii privind procedura 
insolvenţei nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
          (2)- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, să semneze 
contractul de mandat în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3-Aprobă alocarea sumelor necesare pentru plata remuneraţiei lunare a 
administratorului special al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A-în faliment, precum şi a 
contribuţiilor datorate de angajator bugetului de stat, aferente acestei remuneraţii, din bugetul 
propriu al Judeţului 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. 
                                      
                        PREŞEDINTE,     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
          Mircea  Ioan  MOLOŢ     Dana  DAN 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 26 octombrie 2012 



 
 
 
 
                                                                                                              ANEXĂ  
                                                                                                  la  Hotărâre nr.200/2012 
                                                                                        a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

CONTRACT   DE   MANDAT 
  

Art. 1.- Părţile contractante: 
Încheiat în baza dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.                                   -

-------/2012, între: 
1. CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA (reprezentant al Judeţului Hunedoara-acţionarul 

unic al SC DRUMURI ŞI PODURI SA Deva-în faliment), 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             __________ cu domiciliul în Deva, str. .............nr......                  , Judeţul 
Hunedoara, C.I. seria ......, nr.              , numit administrator special  la SC DRUMURI SI 
PODURI SA Deva –în faliment, prin Hotărârea AGA nr.    /2012, în calitate de  MANDATAR – 
ADMINISTRATOR  SPECIAL, 

s-a încheiat prezentul contract de mandat. 
  
 Art.2.- Condiţiile contractului 

(1)- Mandatarul – Administratorul special  este reprezentantul desemnat de Adunarea Generală 
a Acţionarilor a SC DRUMURI ŞI  PODURI SA Deva- în faliment. În aceasta etapă a procedurii, acesta 
exercită atribuţiile prevăzute de art.18 alin (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3.- Obiectul contractului  

Obiectul contractului este îndeplinirea activităţilor de reprezentare a intereselor societăţii 
comerciale şi ale acţionarului unic- Consiliul Judeţean Hunedoara în procedura de faliment. 

Art.4.- Durata contractului 
Prezentul contract  se încheie de la data numirii în funcţia de administrator special de către 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C DRUMURI ŞI PODURI S.A Deva, până la închiderea 
procedurii falimentului. 

Art.5.- Drepturile şi obligaţiile părţilor 
(1)- Administratorul special are obligaţiile prevăzute de Legea nr. 85/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare, în care sens este dator : 
a) să  reprezinte interesele acţionarului unic- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara la S.C DRUMURI ŞI PODURI S.A Deva - în faliment,  pe perioada în care societăţii 
comerciale i s-a ridicat dreptul de administrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, până la data încheierii procedurii falimentului; 

b) să participe la inventar, semnând actul de inventariere; 
c) să primească raportul final şi bilanţul de închidere; 
d) să participe la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor; 
e) să participe la şedinţa de  aprobare a raportului final; 
f) să primescă notificarea închiderii procedurii, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) administratorul special este răspunzător, potrivit legii, pentru executarea  atribuţiilor şi 

obligaţiilor sale, stabilite prin prezentul contract sau prin lege. 
 
(2)- Administratorul special are următoarele drepturi: 



a) să primească o remuneraţie lunară brută în sumă de .......... 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; 

(3)- Consiliul Judeţean Hunedoara are următoarele drepturi: 
a) să fie informat cu privire la derularea procedurii falimentului 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. 
 
(4)- 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;  
c) să reţină şi să vireze 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. 

 
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 procedurii 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 _______ 2012, în două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte semnatară. 
 

MANDANT,                             MANDATAR,  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA              ADMINISTRATOR  SPECIAL  
  PREŞEDINTE,                   la  SC  DRUMURI ŞI PODURI SA DEVA 
  Mircea Ioan Moloţ       
 
 
                  VIZAT 
        CONTROL-FINANCIAR PREVENTIV, 
  Bîndea Gabriela 
 

 
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS 

  Bârsoan  Mariana 
 
 
 SERVICIUL ADM. DOMENIULUI PUBLIC 
     Munteanu Marius  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.201/2012 

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni de interes public județean 

 
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 înaintată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, înregistrată cu 
nr.16878/2012; 
             În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2012 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2012; 
  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 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 Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii „Zilele Medicale Devene”  
desfăşurată în perioada 09 – 10 noiembrie 2012. 
 Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2012 – Capitolul 66.02 ”Sănătate” ,Subcapitolul 66.02.06 ”Servicii medicale 
în unități sanitare cu paturi”, paragraf 66.02.06.01 ”Spitale generale” Titlul 20 – ”Bunuri și 
servicii” , articolul  20.19 ,”Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și 
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere” destinată 
realizării în bune condiţii a acțiunii menţionată 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.1 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
   
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



                                                                              
                                                                              

A N E X A 
La Hotărârea nr.201/2012 a  

Consiliului Județean Hunedoara 
                  
                                                                              
 
 
 

ROMÂNIA                                                                           SPITALUL JUDEȚEAN 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                DE URGENȚĂ DEVA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            
                                                                                                       
 NR . ________  /_______                                                         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. 
RO77TREZ36624660220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Deva, reprezentat prin domnul 
Mircea Ioan Moloţ - preşedinte 

şi 
2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, cu sediul în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, judeţul 

Hunedoara, având codul fiscal 4374385, cont bancar nr. RO88TREZ3665041XXX000222, deschis la 
Trezoreria Română, sucursala Deva, reprezentată prin domnul manager – Călin  Mircea Laza . 
   

  Părţile convin următoarele: 
  

 Art.1 Scopul asocierii 
 Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la îmbunătăţirea și dezvoltarea 
permanentă a actului medical . 

 
Art.2 Obiectul acordului 
         Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în vederea 
finanţării şi realizării în comun a acţiunii „Zilele Medicale Devene”  în perioada 09 - 10 noiembrie 2012. 
 

 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 proiectului cu suma 
de 7.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 2012, Capitolul 66.02 
,,Sănătate ,, ,Subcapitolul 66.02.06 ,,Servicii medicale în unități sanitare cu paturi,, paragraf 
66.02.06.01,,Spitale generale,,Titlul 20 - ,,Bunuri și servicii,, , articolul  20.19 ,,Contribuții ale 
administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor 
convenții sau contracte de asociere" , în condiţiile legii și care reprezintă  achitarea  cheltuielilor de 
cazare pentru invitați și închiriere spațiu pentru organizarea evenimentului. 
         2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva : 



         a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea " Zilele Medicale Devene”  
în perioada  09 - 10 noiembrie 2012. 

       b) se obligă să întocmească exact și corect și să prezinte la termen toate   documentele 
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului; 
         c) să respecte destinația sumelor alocate; 
         d) să promoveze imaginea Județului Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara. 

 Art.5 Modificarea 

Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act 
adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
          Art.6 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 Consiliul Judeţean Hunedoara și un exemplar pentru beneficiar. 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          SPITALUL JUDEŢEAN 
        HUNEDOARA                                                                DE URGENŢĂ DEVA 
                                                                                                                  

PREŞEDINTE,                                                                                    MANAGER, 
Mircea Ioan Moloţ                                                                          Călin Mircea Laza 

 
          
 
 
 

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
 
                                                                                                              DIRECTOR  
                                                                                                                        FINANCIAR-CONTABIL 
                                                                                                                          Ec. Vetuța Stănescu 
                          
 
  COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
    TURISM, ACTIVITAȚI CULTURALE 
 
 
 
 
            VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.202/2012 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2012 
 
 
 
 
    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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea nr.29/2012 a 
Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții 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,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                          Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.203/2012 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de 

management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane  

 
 

 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; 

Vâzând adresele nr.5014/2012 a Muzeului Naţional de Istorie a României Bucureşti, 
nr.767/2012 a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, nr.132/2012  a Muzeului de Istorie 
Sighişoara şi nr.1027/2012 a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”; 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, 
Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru 
al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru 
recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura; 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.269/2009 ; 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.4 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.97 alin.1 din Legea 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 desfăşurare a concursului de proiecte de 

management şi Caietul de obiective pentru  ocuparea postului de manager al Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, conform anexelor   nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Numeşte pe domnul STOIAN DAN ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs şi pe doamna DAN DANA ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane. 



 
 

Art.3.- Se numeşte Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre.  

Art.4.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a desemna 
reprezentanţii secretariatului comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
pentru  concursul de proiecte de management organizat  pentru instituţia publică de cultură 
indicată în prezenta. 
 Art.5.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane şi se va comunica celor interesaţi  prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
                                                                                                    
       PREŞEDINTE,                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

            Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                     Anexa nr.1 la 
              Hotărârea nr. 203 / 2012  

   a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management  pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane  
 
     CAP. I  Dispoziţii generale 

ART. 1  
 Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane aflat în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, denumit în continuare autoritatea,  se 
organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, 
denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului regulament. 

ART. 2  
Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu 

respectarea dispoziţiilor art.9 din ordonanţa de urgenţă: 
    a) 29.10.2012 aducerea la cunoştinţa publică a : condiţiilor de participare la concurs,  caietului de 

obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a 
proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului; 
         b)  30.10  - 20.11.2012 - depunerea  proiectelor de management de către candidaţi; 
               c)  21  - 28.11.2012 - analiza proiectelor de management ; 
               d)  29.11.2012  - susţinerea  proiectelor de management în cadrul interviului . 
 
     CAP.II  Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs  
  ART. 3 (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
          a) 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara; 
         b) 2 specialişti, desemnaţi în funcţie de tipul de instituţie publică de cultură.     
     (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin prezenta hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

ART. 4 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: 
           a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului ; 
           b) analizează  proiectele de management depuse de candidaţi, pe baza caietului de obiective şi a 
criteriilor de evaluare a proiectului de management, acordând note pentru fiecare etapă a concursului; 
           c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape; 
       d) certifică, prin semnătura membrilor, toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de secretarul 
Comisiei. 
     (2) Comisia poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de management, în limitele 
prevăzute la art.11 alin.2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă, şi, după caz, privind conţinutul acestuia. 
     (3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
     ART. 5 (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de un reprezentant din cadrul  Compartimentului 
salarizare, resurse umane. 
     (2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; 



 
 

 
b) verifică legalitatea şi conformitatea actelor depuse de candidaţi; 
c) elimină, pe bază de proces – verbal, mapele de concurs incomplete şi care conţin documente 
neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză ;  
d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza 
documentelor originale ; 
e) întocmeşte pentru membrii Comisiei declaraţiile de confidenţialitate ; 
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise ; 
g) participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot ; 
h) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota obţinută de fiecare candidat; 
i) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termenul 
prevăzut la art.19 alin.2 din ordonanţa de urgenţă; 
j) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după 
caz, recomandările Comisiei; 
k) aduce la cunoştinta candidaţilor nota obţinută în prima etapă a concursului, în scris,  în termen de 24 
de ore de la încheierea acesteia şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe 
pagina de internet a instituţiei publice de cultură; 
l) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului în termen de 24 de ore de la 
încheierea ultimei etape şi asigură  afişarea acestuia  la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina 
de internet a autorităţii ; 
m) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a 
candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut la art.20 alin.4 din ordonanţa de urgenţă.  
 
 
     CAP. III  Analiza şi notarea proiectelor de management 
     Retultatul concursului 
 
     ART. 6 (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic 
şi/sau pe suport hârtie de la secretariat. 
     (2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de 
obiective, prevăzute la art.12 din ordonanţa de urgenţă. 
     (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii 
acesteia: 
     a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul de evaluare pentru criteriile în baza cărora se 
notează  proiectele de management şi interviul; 
     b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului; 
     c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor 
de management de către candidaţii admişi; 
     (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 
o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
     ART. 7 (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1(unu) la 
10(zece), pentru fiecare etapă. 
     (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru al Comisiei, se calculează prin aplicarea formulei 
stabilite conform ordonanţei de urgenţă, în cadrul şedinţelor prevăzute la art.6 alin.3. 
     (3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate 
candidatului de fiecare membru al Comisiei. 
    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x 



 
 

    x - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs. 
  

 
     CAP. IV  Soluţionarea contestaţiilor 
     
     ART. 8 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii cu privire la modul de respectare a procedurii privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului la Compartimentul salarizare, resurse umane în termen de 3(trei) zile 
lucrătoare, de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului. 
     ART. 9 (1) Contestaţiile se soluţionează în termenul prevăzut la art.20 alin.3 din ordonanţa de urgenţă. 
     (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri, respectiv: 
           a) - 1 reprezentant al Consiliul Judeţean Hunedoara; 
           b) – 2 specialişti, desemnaţi în funcţie de tipul de instituţie publică de cultură.  

(3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin prezenta hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor  are următoarele atribuţii: 

a) verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege; 
b) verifică dacă persoana care depune contestaţia, îndeplineşte condiţia impusă de  art.20 alin.1 din 

ordonanţa de urgenţă; 
c)  întocmeşte  procesul verbal al şedinţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
d) comunică petetentului, în termenul  legal, răspunsul la contestaţie. 

 
     CAP. V  Încheierea contractului de management 
 
     ART. 10 (1) Compartimentul salarizare, resurse umane asigură întocmirea contractului de management, 
cu respectarea termenului prevăzut de ordonanţa de urgenţă. 
 (2) Contractul de management va fi vizat de legalitate de către Serviciul juridic- contencios şi relaţii cu 
consiliile locale şi contrasemnat de către Secretarul Judeţului. 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 2 
    LA HOTĂRÂREA NR. 203/2012 

A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
  Pentru concursul de proiecte de management organizat pentru  

MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  
 

 
Perioada de management este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de management. 

  
I. OBIECTIVELE ŞI MISIUNEA MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE  

 
I.1. SUBORDONARE 
 
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara Nr. 3/1992 a fost  constituit Consiliul 

Judeţean Hunedoara, ca autoritate a administraţiei publice judeţene, care are în subordine şi servicii publice din 
domeniul culturii. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane este o instituţie publică de cultură, aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Finanţarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane se realizează prin alocaţii bugetare acordate de la 
bugetul local al Consiliului Judeţean Hunedoara şi din venituri proprii. 

 
I.2. OBIECTIVELE INSTITUŢIEI 
       
 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane urmăreşte următoarele obiective strategice: cercetarea şi 

colecţionarea  de  bunuri cu semnificaţie artistică şi documentară de profil, în vederea constituirii şi completării  
patrimoniului Muzeului; organizarea evidenţei  de gestiune şi ştiinţifice a patrimoniului cultural deţinut în administrare; 
depozitarea, administrarea, protejarea, conservarea, restaurarea şi documentarea patrimoniului deţinut, în condiţii 
conforme standardelor europene generale precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional; punerea în valoare a patrimoniului cultural deţinut prin: organizarea de expozi ţ i i  permanente şi 
temporare; organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei despre patrimoniul 
cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare; 
constituirea şi organizarea fondurilor documentare precum şi a arhivei generale. 

 
  
 
I.3. MISIUNEA INSTITUŢIEI  

 
Obiectivele principale ale activităţ i i  muzeului sunt constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi 

restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea 
patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. 

Conform analizei ultimilor trei ani, muzeul este unul dintre dinamicii operatori culturali şi educaţ ionali 
din ţară, prin multitudinea şi importanţa expoziţiilor temporare, prin creşterea ponderii activităţilor conexe 
acestora cât şi celor dedicate expunerii de bază. 

În orizontul următorilor trei ani Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane urmăreşte să-şi păstreze, prin 
prestigiul profesional, rolul de reper în mediul cultural, atât hunedorean  cât  şi  naţional, ţinând  deopotrivă cont 
de numărul turiştilor, atât români cât şi străini. 



 
 

Acest obiectiv impune dezvoltarea unor proiecte cu o majoră valoare culturală şi implicit educaţională. În 
acest sens, preocuparea dominantă rămâne dezvoltarea colecţiilor prin includerea unor piese cu valoare 
naţională şi internaţională deosebită ( prin donaţii, achiziții ), interesul pentru adaptarea expunerii 
permanente şi a manifestărilor cu caracter temporar la standardele moderne din domeniu, editarea de materiale 
de popularizare          ( ghiduri, cataloage, monografii, pliante, vederi ), precum şi dezvoltarea şi diversificarea 
parteneriatelor externe ale instituţiei. 

În concluzie, misiunea Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane este prezervarea, dezvoltarea, restaurarea, 
studierea, expunerea şi promovarea celui mai bogat patrimoniu muzeal , printr-o ofertă cât mai consistentă dar 
şi variată de proiecte expoziţionale de anvergură ce permit vizitatorilor accesul la cunoaşterea patrimoniului 
muzeal în scopul educării, a îmbogățiri culturale şi a dezvoltării spirituale ale acestora. 
 
 

II. EVOLUŢIILE ECONOMICE ŞI SOCIOCULTURALE ALE COMUNITĂŢII ÎN CARE MUZEUL 
CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 
    

Muzeul şi-a desfăşurat activitatea economică în parametrii normali datorită sprijinului financiar permanent 
acordat de către Consiliul Judeţean Hunedoara. Analiza contextului socio-cultural şi economic este vitală pentru 
identificarea direcţiilor optime de dezvoltare a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, ca instituţie culturală şi 
educativă în slujba comunităţii. Ca atare, principalele direcţ i i  de evoluţ ie ale mediului extern sunt legate de 
creşterea interesului pentru manifestări culturale pe fondul creşterii ofertelor de profil, respectiv a concurenţei şi 
a ofertanţilor numeroşi din cadrul sistemului cultural românesc. În condi ţ i i le organizării unor expoziţii ce implică 
parteneriate ample, şansele obţinerii unui suport financiar pentru acestea cresc. O tendinţă îmbucurătoare de 
care se ţine cont este creşterea fluxului de turişti străini ( inclusiv a celor care practică turismul cultural ) în judeţ. 

Analiza făcută contextului actual a identificat principalele oportunităţi care pot influenţa evoluţia Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

Aceste oportunităţi sunt: 
• creşterea interesului publicului pentru proiectele culturale şi programele educaţionale ale Muzeului; 
• derularea unor programe interactive între muzeu şi instituţiile de învăţământ; 
• creşterea interesului mass media pentru activităţile culturale şi educaţionale interactive şi inedite; 
• dezvoltarea activităţii turistice în judeţ şi creşterea numărului de cetăţeni străini în ţ ară; creşterea 

interesului pentru turismul cultural şi înţelegerea culturii locale; 
 

 
III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  

 
Dezvoltarea specifică a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane se realizează prin: 

• elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii, în concordanţă cu strategia culturală promovată 
de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 

• stabilirea de măsuri organizatorice, economice, tehnice cu scopul respectării programelor culturale 
aprobate, de a căror realizare răspunde; 

• aprofundarea cercetării colecţiilor muzeale; 
• realizarea lucrărilor de cercetare arheologică preventivă şi sistematică; 
• realizarea lucrărilor şi operaţiunilor de conservare, restaurare şi protecţie a patrimoniului cultural mobil 
şi imobil aflat în administrarea sa; 

• punerea în valoare a fondurilor artistice şi documentare prin manifestări specifice şi activităţi conexe 



 
 

acestora. 
 
 
A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI 
 

III.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane  îşi urmăreşte obiectivele asumate prin: 
• evidenţa, conservarea, restaurarea şi păstrarea obiectelor de patrimoniu mobil şi imobil; 
• cercetarea patrimoniului pe care îl deţine conform programelor anuale şi multianuale;  
• activităţi de identificare şi documentare în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de 

obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 
• expunerea cu caracter permanent şi/sau temporar, atât la sediul central, cât şi în în celelalte secţii 

aflate în administrarea sa, a patrimoniului pe care îl deţine;  
• organizarea cercetărilor arheologice de teren, sistematice şi de salvare, ca şi a perieghezelor pentru 

depistarea unor noi situri arheologice; 
• punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii, publicaţii şi comunicări a rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice muzeologice şi istorice; 

• contactul permanent cu publicul de toate categoriile; 
• contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, organisme culturale, 

instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee şi organisme şi foruri internaţionale, precum UNESCO 
(Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie – Cultură – Ştiinţă – Comunicare), ICOM (Consiliul 
Internaţional al Muzeelor), ICOMOS (Consiliul Mondial al Monumentelor şi Siturilor), CIDOC (Comitetul 
Internaţional de Documentare pentru Muzee al ICOM), RNMR (Reţeaua Naţională a Muzeelor din 
România) 

 
 

III.2. STRUCTURA EXISTENTĂ 
  

III.2.1. SCURT ISTORIC AL  MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  
 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane se înscrie, în larga reţea a aşezămintelor muzeale din România, ca 

un organism dinamic care, prin colecţiile şi activitatea sa, aduce o substanţială contribuţie în cercetarea istorică, 
în ilustrarea drumului parcurs de societatea omenească din cele mai vechi timpuri pe meleaguri hunedorene şi, în 
general, la promovarea culturii. Înfiinţat la 13 mai 1880 din iniţiativa preşedintelui Tribunalului din Deva, Fekete-
Sólyom Ferenc şi desfăşurându-şi activitatea într-o regiune deosebit de bogată în mărturii arheologice şi istorice, 
muzeul din Deva şi-a dovedit eficienţa prin descoperirea, conservarea şi studierea multor valori culturale. Prin 
bogatele colecţii, prin valoarea muzeală şi ştiinţifică a pieselor şi datorită unei neîntrerupte investigaţii arheologice 
şi istorice, muzeul şi-a câştigat un justificat renume, atât în ţară cât şi în cercurile ştiinţifice din străinătate. 

"Magna Curia" sau Castelul Bethlen, sediul actual al muzeului este una dintre cele mai vechi construcţii 
ale Devei şi totodată un monument istoric de importanţă deosebită. 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane al cărui sediu se află, din 1937, în această valoroasă clădire şi în 
sediul administrativ din clădirea anexă, numără între secţiile sale pe cele de arheologie, istorie şi artă, ştiinţele 
naturii, ce conţin în colecţiile lor piese de patrimoniu cultural naţional din categoria fond şi tezaur.  



 
 

   
 
 
 III.2.2. PREZENTUL MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  
 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane funcţionează structurat pe secţii, servicii şi compartimente conform 
organigramei după cum urmează: Secţia de Arheologie Deva; Secţia de Arheologie Sarmizegetusa ( ce cuprinde 
Complexul de monumente „in situ”  Sarmizegetusa ); Secţia de Istorie şi Artă Deva ( care include Complexul 
Memorial Aurel Vlaicu, Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad, Complexul de Monumente de la Ţebea, 
Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş ); Secţia de Restaurare – Investigaţii Deva; Secţia de Evidenţă, 
Conservare, Supraveghere Deva; Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie; Secţia de Ştiinţele Naturii Deva; 
Secţia de Relaţii cu Publicul; Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică; Serviciul Buget, Contabilitate, 
Administrativ; Compartimentul Juridic; Compartimentul Achiziţii Publice. 
  
 

III.3. PERSONALUL ŞI CONDUCEREA MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  
  
 

III.3.1. PERSONALUL MUZEULUI CIVILIZATIEI DACICE ŞI ROMANE  
 

La această dată muzeul are în statul de funcţii un număr de 93 de posturi. Structura acestuia este  
următoarea: 
 

    NUMĂR DE POSTURI Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 

 Total 98 93 93 

1. Personal de conducere 13 13 13 

2. Personal de execuţie de specialitate 76 71 71 

3. Personal administrativ 9 9 9 
 

 
 
 
 
 
 

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul 2012: 
 
 
La începutul anului 2012 există un număr de 93 posturi, structurate după cum urmează: 

 
Funcţii de conducere:   

 

Manager 1 persoană 
Director 2 persoane 



 
 

Contabil Şef                     1 persoană 
Şef Serviciu 4 persoane 
Şef Birou                         5 persoane 

 
Funcţii de execuţie:  

 

Cercetător Ştiinţific            8 persoane 
Arheolog 9 persoane 
Muzeograf 8 persoane 
Conservator 5 persoane 
Restaurator 5 persoane 
Desenator artistic             2 persoane 
Fotograf 1 persoană 
Bibliotecar 1 persoană 
Gestionar custode             10 persoane 
Supraveghetor muzeu        11 persoane 
Inginer 1 persoană 
Inginer de sistem             1 persoană 
Analist 1 persoană 
Analist (programator) ajutor                    1 persoană 
Referent de specialitate         4 persoane 
Referent 2 persoane 
Consilier juridic                1 persoană 

 
Funcţii administrative: 

 

Administrator 1 persoană 
Şofer 3 persoane 
Muncitor calificat                  5 persoane 

 
 
               
     III.3.1.2. ALTE INFORMAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN INSTITUŢIE: 
 

Anual, personalul de specialitate urmează cursuri de formare profesională şi de perfecţionare prin Centrul 
de Pregătire Profesională în Cultură Bucureşti şi prin alţi furnizori de cursuri de formare profesională. 
 

III.3.2. CONDUCEREA MUZEULUI  CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  
 

În prezent conducerea executivă a Muzeului este exercitată de către Managerul interimar, numit 
prin Dispoziţia nr. 205/2011 a Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Managerul Muzeului conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate a instituţiei, pe care 
o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi 
juridice din ţară şi din străinătate.  

În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul este ajutat de un director şi de contabilul şef. 
Managerul are în principal următoarele atribuţii: 

• asigură conducerea activităţii curente a Muzeului şi coordonează nemijlocit activitatea 
directorilor, a contabilului şef şi a secţiilor aflate în subordine directă; 



 
 

• coordonează în mod direct activitatea Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Informatică, 
Compartimentului Juridic, a Secţiei de Evidenţă, Conservare, Supraveghere, a Secţiei Relaţii cu 
Publicul şi a Compartimentului Achiziţii Publice; 

• elaborează împreună cu contabilul şef şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie 
proiectul de buget al instituţiei; 

• decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor 
contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru 
bugetul muzeului; 

• ia măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor economici şi culturali stabiliţi prin 
contractul de management încheiat cu Consiliul Judeţean Hunedoara; 

• asigură îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi prin proiecte şi programe culturale 
proprii, aprobate de către Consiliul Judeţean Hunedoara;  

• prezintă spre aprobare anual Consiliului de Administraţie, agenda culturală a muzeului pentru 
anul următor;  

• solicită Consiliului Judeţean Hunedoara, atunci când situaţia impune, modificarea obiectivelor şi 
a indicatorilor instituţiei, precum şi a programelor  minimale;  

• asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
• selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancţionează şi concediază 

personalul, cu respectarea dispoziţiilor legale;  
• aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului, atribuţii care se înscriu în fişa postului; 
• aprobă fişele de evaluare ale posturilor pentru  personalul Muzeului;  
• aprobă eşalonarea concediilor legale şi a recuperărilor personalului Muzeului; 
• acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, şi 

răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea procedurilor legale, a fondurilor băneşti, conform 
destinaţiei aprobate, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea 
surselor de venituri proprii;  

• asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara;  
• reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;  
• negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, 

conform legilor speciale; 
• aprobă parteneriatele cu instituţiile de învăţământ în măsura în care acestea sunt cu titlu gratuit;  
• încheie acte juridice în numele Muzeului, conform competenţelor sale; 
• iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv 

reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;  
• propune Consiliului de Administraţie organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante;  
• aprobă măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;  
• are calitatea de preşedinte al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;  
• elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, în conformitate cu 

prevederile legale şi îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;  



 
 

• semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;  
• negociază şi încheie Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul reprezentativ din cadrul Muzeului 

Civilizaţiei Dacice şi Romane;  
• răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului, conform dispoziţiilor legale; 
• alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale.  

În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii. 
Atribuţiile Managerului vor fi delegate pe perioada absenţei, directorului sau în lipsa acestuia unui 

şef serviciu / birou, pe baza unei decizii. 
Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, constituirea de 

comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice Muzeului.  
În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul de Administraţie, ca organ deliberativ 

de conducere, format din 5 persoane, dintre care 1 persoană  reprezentantă a Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

Consiliul de Administraţie sprijină activitatea managerului şi are următoarele atribuţii principale: 
• decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 
• aprobă programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi istorice; 
• stabileşte priorităţile în investiţii, aprobă planul de dotări generale şi cel de reparaţii capitale şi curente; 
• aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;  
• propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
• aprobă Agenda culturală a instituţiei; 
• aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 
• aprobă colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
• aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul de funcţii în alte instituţii, în condiţiile legii, 

în situaţia în care programele de lucru se suprapun; 
• analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice alte măsuri 

de protejare a publicului şi a bunurilor Muzeului în diverse situaţii specifice; 
• analizează şi soluţionează sesizările primite din partea salariaţilor şi care au legătură cu condiţiile 

generale de administrare şi funcţionare a Muzeului; 
• propune Consiliului Judeţean Hunedoara spre aprobare constituirea de colecţii muzeale pe domenii;  
• propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara taxele de intrare în Muzeu, de fotografiere şi 

filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzările prin stand; 
• propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara organigrama, statul de funcţii, precum şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei;  
• aprobă Regulamentul Intern; 
• răspunde de respectarea prezentului regulament, precum şi a oricăror alte norme şi normative specifice; 
• aprobă măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi pentru conservarea 

patrimoniului general al Muzeului şi urmăreşte modul de aplicare a lor; 
• aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Muzeului; 
• aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi metodologia de 

organizare a concursurilor, data şi componenţa nominală a comisiilor de examinare; 
• aprobă orarul de vizitare a Muzeului pentru public; 



 
 

• emite hotărâri  înregistrate într-un registru special. 
În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul Ştiinţific, ca organ de specialitate alcătuit din 

specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, 
colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.  

Consiliul Ştiinţific sprijină Consiliul de Administraţie în toate problemele importante ale desfăşurării 
activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:  

• dezbate programele ştiinţifice anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri 
organizatorice, bugete şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină şi alte programe de 
interes pentru instituţie; 

• examinează programe muzeologice - istorice şi formulează aprecieri;  
• propune colectivele de specialişti care folosind materialul ştiinţific şi cultural, realizează ghiduri, 

pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor, ş.a.m.d.; 
• se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor activităţii instituţiei şi specialiştilor săi în domenii de 

importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii de bunuri de patrimoniu, 
starea colecţiilor şi măsurilor ce se impun, diversificarea modalităţilor de valorificare a 
patrimoniului de obiecte, date şi informaţii, formarea profesională a personalului, tematica 
tipăriturilor şi publicaţiilor, relaţii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialişti 
străini etc.; 

• face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la 
dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului; 

Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare pentru analizarea activităţilor 
proiectate pentru perioada care urmează, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare; 
• Se pronunţă asupra atribuţiilor incluse în fişele de post ale personalului de specialitate al 

Muzeului; 
• analizează, aprobă sau respinge planul editorial al revistei „Sargeţia”. 

 
 
III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă ale conducerii MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  

ROMANE, între anii 2009-2011; 
 

Nr. 
crt. Criterii de performanţă Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:    
 - din subvenţie 87,93 86,49 78,30 
 - din venituri proprii 7,77 6,87 21,70 
2. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 

cheltuielilor (%) 
35,23 53,83 29,75 

(1) (2) (3) (4) (5) 
3. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) 100 100 100 
4. Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul 

programelor (expoziţii), din care: 
12 11 13 



 
 

 - la sediu, 0 2 10 
 - în afara sediului - 
 - altele - 
5. Numărul beneficiarilor, din care: 115.000 

vizitatori 
99.000 

vizitatori 
52.385 

vizitatori 
 - la sediu - 
 - în afara sediului - 
 - altele - 
6. Participări la concursuri de proiecte, premii 

primite 
3 3 3 

7. Proiecte (expoziționale) realizate ca 
partener/coproducător 

11 17 1 

8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate 
publicului (la sediu) (%) 

95% 65% 100% 

9. Apariţii în presă: 123 130 162 
 - naţională - 
 - internaţională - 
10. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea 

categoriilor de beneficiari 
 

3 tipuri 
chestionare 

aplicate 
 

3 tipuri 
chestionare 

aplicate 
 

3 tipuri 
chestionare 

aplicate 
 

11. Perfecţionarea personalului: 
- numărul de angajaţi  care au  urmat diverse 
forme de perfecţionare şi tipul cursului 
 

9 (dintre care 
1 de lungă 

durată) 
 

7 (dintre care 
4 de lungă 

durată) 
 

6 (dintre care 
1 de lungă 

durată) 
 

 
 
 
III.3.2.2 Concluzii 
 
Datele din tabelul de mai sus reliefează o evoluţie pozitivă a majorităţii indicatorilor în anul 2011 faţă de 

anul 2010. 



III.4. BUGETUL MUZEULUI  CIVILIZAȚIEI DACICE ŞI ROMANE a prevăzut şi realizat în perioada 
01.01.2009 – 31.12.2011 următorii indicatori economico-financiari: 
 
 

a) În perioada 01.01.2009 - 31.12.2011 au fost prevăzuți şi realizați indicatorii economici din tabelul de 
mai jos: 

 
 
 

 

Categorii 
 

Prevăzut 
2009 

lei 

 
Realizat 

2009 
lei 

 
Prevăzut 

2010 
lei 

 
Realizat 

2010 
lei 

 
Prevăzut 

2011 
lei 

 
Realizat 

2011 
lei 

1. Venituri totale, din care: 4.045.000 4.010.903 4.560.980 4.267.547 5.339.170 5.132.968 

 
- venituri proprii 400.000 389.308 250.000 

 
233.237 
34.310 

1.103.000 
 

1.068.637 
45.000 

 
- subvenţii 
 
 

3.645.000 3.621.595 4.276.670 4.000.000 4.236.170 4.019.331 

2. Cheltuieli totale, din care: 4.045.000 4.010.903 4.560.980 4.267.547 5.339.170 5.132.968 

- cheltuieli de personal, inclusiv 
colaboratori 2.257.000 1.787.655 1.823.000 1.764.350 1.529.000 1.527.041 

-  cheltuieli de întreţinere şi 
pentru realizarea programului 
anual  (bunuri si servicii ) 

1.477.000 1.460.362 1.121.980 1.079.891 1.483.400 1.479.864 

 
- cheltuieli de capital 778.600 767.500 1.616.000 1.423.306 2.326.770 2.126.063 

 
b) gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 

În perioada 2009-2011  gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei a fost următorul 
(exprimat procentual): 

  
 2009 2010 2011 
     venituri proprii/cheltuieli   
  

  9,7%    6,3%    21,7% 

 
c) Veniturile proprii au fost realizate din vânzare de bilete, din vânzare mater ia le publicitare,  taxe de 
ghidaj, fotografiere şi filmare, contracte de cercetare  (exprimate în lei): 

 

12 

Venituri totale, din care: 2009 2010 2011 



4.010.903 4.267.547       5.132.968 

- din subvenţie:        
3.621.595 

 
4.000.00

0 
      4.019.331 

- din venituri proprii, din care: 
 

389.308 
 

 
233.237 

 

 
1.113.637 

 

- bilete intrare muzeu 114.793 101.231 104.109 

- vânzare materiale publicitare 141.168 111.954 91.772 

 
-contracte de cercetare arheologică, istorică 133.347 20.052 872.756 

- sponsorizare 0 34.310 45.000 

  
d) gradul de creştere a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%); 
 
                    9,7    6,3     21,7 

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
 

   2009      2010     2011 

    44,57%       44,11 %      29,75 % 
 

f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total; 
 
 

 2009           2010          2011   
             19,13%      35,58%      41,42%   

 
g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 
 
Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de 100% în intervalul supus analizei. 

 
 

h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele  de  
muncă  (drepturi  de  autor,  drepturi  conexe,  contracte  şi  convenţii civile); 

 
  Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă, 

nu au fost prinse în categoria cheltuielilor de personal, în conformitate cu Legea finanţelor publice nr. 
500/2002 şi au fost încheiate în baza contractelor de finanţare sau a altor acte normative în  vigoare. 

 

 
 



 
 

III.5. PROGRAMELE MUZEULUI  CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE: 
 

Anual la Muzeul Civilizatiei Dacice și Romane sunt organizate numeroase activităţi culturale: programe 
educative, conferințe, manifestări și sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, expoziții, unele dintre acestea 
devenind tradiţionale. Pentru anul 2012 Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane şi-a propus să lanseze un număr 
amplu de programe culturale, exemplificând  următoarele: 

 
Nr.crt. Programul/Proiectul Scurtă descriere a 

programului/proiectului 
Alte detalii Buget 

(lei) 
 
SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE 
 

1. Luna pădurii Simpozion dedicat lumii pădurii, 
urmărindu-se relevarea importanţei şi 
rolului pădurii în viaţa omului. 

- 200 

2. Sesiunea anuală  a muzeului Eveniment ştiinţific anual organizat pe 
secţiunile arheologie, istorie şi artă, 
restaurare-conservare, ştiinţele naturii. 

- 20.000 

3. „Omul nou” – mijloc şi scop al 
filosofiei sociale în comunism 

Simpozion ştiinţific dedicat filosofiei 
sociale comuniste a „omului nou”. - 200 

4. 60 de ani de la înfiinţarea 
muzeului orăştian 

Eveniment aniversar dedicat împlinirii a 
60 de ani de la înfiinţarea muzeului din 
Orăştie. 

- 10.000 

5. Societăţi şi asociaţii culturale 
feministe din Transilvania şi 
România în a doua jumătate 
a sec. al XIX-lea - prima 
jumătate a sec. XX 

Simpozion ştiinţific dedicat societăţilor 
culturale feministe româneşti, locul şi 
rolul lor în societatea românească. - 100 

6. Sărbătorirea Zilei de 1 
Decembrie 1918 

Eveniment aniversar dedicat unirii 
României cu Transilvania şi formarea 
României Mari. 

- 100 

EXPOZIŢII 
 

1. Exponatul lunii Prezentarea câte unui obiect din 
patrimoniul muzeului. -    12.000 

2. Păsări şi mamifere din 
colecţiile muzeului devean 

Prezentarea diverselor specii de păsări şi 
mamifere aflate în patrimoniul muzeului 
şi organizarea unor acţiuni educative în 
cadrul acesteia. 

- 1.500 

3. Savantul fotograf Nopcsa Expoziţia prezintă activitatea fotografică 
a savantului transilvănean Franz Nopcsa. - 500 

4. Artă şi meşteşug în epoca 
Regatului Dac. Osul şi cornul 

Expoziţie dedicată civilizaţiei dacice. 
Piesele din ceramica dacică, originale şi 
replici, prezente în expoziţie sunt cele 
din os şi corn. 

- 10.000 

5. 
Povestea pâinii 

 - 2.500 

6. 
Marcel Olinescu–ipostaze 

Expoziţie de grafică cu lucrările 
renumitului artist plastic. - - 



 
 

zărăndene 
7. Bijuteriile coroanei Expoziţia doreşte expunerea unei părţi a 

bijuteriilor aparţinând Monarhiei Române. - 20.000 

8. Cetatea Orăştiei Expoziţia temporară „Cetatea Orăştiei” 
vernisată la Sinagogă în cadrul 
evenimentului cultural Aniversarea a 60 
de ani de la înfiinţarea muzeului din 
Orăştie 

- 2.000 

9. Isuse Hristoase, mărire Ţie! Expoziţie de icoane, veşminte liturgice, 
cărţi şi obiecte de cult din colecţia de artă 
bisericească, din parohiile şi filiile eparhiei 
şi din colecţia de pictură a MCDR Deva, 
prezentată cu ocazia sfintelor sărbători de 
iarnă. 

- 1.000 

10. Siderurgia în Ţinutul 
Hunedoarei la sfârşitul sec. al 
XIX-lea 

Vor fi expuse 150 de fotografii alb-negru 
cu imagini ale Uzinelor de Fier 
Hunedoara, minele de la Ghelar, 
funicularele şi furnalul de la Govăjdie (din 
colecţia personală a lui Găină 
Constantin). 

- 8.500 

11. Sacru şi profan Expoziţie care va reuni piese din eneolitic  
până în sec. XX, vernisaj în Italia. - - 

12. Amenajare expoziţii 
temporare 

Punere în valoare patrimoniu cultural - - 

 
PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CULTURALE ŞI EDUCATIVE 

 
1. Să cunoaştem natura pentru 

a o proteja! 
Proiectul educaţional include mai multe 
activităţi de pedagogie muzeală cu şcoli 
partenere, desfăşurate la sediul MCDR 
sau al şcolilor partenere. 

- acţiuni 
educative în 
şcoli 

 
100 

2. Hoinărind prin Europa Prima ediţie a proiectului educaţional 
este concretizată în organizarea unui 
concurs internaţional de creaţie literară, 
plastică şi artă fotografică. 

- acţiuni 
educative în 
şcoli 

 
500 

3. Tradiţie şi modernitate în arta 
iconografică contemporană 

Expoziţia va prezenta lucrările a 5 pictori 
de icoane, dar şi icoane şi cărţi vechi 
religioase din patrimoniul MCDR. În 
cadrul expoziţiei va fi organizat, timp de 2 
zile, un workshop în cadrul căruia 
vizitatorii pot vedea cum se pictează 
icoanele. 

- expoziţie 
- workshop 
 

500 

4. 
Satul românesc între 
tradiţie şi  modernitate  

Proiectul educaţional constă într-un 
concurs naţional de fotografie „In 
memoriam Mircea Sasu”, finalizat cu 
organizarea unei expoziţii la sediul 
MCDR. 

- expoziţie de 
fotografie, 
costume  şi 
obiecte 
etnografice 

 

500 



 
 

5. 
Gova – artă contemporană 

Proiectul cultural-educativ cuprinde o 
expoziţie, un workshop şi un atelier de 
pictură şi design „Arte ambientale” pentru 
copii. 

- expoziţie 
- workshop 
- atelier de 

pictură 1.000 

6. 
Tradiţii din Ţinutul 
Pădurenilor 

Proiectul cultural include realizarea unei 
cercetări etnografice şi de conservare 
culturală în sate din Ţinutul Pădurenilor, 
realizarea unui film documentar despre 
tradiţiile păstrate în această zonă, 
realizarea şi editarea unei cărţi, 
realizarea unei expoziţii cu port şi obiecte 
tradiţionale, realizarea unui site web 
multimedia.  

- expoziţie 
- publicare 

carte 
- film 

documentar 
- site web 

5.000 

7. 
Arta uitată a şoimăritului 

Proiectul cultural include realizarea unui 
film documentar despre şoimărit şi 
istoricul acestei arte în România, 
realizarea şi editarea unei lucrări 
ştiinţifice, realizarea unei expoziţii 
interactive cu demonstraţii de dresaj, 
realizarea unui site web multimedia. 

- expoziţie 
-   film 

documentar 
- demonstraţii 
dresaj şoimi 
- web site 

5.000 

8. Povestea Sabiei – o pagină 
din istoria şi cultura Daciei 
Felix 

Proiectul cultural-educativ include 
realizarea unui film documentar despre 
viaţa şi elementele culturale prezente in 
viaţa populaţiei dacice după cucerirea 
romană, realizarea unui DVD multimedia 
care va fi distribuit şcolilor din judeţ şi 
muzeelor din ţară, realizarea de acţiuni 
de educaţie muzeală/cultural-istorică în 
şcoli şi licee din judeţul Hunedoara. 
 

- film 
documentar 

- realizare 
DVD 

- acţiuni 
educative în 
şcoli  

2.000 

9. Savantul fotograf Nopcsa Expunerea celor peste 1000 de fotografii 
realizate de Franz Nopcsa, copierea şi 
expunerea materialelor de albanologie 
aflate la Muzeul Naţional al Albaniei, 
găzduirea unui simpozion internaţional 
(Austria, Ungaria, Albania, România) 

- expoziţie 
- simpozion 

internaţional 
3.000 

10. Comori culturale româneşti / 
Comorile Ţării Haţegului 

Realizarea unei cercetări de conservare 
culturală asupra a 10 monumente din 
Ţara Haţegului: Castelul Nopcsa Săcel, 
castelul Nălaţ-Fay, Castelul Pogany din 
Păclişa, Conacul Peşteana, Curia 
Nopcsa Densuş, Cetatea Haţegului, 
Biserica ortodoxă Peşteana, Biserica 
Streisângeorgiu, Biserica Strei, Turnul de 
la Răchitova, realizarea a 10 filme 
documentare, realizarea unui site web 

- 10 filme 
documentare 
- web site 
- simpozion 

internaţional 5.000 



 
 

multimedia, simpozion internaţional. 

11. Culorile Columnei Proiect de educaţie muzeală. Cuprinde 
mai multe acţiuni cu şcolari şi preşcolari 
de pictare a unor mulaje din ghips după 
scene de pe Columna lui Traian. 

- acţiuni de 
educaţie 
muzeală 

- premierea 
lucrărilor 

5.000 

12. Cercetarea tehno-tipologică a 
utilajelor litice şi din materiale 
dure animale cu ajutorul 
microscopiei digitale. 
Cercetări arheologice de 
teren şi în situri deja 
cunoscute. 

Proiect de cercetare ştiinţifică.  

1.000 

13. 
Poveşti noi pentru voi 

Proiect educativ în cadrul căruia, lunar 
vor avea loc întâlniri cu elevii, cărora le 
vor fi difuzate diverse piese de teatru 
pentru copii, urmate de realizarea de 
desene. Selectarea şi premierea 
desenelor va fi făcută cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Copilului. 

- difuzare de 
piese de 
teatru  

- concurs de 
desene 

3.000 

14. Strai de sărbătoare, textură şi 
culoare 

Proiectiv educativ  - 8 expuneri la 
şcolile din 
Orăştie 

5.000 

15. Văzute şi nevăzute mărturii 
ale trecutului, să ne 
cunoaştem oraşul ! 

Proiect educativ - concurs cu 
elevi de ciclu 
liceal 

1.000 

16. Pedagogie muzeală Proiectiv educativ  - 8 expuneri la 
şcolile din 
Orăştie. 

1.000 

 
ŞANTIERE ARHEOLOGICE 
 



 
 

1. Şantier sistematic: 
Grădiştea de Munte 

Cercetarea unor vestigii din capitala Regatului 
Dac. - delegaţie 

 

EVENIMENTE CULTURAL- EDUCATIVE 

 
1. Noaptea muzeelor Eveniment organizat cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Muzeelor. 5.000 

2. 
Ziua Internaţională a copilului 

Eveniment dedicat copiilor în cadrul 
căruia vor fi premiaţi copiii participanţi 
la diversele acţiuni educative 
desfăşurate de muzeu şi vor  fi 
susţinute programe artistice de şcolile 
participante. 

5.000 

 

PUBLICAŢII 

 
1. Revista: Sargetia 20.000 
2. Catalog: Artă şi meşteşug în epoca Regatului Dac. Osul şi cornul 10.000 
3. Catalog: Valori ale patrimoniului MCDR. Tezaurul de la Sărăcsău 10.000 
4. Carte: Sfârşitul eneoliticului şi începutul epocii bronzului între Valea 

Mureşului şi Bazinul Superior al Crişului Alb 
25.000 

5. Carte:  Ţinutul Pădurenilor. Repere istorice 20.000 
6. Carte: Monografia istorică şi etnografică a Sarmizegetusei 30.000 
7. Pliant: Cetatea dacică de la Piatra Roşie 2.000 

 
 
 
 
III.6. SITUAŢIA PROGRAMELOR MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE   
 
La data de 31 decembrie 2011 situaţia programelor se prezintă conform tabelului de mai jos: 

 
Raportarea costurilor proiectelor realizate la limite 

valorice18 ale investiţiei în proiecte 
(de la 0 la 15.000 lei) 

Nr. 
crt. Denumirea programului Costuri 

Prevăzute 
Costuri 

realizate mici 
( între 0 lei şi 

5000 lei ) 

medii 
( între 5001 
lei şi 10.000 

lei) 

mari 
( între 10.001 lei şi 

15.000 lei) 

 
SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE 
 

1. Piese arheologice minore şi 
semnificaţia lor (ed. a II-a) 5.000 4.052 4.052 - - 



 
 

2. 

Nicolae Densuşeanu – 
autorul primei monografii 
dedicate Răscoalei ţăranilor 
români de sub conducerea 
lui Horea, Cloşca şi Crişan 

2.200 2.180 2.180 - - 

3. Noaptea Albă a Muzeelor 
Deva 3.400 3.323 3.323 - - 

4. Noaptea Albă a Muzeelor 
Orastie 1.000 927 927 - - 

5. Sesiunea ştiinţifică anuală a 
Muzeului 20.000 10.490 - - 10.490 

6. 
 

Restaurarea şi conservarea 
preventivă . Metode şi 
mijloace de aplicare 

 
500 

 
- - - - 

 
7. 

Dies Traiani 6.500 2.135 2.135 - - 

8. 
Societăţi şi asociaţii 
culturale în a doua jumătate 
a sec. al XIX-lea în 
Transilvania 

100 - - - - 

9. 

Ecosisteme naturale din 
judeţul Hunedoara. 
Caracteristici bioecologice 
şi biogeografice ale 
elementelor componente 

100 - - - - 

10. Evenimente militare în 
istoria scaunului Orăştiei 1.100 - - - - 

11. 
 

Personalităţi hunedorene 
ale ştiinţei şi culturii 
româneşti 

1.000 - - - - 

12. Publicaţii în editura Panteon 100 - - - - 
13. Ziua Naţională a României 100 99 99 - - 
14. Serbările de la Ţebea 900 892 892 - - 
15. Serbările de la Costeşti 500 199 199 - - 

16. Porti deschise la 
Sarmizegetusa 2.300 2.221 2.221 - - 

 
EXPOZIŢII 

 

1. Artă şi meşteşug în epoca 
Regatului dac. Ceramica 11.600 11.558 - - 11.558 



 
 

2. Cetăţile dacilor 4.600 4.546 4.546 - - 
3. Fluturi  şi  flori  12.200 12.062 - - 12.062 
4. Ioan Stoica, inventatorul 1.000 - - - - 

5. 
Calendarele din colecţia 
Muzeului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva 

5.000 - - - - 

6. 
Culoare şi sacralitate – 
Icoanele din colecţia 
Muzeului de Etnografie şi 
Artă Populară Orăştie 

5.000 - - - - 

7. Targul National al Apelor 
Minerale 1.500 1.463 1.463 - - 

8. 1 iunie la muzeu 3.200 3.198 3.198 - - 
9. Organizarea la Veţel a unui 

muzeu de sit – Micia 1.000 - - - - 

10. Savantul fotograf Nopcea 1.000 182 182 - - 
11. Prelucrarea artistica a 

lemnului - Orastie 1.100 657 657 - - 

 
ŞANTIERE ARHEOLOGICE 

 
 

1. Cercetare arheologică 
sistematică: 
Sarmizegetusa 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

2. Cercetare arheologică 
sistematică: Piatra Craivii  

cheltuieli de 
delegare - - - - 

3. Cercetare arheologică 
sistematică: Grădiştea de 
Munte 

cheltuieli de 
delegare 1.398 1.398 - - 

4. Cercetare arheologică 
sistematică: Anina – 
Steierdorf, punct Peştera 
„La Hoţu” 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

5. Şantier arheologic 
sistematic: Micia (Veţel) 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

6. Şantier arheologic: Ardeu – 
„Cetăţuie”, com Balşa 

21.500 
(10.000 

solicitaţi de la 
MCPN) 

473 473 - - 

7. Cercetare arheologică cheltuieli de - - - - 



 
 

sistematică: Măgura 
Uroiului 

delegare 

8. Cercetare arheologică 
sistematică: Blidaru  

cheltuieli de 
delegare - - - - 

9. Cercetare arheologică 
sistematică: Săvârşin  

cheltuieli de 
delegare - - - - 

10. Şantier arheologic 
sistematic: Râşnov -
Cumidava  

cheltuieli de 
delegare - - - - 

11. Şantier arheologic 
sistematic: Simeria – „În 
coastă” 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

12. Şantier arheologic 
sistematic: Ostrov 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

13. Şantier arheologic: Piatra 
Roşie, com. Boşorod 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

14. Cercetare arheologică 
sistematică: Germisara 
castru 

cheltuieli de 
delegare - - - - 

 
PUBLICAŢII 
 

1. Revista: Sargetia 
Naturale, Istorie si 
Arheologie 

20.000 14.715 - - 14.715 

2. Catalog: Artă şi meşteşug 
în epoca regatului Dac. 
Ceramica  

5.000 4.836 4.836 - - 

 
 
 
 
 
 
III. 7. INFORMAŢII DESPRE SECŢIILE MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE  
 

    III.7.1.  Secţia de Arheologie Deva  
 
Secţia are în componenţă arheologi specialişti în domeniul preistorie, epoca dacică, epoca 

romană, prefeudal şi perioada evului mediu până în sec. XVIII, cercetători ştiinţifici, desenator artistic, 
supraveghetori muzeu, gestionari custode. 

 În cadrul secţiei se desfăşoară activităţi de cercetări de suprafaţă în vederea identificării de noi 
puncte arheologice; de conservare primară a materialului scos din săpăturile arheologice, de inventariere 
a acestuia, de valorificare ştiinţifică şi expoziţională a rezultatelor cercetării; se elaborează lucrările de 



 
 

cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; se întocmesc proiecte de cercetare arheologică; se 
execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; De asemenea specialiştii secţiei participă 
pe şantierele arheologice din judeţ şi în afara acestuia la solicitarea altor instituţii de specialitate, la 
cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică încheiate de Muzeu, la 
realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă pentru dezvoltarea şi 
diversificarea activităţii ştiinţifice a muzeului; ţine evidenţa la zi a colecţiilor; păstrează şi depozitează 
colecţiile de arheologie asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al 
secţiei; inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; selecţionează piesele pentru restaurare. 

În prezent patrimoniul secţiei cuprinde colecţia numismatică având un număr de 17.344 piese, 
colecţia arme cu un număr de 302 piese şi colecţia lapidarium în curs de inventariere.  
      
    III.7.2.   Secţia de Arheologie Sarmizegetusa  
 

Secţia are în componenţă arheologi, cercetători ştiinţifici, conservatori, gestionari  custode, 
muncitori, supraveghetori muzeu. Secţia cuprinde şi Complexul de monumente „in situ” Sarmizegetusa. 

În cadrul secţiei se realizează cercetare de teren în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
se execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; Specialiştii secţiei participă la cercetarea 
arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică încheiate de Muzeu; la cercetarea 
arheologică din situl Ulpia Traiana Sarmizegetusa;la lucrările de conservare a obiectivelor descoperite; 
gestionează şi ţine evidenţa materialelor descoperite pe categorii ceramică, metal, lapidariu şi asigură 
conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice, asigură supravegherea, întreţinerea, 
paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului; realizează ghidaj în expoziţii; valorifică ştiinţific şi 
expoziţional piesele descoperite; depozitează, păstrează şi conservă în condiţii specifice colecţiile; 
inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 

În cadrul Complexului de monumente „in situ” Sarmizegetusa se asigură supravegherea, 
întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului şi a monumentelor „in situ” şi se realizează ghidaj în 
perimetrul monumentelor „in situ”. 

În anul 2010, cu prilejul zilei de naştere a împaratului Traian, s-a vernisat în cadrul acestei secţii o 
expoziție în care s-a încercat îmbinarea vechiului cu noul, a trecutului – cu prezentul. Elementul de 
noutate este dat de prezentarea materialului arheologic descoperit in săpături, pe de o parte, iar pe de 
alta, cu ajutorul arheologiei experimentale s-a încercat o redare a unora dintre piese la fel ca în urmă cu 
aproape 2000 de ani. Astfel, s-a încercat reconstituirea câtorva tipuri de echipamente militare prezente în 
armata romană (legatus, centurion, cornicen, legionar, auxiliar). 

 În prezent colecţia de arheologie a secţiei cuprinde un număr de 30.137 piese. 
      
   III.7.3.    Secţia de Istorie şi Artă Deva  
             

Patrimoniul muzeal al Secției de Istorie şi Artă este alcătuit din bunuri culturale de natură istorică, 
documentară, ştiinţifică şi tehnică, numismatică, medalistică etc. Patrimoniul secţiei este inventariat la zi şi este în 
grija personalului ştiinţific şi al custozilor de sală din cadrul secţiilor din judeţ.  

Patrimoniul cultural al secţiei cuprinde un număr de 42.550 piese grupate în următoarele colecţii : 
• colecţia contemporană  cuprinzând 4.742 piese 
• colecţia de istorie modernă  cuprinzând 2.799 piese 
• colecţia de istorie medie cuprinzând 114 piese 
• colecţia pictură cuprinzând 790 piese 
• colecţia grafică şi sculptură cuprinzând 655 piese 



 
 

• colecţia artă – decorativă cuprinzând 484 piese 
• colecţia fond de carte, publicaţii şi carte veche cuprinzând 31.605 piese 
• colecţia Complexului Memorial Aurel Vlaicu cuprinzând 291 piese 
• colecţia Complexului de Monumente Ţebea cuprinzând 150 piese 
• colecţia Expoziţiei de Istorie Locală şi Etnografie Brad cuprinzând 808 piese 
• colecţia Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş numărând 111 piese 
• Bust Horia, Cloşca şi Crişan 

Secţia are în componenţă muzeografi, cercetători ştiinţifici în domeniile: istorie modernă, istorie 
contemporană, istoria culturii, ştiinţă şi tehnică, pictură, grafică, artă decorativă, istoria artei, bibliotecar, gestionari 
custode, supraveghetori muzeu; secţia cuprinde şi colectivele: Complexul Memorial Aurel Vlaicu, Expoziţia de 
Istorie Locală şi Etnografie Brad, Complexul de Monumente de la Ţebea, Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de 
Criş. 

În cadrul Secţiei de Istorie şi Artă Deva şi ale complexelor cuprinse în aceasta se elaborează lucrările de 
cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; se depozitează, păstrează şi expune piese din colecţia de 
istorie modernă, de istorie contemporană, de artă plastică – desene, gravuri, picturi, icoane, sculpturi, şi artă 
decorativă – mobilier, tapiţerii, covoare, costume, ceramică, sticlă, bijuterii; se efectuează ghidaj în expoziţii; se 
asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei. 

Specialiştii secţiei participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de 
perspectivă; se preocupă de starea de conservare şi restaurare a colecţiilor; ţin evidenţa colecţiilor, inventariază 
şi gestionează colecţiile de istorie şi artă; valorifică ştiinţific colecţiile; întreprind cercetări de teren în vederea 
identificării de bunuri patrimoniale și cercetare de bibliotecă, arhivă asupra unor evenimente istorice, personalităţi; 
execută studii istorice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
     

III.7.4.    Secţia Restaurare - Investigaţii Deva 
       

Bazele activităţii de restaurare în cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane au fost puse în 
anul 1994 prin înfiinţarea unui laborator în care s-au desfăşurat activităţi de restaurare metal, ceramică – 
sticlă - porţelan şi carte veche – document. 

Secţia are în componenţă un număr de 6 specialişti restauratori în domeniile ceramică, metal, 
lemn, piatră, hârtie – documente, textile dintre care 3 acreditaţi ca experţi în restaurare.  

În cadrul secţiei se realizează investigaţii fizico - chimice şi biologice; se întocmesc dosarele 
documentare de investigaţie specifice fiecărei categorii de bunuri patrimoniale; se execută restaurări în 
condiţiile cerute de normele de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural naţional; se asigură 
protecţia patrimoniului aflat în custodie; se execută copii, replici după piese originale existente în 
colecţiile muzeului pentru a fi comercializate ca atare prin standurile muzeului; se restaurează, de 
asemenea, cărţi şi documente păstrate în biblioteca muzeului devean. 

Prin activităţile de restaurare şi conservare desfăşurate, nenumărate obiecte de patrimoniu au 
căpătat contur şi formă fiind salvate de la degradare sau distrugere,  redânduli-se astfel aspectul estetic 
necesar expunerii în cadrul muzeal. 

Piesele pe suport metalic restaurate şi conservate sunt în cea mai mare proporţie piese 
arheologice (dacice şi romane) provenind din cercetările sistematice din judeţ dar şi podoabe sau obiecte 
de artă decorativă de epocă medieval şi modernă. 

În paralel cu activitatea de restaurare-conservare, specialiştii secţiei desfăşoară şi o laborioasă 
activitate ştiintifică, participând la sesiuni de comunicări, simpozioane şi expoziţii, toate acestea fiind 
concretizate în publicaţii de specialitate. 



 
 

     
 
 III.7.5.    Secţia de Evidenţă, Conservare, Supraveghere Deva 
 
Secţia are în componenţă specialişti conservatori. 
În cadrul acestei secţii este asigurată conservarea bunurilor culturale mobile în toate ipostazele în care 

acestea se află: expunere, depozitare şi transport precum şi evidenţa patrimoniului cultural aflat în administrarea 
Muzeului. 

Conservatorii secţiei participă la activitatea de inventariere şi desfăşoară operaţiuni privind înregistrările 
în Registrul Inventar General; păstrează şi arhivează contractele de împrumut şi procesele verbale care privesc 
mişcarea bunurilor culturale mobile. 

       
III.7.6.   Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie  
 
Secţia are în componenţă specialişti muzeografi, cercetători ştiinţifici, conservatori în domeniul 

arheologiei, istoriei, etnografiei, gestionari custode, supraveghetori muzeu, muncitori. 
În cadrul secţiei se realizează cercetare în teren în vederea identificării de noi gospodării, instalaţii 

ţărăneşti; se identifică materiale specifice zonei pentru îmbogăţirea colecţiilor muzeale prin donaţii şi achiziţii; se 
păstrează, depozitează colecţiile pe tipuri în condiţii de conservare; se execută cercetare arheologică preventivă 
în cadrul contractelor de cercetare arheologică încheiate de Muzeu; se inventariază şi gestionează patrimoniul 
secţiei; se valorifică ştiinţific colecţiile şi expoziţional piesele aparţinând colecţiilor; se efectuează ghidaj în 
expoziţii; se realizează documentare privind zonele etnografice şi folclorice. 

În prezent colecţia etnografie a secţiei numără 7.904 piese. 
 
 III. 7.7.    Secţia de Ştiinţele Naturii Deva 
 
Sectia de Stiinţele Naturii a fost înfiinţată în anul 1967. Obiectivele principale care au stat la baza 

activităţii secţiei au fost dezvoltarea colecţiilor din perioada interbelică, îmbogăţirea patrimoniului existent şi 
valorificarea expoziţională a acestuia. 

De-a lungul anilor colecţiile secţiei de ştiinţele naturii s-au îmbogăţit cu piese provenite din colectările de 
teren, achiziţii şi donaţii. 

În prezent patrimoniul sectiei cuprinde un număr de 69.736 piese grupate în următoarele colecţii :  
• colecţia mamifere cu un număr de 202 piese 
• colecţia moluşte fosile cu un număr de 1.631 piese 
• colecţia moluşte actuale cu un număr de 2.492 piese 
• colecţia lepidoptere cu un număr de 12.272 piese 
• colecţia peşti cu un număr de 163 piese 
• colecţia coleoptere cu un număr de 33.345 piese 
• colecţia păsări cu un număr de 661 piese 
• colecţia botanică cu un număr de 11.465 piese 
• colecţia amfibieni şi reptile cu un număr de 2.024 piese 
• colecţia nevertebrate cu un număr de 69 piese 
• impresiuni foliare fosile cu un număr de 533 piese 
• colecţia mineralogie cu un număr de 1.078 piese 
• vertebrate fosile I (dinozauri) cu un număr de 1.782 piese 
• vertebrate fosile II (mamifere) cu un număr de 2.019 piese 



 
 

Secţia are în componenţă specialişti cercetători ştiinţifici, muzeografi, supraveghetori muzeu, în domeniile 
botanică, micologie, zoologie (entomologie, ihtiologie, ornitologie, mamalogie), geologie (mineralogie), 
paleontologie, taxidermie. 

În cadrul secţiei se desfăşoară activităţi de cercetare a florei, vegetaţiei, faunei şi paleofaunei din 
ecosistemele naturale ale judeţului Hunedoara; de cercetare paleofaunistică şi paleoecologică a depozitelor 
continentale cu dinosaurieni din Bazinul Haţegului; de preparare şi determinare ştiinţifică a materialului floristic, 
faunistic şi paleofaunistic; de îmbogăţire a colecţiilor existente cu material floristic, faunistic, paleofaunistic, 
geologic, colectat în teren sau obţinut prin donaţii şi achiziţii; de realizare de noi colecţii pentru diversificarea 
patrimoniului ştiinţific existent; de evidenţiere a particularităţilor biologice şi ecologice ale speciilor în strânsă 
legătură cu habitatele preferenţiale, caracteristice; de evidenţiere a particularităţilor conservative ale regiunilor 
calcaroase în conservarea unor ecosisteme naturale autentice, nemodificate antropic; de asigurare a 
supravegherii, întreţinerii, pazei şi protecţiei patrimoniului cultural al secţiei. 

Totodată specialiştii secţiei ţin evidenţa colecţiilor muzeale, inventariază şi gestionează patrimoniul 
ştiinţific muzeal specific; efectuază lucrări de conservare a patrimoniului muzeal; asigură consultanţă ştiinţifică de 
specialitate în vederea conservării şi protecţiei ecosistemelor naturale; organizează manifestări ştiinţifice.  

         
III.7.8.    Secţia Relaţii cu Publicul  
 
În cadrul acestei secții personalul de specialitate (muzeografi, cercetători ştiinţifici în domeniile istorie, 

sociologie) își desfășoară activitatea pe două paliere și anume de relații publice și științifică. 
Activitatea de relații publice se concretizează în colaborarea specialiștilor la organizarea de simpozioane 

științifice, expoziții, colocvii; în desfășurarea activităților de marketing ( ţinerea evidenţei vizitatorilor muzeelor şi 
monumentelor atât la sediu din Deva cât și la unitățile din teritoriu, a materialelor publicitare vândute, se fac 
recomandări în privința materialelor publicitare cele mai solicitate și propuneri în ceea ce privește aceasta 
activitate de marketing a muzeului), în completarea permanentă a dosarul cu extrase din presă și a înregistrărilor 
video; în popularizarea tuturor acțiunilor muzeului ( în mass media, prin intermediul afișelor și a fluturașilor, prin 
internet, articole de presă etc.); în realizarea sondajelor în rândul publicului vizitator cu ocazia tuturor expozițiilor 
organizate; în valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor cu mediile de informare; în întocmirea sondajelor 
de opinie privind categoriile de produse ce au grad mai mare de valorificare pentru publicul vizitator; în derularea 
activităților educative în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu diverse instituții de învățământ, asociații, 
fundaţii şi societăţi culturale, atât la sediul muzeului, cât și la sediiile partenerilor; în redactarea de materiale, 
rapoarte, adrese, situații statistice etc. cerute de managementul instituției. 

Activitatea științifică constă în participarea specialiștilor la sesiuni științifice naționale și internaționale, în 
cercetare de arhivă și bibliotecă, de redactare a temelor de cercetare,  în publicarea de studii, articole, recenzii, 
cărți, cercetare sociologică ( aplicarea de chestionare publicului vizitator, prelucrarea și interpretarea datelor). 

 
III.7.9.     Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică  
 
Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică este locul unde se concretizează toate datele privind 

informaţii necesare, recrutării, încadrării şi promovării personalului, stabilirii drepturilor salariale ale personalului 
ce decurg din prevederile legale, prezentării situaţiilor statistice specifice activităţii de personal, respectiv cele 
referitoare la numărul personalului, structura acestuia, fonduri de salarii conform legislaţiei în vigoare, angajării și 
desfacerii contractelor de muncă a salariaţilor, aplicării dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, 
condiţiilor de muncă, salarizare a personalului, sancţionare, pensionare, acordare a sporurilor, evidenţei 
concediilor de odihnă, medicale, fără plată, verificării pontajelor în vederea stabilirii drepturilor băneşti, promovării 
în funcţii, grade, trepte profesionale, clase, etc. În cadrul acestui serviciu se desfășoară activități de asigurare a 
sănătăţii şi securităţii în muncă și în domeniul apărării împotriva incendiilor; se asigură asistenţă tehnică de 
specialitate secţiilor, serviciilor şi compartimentelor care folosesc tehnică de calcul, se asigură funcţionarea reţelei 
de calculatoare, accesul la internet, servicii de       e-mail; se asigură arhivarea şi securitatea bazelor de date de 



 
 

interes instituţional, se desfășoară activitatea de secretariat a conducerii prin înregistrarea şi păstrarea actelor 
oficiale ale instituţiei, se asigură activităţile de curierat, dactilografiere, multiplicare, poştă de organizare şi 
gestionare a arhivei instituției. 

Acest serviciu întreţine relaţii de colaborare cu toate celelalte secții şi birouri ale instituţiei. Se ocupă de 
buna desfăşurare a activităţii de resurse umane-salarizare, sub directa îndrumare a managerului instituţiei. 

 
 III.7.10  Serviciul Buget, Contabilitate, Administrativ  
  
În cadrul acestui serviciu se organizează şi asigură conducerea contabilităţii conform dispoziţiilor legale; 

se asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor, articolelor şi alineatelor din 
clasificaţia bugetară; se întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi alineate; se organizează evidenţa şi 
raportează angajamentele legale şi bugetare; se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar 
curent, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar current, a situaţiile statistice specifice 
activităţii Muzeului; se organizează efectuarea înregistrărilor financiar – contabile, a documentelor contabile, a 
operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; se asigură gestionarea mijloacelor fixe, a 
materialelor şi a obiectelor de inventor, a arhivei administrativ – contabile a Muzeului și de  păstrare a registrelor 
Muzeului; Totodată se asigură efectuarea inventarierilor; se urmăreşte recuperarea sumelor reprezentând debite 
constatate, sancţiuni contravenţionale aplicate, precum şi a celorlalte creanţe în sarcina salariaţilor iar din punct 
de vedere economic derularea contractelor încheiate de muzeu; modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de 
la persoane juridice şi fizice prin transmitere gratuită (sponsorizări, donaţii) cu respectarea dispoziţiilor legale; 
consumul de carburant, a întreţinerii maşinilor care formează parcul auto al Muzeului; se întocmește planul de 
dotări şi de aprovizionare al Muzeului, precum şi a contractelor şi comenzilor aferente; se stabilește, pe baza 
propunerilor secţiilor, serviciilor şi compartimentelor, a măsurilor de asigurare tehnico – materială pentru 
îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual al activităţilor Muzeului; dotarea magaziei cu consumabile, 
materiale publicitare gestionarea biletelor şi a materialelor de popularizare. 

 
   III.7.11   Compartimentul Achiziţii Publice 
 
Compartimentul Achiziţii Publice este organizat conform prevederilor pct.II.2.3 din Planul de acţiune 

pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a 
planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007. 

În cadrul acestui compartiment sunt organizate toate procedurile legale de achiziţii publice în care 
instituţia are calitatea de autoritate contractantă, se aplică şi finalizează procedurile de atribuire, participă la 
selectarea ofertelor cu ocazia licitaţiilor şi selecţiilor de oferte primite, se urmăreşte asigurarea studiilor tehnico-
economice pentru investiţiile planificate, se întocmesc rapoartele legale privind procedurile de achiziţii 
desfăşurate executarea întocmai şi la timp a contractelor de achiziţie publică. 

 
B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A MUZEULUI  CIVILIZAȚIEI DACICE ŞI 

ROMANE 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului Civilizatiei Dacice și Romane, aprobat prin 

Hotărârea Nr.106/2011 a Consiliului Judeţean Hunedoara, este cuprins în anexa nr. 1 la caietul de obiective. 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. SARCINI ŞI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT 
 
IV.1. SARCINI 
 
Pentru perioada 2012-2017 (durata proiectului de management), managementul va avea următoarele 

sarcini:  
• îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din proiectului de management aprobat de către comisia de 

concurs şi în conformitate cu dispozițiile/hotărârile ordonatorului  principal de credite, respectiv cele 
prevăzute în legislația în vigoare şi în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

• elaborarea unei strategii de dezvoltare şi modernizare a muzeului pentru atingerea obiectivelor derivate 
din Programul de guvernare 2009-2012 şi în corelaţie cu politicile culturale cuprinse în Strategia culturală 
a judeţului Hunedoara; 

• crearea unui cadru propice dialogului intercultural, schimburilor de experienţă şi promovării culturii 
româneşti în ţară şi peste hotare; 

• păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural local şi naţional; 
• realizarea evidenței bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal prin Registrul informatizat pentru 

evidența analitică a bunurilor culturale, document permanent având caracter obligatoriu, cu menținerea 
registrelor de inventar şi a documentelor primare; 

• coordonarea tuturor activităţilor instituţiei; 
• identificarea unor surse alternative de finanţare, participarea la programe naţionale, şi europene;  
• elaborarea şi supunerea spre aprobarea autorităţii a proiectului de buget al instituţiei asigurarea eficienţei, 

eficacităţii şi economiei în managementul mijloacelor financiare, resurselor umane şi materiale ale 
instituţiei;  

• realizarea unei viziuni strategice pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării instituţiei 
urmărirea distribuirii coerente şi armonioase a sarcinilor de serviciu; 

• elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale pe secții/servicii/compartimente în vederea 
implementării sistemului de control managerial intern (SCMI) în cadrul instituţiei; 

• coordonarea relaţiilor instituţiei cu partenerii; 
• analiza curentă şi periodică, evaluarea şi instruirea activităţii tuturor salariaţilor, iniţierea corecturilor 

necesare optimizării activităţi, atragerea unor tineri specialişti în vederea formării lor profesionale, 
schimbarea perspectivei personalului asupra muzeului; 

• dezvoltarea politicii de marketing adaptate produsului cultural venind în întâmpinarea solicitărilor 
consumatorilor de artă muzeală ; 

• cunoaşterea opiniilor publicului prin chestionare şi sondaje periodice şi ulterior modificarea eventuală 
a programelor/proiectelor ținând cont de nevoile şi preferințele acestuia; 

• încheierea mai multor protocoale de colaborare şi parteneriate, acorduri de asociere cu administraţii 
publice locale (primării), instituţii de învăţământ, instituţii de cultură şi instituţii aflate în subordinea 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

• îmbunătăţirea și actualizarea permanentă a paginii web a muzeului; 
• creșterea calității comunicării publice (televiziune, mass media); 
• transmiterea către Consiliul Judeţean Hunedoara, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 



 
 

colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public a rapoartelor de 
activitate/raportului final şi ale tuturor comunicărilor necesare. 
 
 
IV.2. OBIECTIVE 
 
Pentru perioada 2012-2017 (durata proiectului de management), managementul va avea ca obiectiv 

principal dezvoltarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane, urmărind în privinţa: 
 

a) managementului resurselor umane, următoarele: 
i) conducerea instituţiei asigurată de manager, să fie eficientă, flexibilă, competentă în concordanţă cu 

misiunea instituţiei; 
ii)  personalul să îşi îmbunătăţească continuu competenţele profesionale; se vor    reevalua şi actualiza 

fişele postului ale întregului personal, pentru a răspunde în mod eficient cerinţelor impuse prin proiectul 
de management; se vor realiza procedurile operaționale în vederea implementării sistemului de control 
managerial intern în domeniul resurselor umane; introducerea unor instrumente de lucru specifice ( bilet 
de voie, referat pentru efectuarea orelor suplimentare) pentru creșterea eficienței și cointeresării 
materiale a muncii; se are în vedere îmbunătăţirea relaţiei de comunicare între angajaţi şi management, 
ca factor important, de care depinde performanța atât la nivelul instituției, cât și la nivelul relațiilor dintre 
angajați; crearea premiselor competitive între membri echipei Muzeului Civilizației Dacice și Romane, de 
motivare a acestora. 

  
b) managementului economico-financiar, următoarele: 

i) bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii) să fie judicios alocat şi proporţionat; creșterea procentului de 
încasări; 

ii)  bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; 
bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale) să fie 
corect administrat, pentru a se înscrie în limita bugetară impusă de finanţator; organizarea cheltuielilor în 
mod economic, având în vedere situaţia economică prezentă. 

c) managementului administrativ, următoarele: 
i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare în funcţie de cadrul legal emis 

de organele competente: în urma aprobării proiectului de management se va adapta Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Muzeului Civilizației Dacice și Romane pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivelor stabilite; 

ii)  reglementările prin acte normative să fie puse în practică în termenele prevăzute prin lege. 
 

d) managementului de proiect, următoarele: 
• definirea şi punerea în practică a strategiei care să permită îndeplinirea proiectului de management; 
• asigurarea condiţiilor pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare privind muzeele; 
• stabilirea unor obiective clar definite pe termen scurt, mediu şi lung în corelaţie cu misiunea instituţiei; 
• punerea în valoare a cetăţilor de la Sarmizegetusa; 
• se vor analiza posibilităţile de accesare a unor fonduri naţionale sau europene, iar în urma rezultatelor 

se va elabora, depune şi implementa cel puţin un proiect mediu (referire la ANEXA 3 la caietul de  

obiective, Tabelul investiţiilor în programe*38), sau mai multe proiecte mici, prin colaborarea şi cu 



 
 

sprijinul  serviciului  de profil din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara (Serviciul Programe Prognoze 
Dezvoltare Regională Integrare Europeană), precum şi asistenţă acordată de către Direcţia de 
Dezvoltare şi Implementare Proiecte Hunedoara. 

• creşterea prestigiului şi notorietăţii Muzeului Civilizației Dacice și Romane pentru dobândirea locului său 
în cultura naţională. Asumarea rolului de promotor al culturii în viaţa judeţului şi a ţării; 

• elaborarea unei strategii de marketing şi promovare fără costuri suplimentare, pentru dezvoltarea 
muzeului şi creşterii vizibilității sale prin redeschiderea unor noi spații expoziționale, creşterea gradului 
de interes al publicului, cu precădere a tinerei generații, la actul de cultură; 

• dezvoltarea activității de cercetare a patrimoniului;  
• amenajarea şi punerea în valoare a colecţiei Lapidarium; 
• inventarierea şi reevaluarea pieselor din colecţia numismatică şi tezaur; 
• folosirea eficientă a spațiilor muzeului în condițiile efectuării unor lucrări de reabilitare şi/sau 

reamenajare; 
• realizarea procedurilor de lucru pentru fiecare secţie/serviciu/compartiment; 
• creşterea veniturilor proprii ale instituţiei; 
• derularea parteneriatului cu SENS - Societatea de educaţie non formală şi socială lider de proiect, 

Agenţia pentru dezvoltare economico - socială a judeţului Hunedoara şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane în vederea  implementării activităţilor aferente proiectelor „Savantul Fotograf Nopcsa - O 
imagine cât o mie de cuvinte” şi „Zilele Noapte / Nopcsa în licee hunedorene”; 

• derularea parteneriatului între Administraţia Fondului Cultural Naţional, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 
şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în vederea implementării programului cultural „Sarmizegetusa 
mea” şi al proiectului „Lux, Util şi Estetic de la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare”; 

• implementarea în parteneriat cu Academia Română a proiectului RO0023 „Conservarea bio şi 
geodiversităţii ca suport al dezvoltării durabile şi al creşterii economice şi sociale a Ţării Haţegului-
Retezat”; 

• derularea proiectului educaţional „Muzeul - Istorie, Cultură Legendă”, în colaborare cu Colegiul Tehnic 
Transilvania Deva; 

• încheierea protocoalelor de colaborare între instituţiile de învăţământ şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane în vederea organizării în comun a anumitor acţivităţi cultural – educative şi ştiinţifice; 

• diversificarea activității muzeului prin: încheierea de parteneriate strategice cu alte instituții din 
România şi străinătate, aderarea la rețelele muzeale şi/sau alte organizații muzeale internaționale; 
valorificarea capitalului de imagine, a potenţialului istoric, cultural, natural al judeţului Hunedoara; 
optimizarea comunicării interinstituţionale prin creşterea nivelului de educaţie în spiritul protecţiei a tot ce 
e bun şi sănătos; dezvoltarea unei forme eficiente de comunicare ECO între participanţi; dezvoltarea 
dragostei pentru patrimoniul natural, istoric şi cultural al judeţului, promovarea comportamentului 
ECOresponsabil la nivel individual şi de grup, promovarea talentelor; implicarea eficientă a comunităţii 
locale, naţionale şi internaţionale în desfăşurarea cu succes a activităţilor cu tema ECO. 

.  
 

V. PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 

Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din 
actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de maxim 65 de pagini + anexe şi trebuie să 



 
 

                                                          

conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Muzeului Civilizatiei Dacice și Romane pe 
perioada proiectului de management. 

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în 
vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi obiectivelor stabilite. 

 
 
 
 
 
VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT 

 
A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent 
a.1. instituţii/organizaţii20 care se adresează aceleiaşi comunităţi;  
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale21; 
a.3. cunoaşterea22 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acesteia; 
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;  
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate23;  
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;  

- analiza datelor obţinute; 
- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari24; 

a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei: 
- pe termen scurt; 
- pe termen lung; 

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul informaţiilor: studii, 
cercetări, alte surse de informare);  

a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei25;  
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz. 
 
B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;  
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţionale, în U.E., după caz alte state);  
b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: -ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori de succes 

şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc;  
b.4. concluzii: 

- reformularea mesajului, după caz;  
- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 
 

20 Prezentare succintă. 

21 Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor 
22 Lista acestor acţiuni 
23 Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.) 
24 Comparativ cu ultimul raport 
25  Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie. 
26   Numărul întrunirilor, data acestora. 
27 Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de 
perfecţionare/formare profesională. 



 
 

C. Analiza organizării/sistemul organizaţional al instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau 
reorganizare, după caz: 

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;  
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative incidente;  
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de conducere26, după 

caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competenţe în cadrul conducerii 
instituţiei;  

c.4. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat-propuneri privind cursuri de perfecţionare27 
pentru conducere şi restul personalului.  

 
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute 
de la instituţie: 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor 

speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale);  
d.2.analiza comparativă28 a cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în perioada/perioadele indicate 

în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 



 
Nr. 
crt Programul Tip proiect Denumire 

proiect6 
Deviz 

estimat 
Deviz 

realizat 
Observaţii, 
comentarii, 
concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
  Proiecte mici 

Proiecte medii 
Proiecte mari 

    

 Total: Total:  Total: Total:  
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: 

-analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife 
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 
practicate;  

-analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
-analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice 

locale; 
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;  
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;  
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;  
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:  

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de 
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie;  
- din venituri proprii. 

 
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 

conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management;  
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după caz, descrierea7 

fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări;  
e.3. proiecte propuse8 în cadrul programelor; 
e.4. alte evenimente, activităţi9, specifice instituţiei planificate pentru perioada de management. 
 
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare 

necesare de alocat de către autoritate: 

                                                           
6 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4) „Denumirea proiectului”, va conţine după caz, titlul producţiei artistice (spectacolelor, 
concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţile specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, 
împrumut) etc. 
7 Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca fiecare program să poarte elemente de 
identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public-ţintă definit/identificabil. 
8 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.3.), la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, autoritatea va avea în 
vedere următoarele: 
- în cazul instituţiilor de spectacole sau concerte etc., se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind proiectele/producţiile 
artistice (spectacole, concerte) pentru cel mult 1 an; 
- în cazul aşezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea şi exploatarea, găzduirea unor producţii artistice, se vor solicita 
detalii concrete pentru cel mult 1 an, pentru proiecte în cadrul programelor de formare/educaţive, expoziţionale etc. pentru cel mult …. ani; 
- în cazul muzeelor/colecţiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziţionale, de prezentări publice, de cercetare etc. se vor solicita 
pentru cel mult ….. ani; 
- în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activităţile specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut etc.) se vor 
solicita pentru cel mult …. ani; 
- în cazul altor tipuri de instituţii publice de cultură, detalii concrete, în funcţie de specificul şi specificitatea instituţiei în cauză, se vor solicita 
pentru o perioadă de cel mult … ani. 
9 Programe, după caz, proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a instituţiei dar 
prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale. 



 
 

f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 5 ani (perioada proiectului de 
management), corelată cu resursele financiare necesare de alocat din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către 
Consiliul Judeţean Hunedoara:  

• previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; 
• previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea surselor vizate; 
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse) 

prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate, cuprinsă în anexa nr. 3,  pentru întreaga perioadă de 
management10 (de la --/--/---- la --/--/----); 

f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife 
practicate cuprinsă în anexa nr.4.  

 
VII. ALTE PRECIZĂRI: 
Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Muzeul Civilizatiei Dacice și Romane, cu sediul în 

Deva, str. 1 Decembrie, nr. 39, tel./fax  0254216750; 0254212200; e-mail: muzeucdr.deva@gmail.ro alte informaţii 
privitoare la proiect. 

Relaţii suplimentare, privind întocmirea proiectului de management, se pot obţine şi de la Compartimentul 
salarizare, resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

VIII. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiecte. 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 la caietul de obiective 
                                                                             

R E G U L A M E N T U L  
DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE 

AL MUZEULUI  CIVILIZATIEI DACICE ŞI  ROMANE 
 

I. Dispoziţii generale  
II. Scopul şi obiectul de activitate  

III. Patrimoniul 
IV. Personalul şi conducerea  
V. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate  

VI. Structura organizatorică  
VII. Bugetul de venituri şi cheltuieli 
VIII. Dispoziţii finale  

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, denumit în continuare Muzeul, este instituţie de cultură, de drept public, 
cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi 
subordonată Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Art.2 Muzeul, ca instituţie, a fost înfiinţat prin Decretul nr. 3677 al Prefectului Judeţului Hunedoara din 31.12.1920, iar 
în prezent este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile 
prezentului Regulament.  

                                                           
10 Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie extrem de utilă care va sta la 
baza negocierii clauzelor contractului de management şi a programului minimal anual. 

mailto:muzeucdr.deva@gmail.ro
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/1_dis_gen.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/2_structura.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/3_patrimoniul.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/4_conducerea.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/5_colegial.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/6_structura.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/7_buget.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/8_dispozitii.htm


 
 

Art.3  Sediul Muzeului este în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005. Toate actele, facturile, 
anunţurile, publicaţiile etc., vor conţine denumirea completă a Muzeului şi indicarea sediului.  
 

II.  SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Art.4  Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane este o instituţie publică de cultură, fără scop lucrativ, aflată în serviciul 
societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării 

şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului 
înconjurător. 

 
Art.5  Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, Muzeul are următoarele funcţii 

principale: 
a) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 
b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; 
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. 

 
Art.6   Principalele activităţi ale Muzeului se realizează prin: 

a) cercetarea, conform programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor 
istorice specifice acestui patrimoniu; 

b) documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu pentru 
completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 

c) evidenţa, conservarea, restaurarea şi păstrarea obiectelor de patrimoniu mobil şi imobil; 
d) organizarea cercetărilor arheologice de teren, sistematice şi de salvare, ca şi a perieghezelor pentru 

depistarea unor noi situri arheologice; 
e) expunerea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, atât la sediul central, cât şi în alte spaţii, a 

patrimoniului pe care îl deţine;  
f) punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii, publicaţii şi comunicări a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice muzeologice şi istorice; 
g) editarea de materiale de popularizare (ghiduri, cataloage, monografii, pliante, vederi);  
h) contactul permanent cu publicul de toate categoriile; 
i) contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, organisme culturale, instituţii 

de învăţământ şi cercetare, muzee şi organisme şi foruri internaţionale, precum UNESCO (Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie – Cultură – Ştiinţă – Comunicare), ICOM (Consiliul Internaţional al 
Muzeelor), ICOMOS (Consiliul Mondial al Monumentelor şi Siturilor), CIDOC (Comitetul Internaţional de 
Documentare pentru Muzee al ICOM), RNMR (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România); 

j) cercetarea patrimoniului cultural naţional şi internaţional; 
k) formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de bază ale 

muzeologiei generale; 
l) servirea, atât ca Laborator de studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi, etc., cât şi ca instituţie de 

stagiu temporar pentru tineri, specialişti în formare sau profesori din toate ţările, potrivit unor programe 
elaborate în comun cu instituţiile de învăţământ interesate şi aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi de celelalte organe centrale de specialitate cu atribuţii în 
domeniu. 

 

III. PATRIMONIUL 

 
Art.7 (1) Patrimoniul Muzeului este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial 
ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică şi/sau privată. 
          (2) Patrimoniul imobiliar al Muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor: 

a) imobile: 



 
 

- sediul central : Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005;  
- sediile secundare:   

- Brad, str. Cloşca, nr.2, cod poştal 335200;  
- Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.1, cod poştal 335700;  
- Aurel Vlaicu, sat Aurel Vlaicu, nr. 177, oraş Geoagiu, cod poştal 335401;  
- Sarmizegetusa, str. Principală, nr.1 cod poştal 337415;  
- Casa - muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş, str. Florilor, nr.1, cod poştal 337005;  

imobile în care se află săli de expoziţie, depozite, laboratoare, birouri ale specialiştilor, biblioteca documentară, sala 
de conferinţe, magazii; 

b) situri şi rezervaţii care au caracter arheologic, istoric şi etnografic, constituite din  terenuri şi construcţii 
aferente. 
        (3) Patrimoniul Muzeului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin 
preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, aparţinând unor instituţii publice ale 
administraţiei publice centrale şi locale,  unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, unor persoane fizice din 
ţară şi străinătate. 
         (4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit dispoziţiilor în vigoare, 
conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.  

IV. PERSONALUL  ŞI CONDUCEREA 

 
Art.8  (1) Structura de personal se compune din personal contractual care ocupă funcţii de conducere şi funcţii de 
execuţie. 
  (2) Funcţiile de conducere din muzeu cuprind următoarele funcţii: manager, director, contabil – şef, 
şef serviciu, şef birou. 

(3) Funcţiile de execuţie din muzeu cuprind următoarele funcţii: cercetător ştiinţific, muzeograf, restaurator, 
conservator, arheolog, inginer, consilier juridic, referent de specialitate, bibliotecar, inginer de sistem, analist, analist 
(programator) ajutor, desenator artistic, fotograf, gestionar custode, supraveghetor muzeu, referent, administrator, 
muncitor calificat, şofer. 
       (4) Ocuparea posturilor vacante, eliberarea din funcţie, promovarea în funcţie, precum şi încetarea 
raporturilor de muncă ale personalului Muzeului se face potrivit legislaţiei în vigoare. 
  (5) Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
Art.9 (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de Manager,  numit în urma concursului de proiecte de 
management prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
     (2) Managerul Muzeului conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă 
în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate.  
Art.10  (1) Managerul are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură conducerea activităţii curente a Muzeului şi coordonează nemijlocit activitatea directorilor, a 
contabilului şef şi a secţiilor aflate în subordine directă; 

b) coordonează în mod direct activitatea Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Compartimentului 
Juridic, a Secţiei de Evidenţă, Conservare, Supraveghere, a Secţiei Relaţii cu Publicul şi a Compartimentului 
Achiziţii Publice;  

c) elaborează împreună cu contabilul şef şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie proiectul de 
buget al instituţiei; 

d) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de 
management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul muzeului; 

e) ia măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor economici şi culturali stabiliţi prin contractul de 
management încheiat cu Consiliul Judeţean Hunedoara; 

f) asigură îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi prin proiecte şi programe culturale proprii, aprobate de 
către Consiliul Judeţean Hunedoara;  

g) prezintă spre aprobare anual Consiliului de Administraţie, agenda culturală a muzeului pentru anul următor;  



 
 

h) solicită Consiliului Judeţean Hunedoara, atunci când situaţia impune, modificarea obiectivelor şi a indicatorilor 
instituţiei, precum şi a programelor  minimale;  

i) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
j) selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancţionează şi concediază personalul, cu 

respectarea dispoziţiilor legale;  
k) aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului, atribuţii care se înscriu în fişa postului; 
l) aprobă fişele de evaluare ale posturilor pentru  personalul Muzeului;  
m) aprobă eşalonarea concediilor legale şi a recuperărilor personalului Muzeului; 
n) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, şi răspunde de 

utilizarea eficientă, cu respectarea procedurilor legale, a fondurilor băneşti, conform destinaţiei aprobate, 
iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri proprii;  

o) asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara;  
p) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;  
q) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor 

speciale; 
r) aprobă parteneriatele cu instituţiile de învăţământ în măsura în care acestea sunt cu titlu gratuit;  
s) încheie acte juridice în numele Muzeului, conform competenţelor sale; 
ş)  iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv reparaţii curente şi 

capitale, restaurarea şi conservarea lor;  
t) propune Consiliului de Administraţie organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
ţ)   aprobă măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;  
u) are calitatea de preşedinte al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;  
v) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, în conformitate cu prevederile legale şi îl 

înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;  
w) semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;  
x) negociază şi încheie Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul reprezentativ din cadrul Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane;  
y) răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului, conform dispoziţiilor legale; 
z) alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale.  

          (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii. 
          (3) Atribuţiile Managerului vor fi delegate pe perioada absenţei acestuia unuia din cei doi directori, sau în lipsa 
acestora unui şef serviciu / birou, pe baza unei decizii. 
         (4) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, constituirea de comisii 
permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice Muzeului.  
Art.11  În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul este ajutat de doi directori şi de contabilul şef.  
Art.12 (1) Directorul cu atribuţii ştiinţifice este subordonat Managerului şi coordonează secţiile: Arheologie Deva, 
Restaurare – Investigaţii Deva, Arheologie Sarmizegetusa şi are următoarele atribuţii principale: 

a) urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor secţiilor din subordine; 
b) coordonează şi răspunde de organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice ale Muzeului; 
c) urmăreşte realizarea de publicaţii promoţionale şi de popularizare, precum şi realizarea de replici ce sunt 

puse în vânzare prin standurile Muzeului; 
d) coordonează publicaţiile ştiinţifice ale Muzeului; 
e) evaluează activitatea personalului de conducere al secţiilor pe care le coordonează; 
f) propune premierea şi sancţionarea personalului din secţiile pe care le coordonează; 
g) stabileşte şi răspunde de asigurarea legăturii permanente cu unităţile muzeale, cu unităţile de cercetare – 

proiectare de profil, cu organismele şi forurile ştiinţifice cu competenţe în domeniu; 
h) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului coordonat    

faţă de orice noxe la care acesta este supus în activitatea sa; 
i) are calitatea de membru al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă; 
j) reprezintă instituţia în limitele delegării de competenţe stabilită de Manager; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii, pe baza delegării de competenţe hotărâtă de Manager. 



 
 

(2) Celălalt Director este subordonat Managerului şi coordonează secţiile: Istorie şi Artă Deva, Ştiinţele Naturii 
Deva, Etnografie şi Artă Populară Orăştie, având următoarele atribuţii: 
a) urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor secţiilor din subordine; 
b) întocmeşte, cu avizul Compartimentului Juridic Regulamentul Intern şi îl supune aprobării Managerului şi 

Consiliului de Administraţie; 
c) evaluează activitatea personalului de conducere al secţiilor pe care le coordonează; 
d) propune premierea şi sancţionarea personalului din secţiile pe care le coordonează; 
e) răspunde de întocmirea materialelor de analiză a activităţii Muzeului şi le supune discuţiei Consiliului 

Ştiinţific; 
f) organizează paza, protecţia şi securitatea instituţiei în colaborare cu instituţiile abilitate (Poliţie, Jandarmerie, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă)  
g) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului coordonat faţă de orice noxe la care 

acesta este supus în activitatea sa; 
h) reprezintă instituţia în limitele delegării de competenţe stabilită de Manager; 
i) îndeplineşte orice alte atribuţii, pe baza delegării de competenţe hotărâtă de Manager. 

 Art.13 (1) Contabilul şef este subordonat Managerului şi coordonează activitatea Serviciului Buget, Contabilitate, 
Administrativ. 
    (2) Contabilul şef exercită următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează împreună cu Managerul proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 
b) exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale; 
c) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, precum şi de corecta întocmire a 

documentelor contabile; 
d) definitivează proiectele de contracte ce vor fi încheiate de Muzeu, după consultarea conducerii, pe baza 

propunerilor primite de la personalul de specialitate şi urmăreşte din punct de vedere economic derularea şi 
încheierea acestora;  

e) răspunde din punct de vedere economic de executarea contractelor încheiate de Muzeu, precum şi de 
respectarea disciplinei contractuale; 

f) semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei; 
g) răspunde de legala utilizare a creditelor bugetare alocate; 
h) supraveghează organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale; 
i) organizează şi asigură conducerea contabilităţii pe baza principiilor contabile generale; 
j) asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor din clasificaţia bugetară; 
k) întocmeşte lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 

anuale; 
l) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului şi anului; 
m) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar – contabile a instituţiei; 
n) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit fişei postului. 

 (3) În lipsa contabilului şef, atribuţiile sale se delegă prin decizia Managerului.  
Art.14 (1) În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul de Administraţie, ca organ deliberativ de 
conducere. 
   (2) Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 

- preşedinte – Managerul; 
- membri – Directorul, şeful serviciu al Secţiei de Istorie şi Artă Deva, contabilul şef şi reprezentantul 
Consiliului Judeţean; 
- secretar – prin rotaţie, unul din membrii Consiliului de Administraţie, numit de către preşedinte. 

   (3) Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea, astfel: 
a) se întruneşte la sediul Muzeului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui 

sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi; 



 
 

b) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritate 
simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi; 

c) şedinţele Consiliului de Administraţie sunt prezidate de preşedinte; 
d) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor de secretar, cu cel puţin trei zile 

înainte; 
e) dezbaterile sunt consemnate în procesul verbal, înregistrat în registrul de şedinţe; 
f) procesul verbal al şedinţei se semnează de toţi participanţii 
g) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie emite hotărâri. 

 
Art.15  Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:  

a) decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 
b) aprobă programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi istorice; 
c) stabileşte priorităţile în investiţii, aprobă planul de dotări generale şi cel de reparaţii capitale şi 

curente; 
d) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;  
e) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
f) aprobă Agenda culturală a instituţiei; 
g) aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 
h) aprobă colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
i) aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul de funcţii în alte instituţii, în condiţiile 

legii, în situaţia în care programele de lucru se suprapun; 
j) analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice alte 

măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor Muzeului în diverse situaţii specifice; 
k) analizează şi soluţionează sesizările primite din partea salariaţilor şi care au legătură cu condiţiile 

generale de administrare şi funcţionare a Muzeului; 
l) propune Consiliului Judeţean Hunedoara spre aprobare constituirea de colecţii muzeale pe domenii;  
m) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara taxele de intrare în Muzeu, de fotografiere şi 

filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzările prin stand; 
n)  propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara organigrama, statul de funcţii, precum şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei;  
o) aprobă Regulamentul Intern; 
p) răspunde de respectarea prezentului regulament, precum şi a oricăror alte norme şi normative 

specifice; 
q) aprobă măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi pentru 

conservarea patrimoniului general al Muzeului şi urmăreşte modul de aplicare a lor; 
r) aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Muzeului; 
s) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi metodologia de 

organizare a concursurilor, data şi componenţa nominală a comisiilor de examinare; 
t) aprobă orarul de vizitare a Muzeului pentru public. 

Art.16 (1)  Secţiile Muzeului se organizează la nivel de servicii şi la nivel de birouri şi  sunt coordonate de 
câte un şef de serviciu sau şef de birou, angajaţi pe bază de concurs, prin contract individual de muncă. 
       (2) Secţia de Restaurare – Investigaţii Deva, Secţia de Ştiinţele Naturii Deva, Secţia de Etnografie 
şi Artă Populară Orăştie, Secţia de Evidenţă, Conservare, Supraveghere Deva şi Secţia de Relaţii cu Publicul 
se organizează la nivel de birou cu un număr de minimum 4 posturi. 

(3)  Secţia de Arheologie Deva, Secţia de Arheologie Sarmizegetusa, Secţia de Istorie şi Artă Deva se 
organizează la nivel de serviciu cu un  număr de minimum 8 posturi. 

(4) Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică şi Serviciul Buget, Contabilitate, Administrativ se 
organizează la nivel de serviciu cu un  număr de minimum 6 posturi. 
  (5) Şeful de serviciu, respectiv şeful de birou are următoarele atribuţii generale: 

a) conduce operaţional secţia aflată în subordine; 
b) stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine care vor fi înscrise în fişa postului; 



 
 

c) coordonează elaborarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică incluse în programul de cercetare; 
d) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă pentru 

dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a Muzeului; 
e) participă la realizarea proiectelor şi la îndeplinirea lor; 
f) face propuneri pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi aprovizionarea cu 

materiale; 
g) se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le coordonează; 
h) se ocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în subordine; 
i) întocmeşte raportul anual de activitate, înaintându-l directorului coordonator; 
j) propune măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii pentru personalul coordonat şi are calitatea de 

conducător al locului de muncă în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul apărării 
împotriva incendiilor; 

k) întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine. 
 

V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE SPECIALITATE 

 
Art.17  (1)  În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul Ştiinţific, ca organ de specialitate alcătuit din 
specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor 
muzeale şi activităţilor culturale.  
    (2) Componenţa Consiliului Ştiinţific este următoarea:  
- preşedinte – Managerul; 
- membri – Directorul cu atribuţii ştiinţifice, Directorul, personal de specialitate; 
- secretar – prin rotaţie, unul din membrii Consiliului, numit de către preşedinte. 
    (3) Membrii Consiliului Ştiinţific sunt numiţi prin decizie de către Manager. 
        (4) Consiliul Ştiinţific sprijină Consiliul de Administraţie în toate problemele importante ale desfăşurării 
activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:  

a) dezbate programele ştiinţifice anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri 
organizatorice, Bugete şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină şi alte programe de interes 
pentru instituţie; 

b) examinează programe muzeologice - istorice şi formulează aprecieri;  
c) propune colectivele de specialişti care folosind materialul ştiinţific şi cultural, realizează ghiduri, 

pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor, ş.a.m.d.; 
d) se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor activităţii instituţiei şi specialiştilor săi în domenii de 

importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii de bunuri de patrimoniu, 
starea colecţiilor şi măsurilor ce se impun, diversificarea modalităţilor de valorificare a patrimoniului 
de obiecte, date şi informaţii, formarea profesională a personalului, tematica tipăriturilor şi 
publicaţiilor, relaţii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialişti străini etc.; 

e) face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la dezvoltarea 
vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului; 

f) Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare pentru analizarea activităţilor 
proiectate pentru perioada care urmează, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare ; 

g) Se pronunţă asupra atribuţiilor incluse în fişele de post ale personalului de specialitate al Muzeului; 
h) analizează, aprobă sau respinge planul editorial al revistei „Sargeţia”. 

     (5) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special. 
     (6) Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor 
prezenţi şi se comunică Consiliului de Administraţie, sub semnătura preşedintelui. 
Art.18 La nivelul instituţiei este desemnat reprezentantul conducerii pentru calitate, căruia i s-au acordat 
următoarele autorităţi şi responsabilităţi, respectiv: 

a) de a stabili, de a implementa, de a menţine şi de a dezvolta Sistemul Managementului Calităţii (SMC) 
în cadrul instituţiei în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2001; 



 
 

b) de a raporta managementului de vârf asupra performanţelor SMC, inclusiv elaborarea unor propuneri 
de îmbunătăţire; 

c) de a promova conştientizarea personalului organizaţiei privind cerinţele clienţilor, importanţa 
conformităţii cu politica în domeniul calităţii, cu procedurile SMC, etc.; 

d) de a comunica cu părţile interesate (angajaţi, clienţi, furnizori, contractanţi, autorităţi, părţi interesate, 
etc.) pe problemele legate de SMC. 

Art.19 (1) În cadrul Muzeului funcţionează mai multe comisii permanente sau temporare, în funcţie de 
necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
    (2) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile comisiilor se stabilesc prin 
decizia Managerului Muzeului.  

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art.20 Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, conform 
organigramei. 
Art.21 Muzeul funcţionează structurat pe secţii, servicii şi compartimente, conform organigramei după cum 
urmează:  
 
Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică  
 
(1) Relaţii 

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare 
- serviciul funcţionează cu un număr de minimum 6 posturi; 
- este condus de un şef de serviciu ; 
Serviciul are în componenţa sa: referent de specialitate, analist, analist (programator) ajutor, inginer de 

sistem, inginer. 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi ţine evidenţa fişelor de post 

pentru întregul personal al Muzeului. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de 
prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
 
(3) Atribuţii : 
A. Resurse Umane: 

a) elaborează organigrama şi statul de funcţii al Muzeului, în vederea aprobării acestora de către 
Consiliul Judeţean Hunedoara; 

b) întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor; 
c) actualizează, ori de câte ori este necesar, statul de personal; 
d) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor; 
e) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, condiţiile de muncă, 

salarizare a personalului, sancţionare, pensionare, acordare a sporurilor etc.; 
f) asigură punerea în executare a hotărârilor organelor de jurisdicţia muncii; 
g) întocmeşte şi completează registrul general de evidenţă al salariaţilor în forma electronică în 

vederea transmiterii acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă; 
h) asigură organizarea şi secretariatul concursurilor pentru ocuparea, în condiţiile legii, a posturilor 

vacante; 
i) efectuează calculul vechimii în muncă al salariaţilor, în scopul acordării gradaţiilor 

corespunzătoare vechimii în muncă şi a claselor de salarizare în condiţiile legii; 
j) răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate; 
k) urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea şi efectuarea concediilor de 

odihnă de către salariaţi; 
l) întocmeşte şi păstrează, în condiţiile legii,  dosarele personale ale angajaţilor; 



 
 

m) întocmeşte actele necesare la angajarea, promovarea şi acordarea drepturilor salariale sau la 
încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii; 

n) organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în  muncă şi organizează activitatea în 
domeniul apărării împotriva incendiilor; 

o) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care 
acesta este supus în activitatea sa; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 
B. Salarizare: 

a) efectuează calculul drepturilor salariale ale personalului; 
b) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii de personal, respectiv cele referitoare la numărul 

personalului, structura acestuia, fonduri de salarii etc.; 
c) întocmeşte şi depune declaraţia unică lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.  
d) întocmeşte foile de prezenţă colectivă a instituţiei pe baza foilor de prezenţă întocmite la nivel de 

secţie. 
C. Informatică: 

a) asigură asistenţă tehnică de specialitate secţiilor, serviciilor şi compartimentelor care folosesc 
tehnică de calcul; 

b) asigură funcţionarea reţelei de calculatoare, accesul la internet, servicii de e-mail; 
c) asigură arhivarea şi securitatea bazelor de date de interes instituţional; 
d) contribuie prin mijloace specifice la editarea publicaţiilor Muzeului; 
e) formulează propuneri pentru dezvoltarea sistemului informatic şi menţinerea sistemului în stare 

operativă; 
f) realizează şi actualizează fişierul alfabetic al muzeelor, instituţiilor şi persoanelor străine cu care 

muzeul are relaţii de colaborare; 
g) colaborează la redactarea invitaţiilor şi a altor materiale pentru vernisaje şi orice alte manifestări 

culturale organizate de Muzeu; 
h) asigură activitatea de secretariat a conducerii prin înregistrarea şi păstrarea actelor oficiale ale 

instituţiei şi  asigură multiplicarea şi comunicarea acestora celor interesaţi;  
i) asigură activităţile de curierat, dactilografiere,  multiplicare, poştă; 
j) asigură organizarea şi gestionarea arhivei; 
k) asigură păstrarea registrelor de corespondenţă ale Muzeului; 
l) răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva instituţiei, altele 

decât cele care au legătură cu activităţile specifice Muzeului; 
m) întocmeşte şi eliberează legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor;  
n) asigură buna funcţionare a serviciilor telefonice; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Compartimentul Juridic  
 
(1) Relaţii  
- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 
(2) Atribuţii : 

a) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 
b) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 
c) avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 
d) avizarea şi contrasemnarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a Muzeului; 
e) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute cu relevanţă pentru 

activitatea instituţiei; 



 
 

f) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 
g) asigurarea, în condiţiile legii, reprezentarea intereselor Muzeului, în faţa instanţelor judecătoreşti  şi a 

altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile 
cu persoanele fizice şi juridice; 

h) atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care 
privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia; 

i) acordarea de consultanţă de specialitate salariaţilor instituţiei în probleme legate de activitatea din 
Muzeu; 

j) ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru investirea 
hotărârilor definitive cu titlul executoriu şi solicită luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor 
aparţinând celor care au prejudiciat Muzeul; 

k) asigură redactarea, arhivarea Deciziilor Managerului şi a Hotărârilor Consiliului de Administraţie; 
l) completează şi arhivează Registrul de evidenţă a deciziilor şi Registrul de evidenţă a Hotărârilor 

Consiliului de Administraţie; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Secţia de Arheologie Deva  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului cu atribuţii ştiinţifice; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii, compartimente din cadrul Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 8 posturi şi este condusă de un şef 

serviciu; 
- poate fi organizată în mai multe colective în funcţie de tematica planului de cercetare potrivit 

specializării fiecăruia dintre arheologi şi cercetători ; 
Secţia are în componenţă arheologi specialişti în domeniul preistorie, epoca dacică, epoca romană, 

prefeudal şi perioada evului mediu până în sec.XVIII, cercetători ştiinţifici, desenator artistic, supraveghetori 
muzeu, gestionari custode; 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul anual de 
activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia 
colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
 
(3) Atribuţii: 

a) elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; 
b) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă pentru 

dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a muzeului; 
c) întreprinde cercetări de suprafaţă în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
d) întocmeşte proiecte de cercetare arheologică; 
e) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
f) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 

încheiate de Muzeu; 
g) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun la 

dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi necesarul de 
personal şi materiale; 

h) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere ştiinţific 
revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

i) participă pe şantierele arheologice din judeţ şi în afara acestuia la solicitarea altor instituţii de 
specialitate; 



 
 

j) asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază în 
maxim 1 an calendaristic de la prelevare; 

k) întocmeşte documentaţia de şantier, atât la începerea, cât şi la încheierea cercetării pe un şantier 
arheologic; 

l) valorifică ştiinţific şi expoziţional rezultatele cercetării; 
m) participă la organizarea de manifestări ştiinţifice pe plan judeţean, naţional sau internaţional; 
n) ţine evidenţa la zi a colecţiilor; 
o) realizează ghidaj în expoziţii; 
p) păstrează şi depozitează colecţiile de arheologie, conform normelor ştiinţifice aprobate de forurile de 

specialitate; 
q) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei; 
r) inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 
s) selecţionează piesele pentru restaurare; 
t) comunică şi propune şefului ierarhic superior modalităţi de conservare, salvare a vestigiilor şi 

colecţiilor; 
u) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ - valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale; 
v) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care 

acesta este supus în activitatea sa; 
w) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Secţia Restaurare - Investigaţii Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului cu atribuţii ştiinţifice; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente din cadrul Muzeului; 

 (2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este condusă de un şef birou; 
- este organizată pe domenii de activitate; 
Secţia are în componenţă specialişti restauratori în domeniile ceramică, metal, lemn, piatră, hârtie – 

documente, textile. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul anual de 

activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia 
colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
 
(3) Atribuţii: 

a) realizează investigaţii fizico-chimice şi biologice; 
b) întocmeşte dosarele documentare de investigaţie specifice fiecărei categorii de bunuri patrimoniale, 

pe care le pune la dispoziţia Secţiei de Restaurare – Investigaţii şi Secţiei de Evidenţă, Conservare, 
Supraveghere; 

c) execută restaurări în condiţiile cerute de normele de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural 
naţional; 

d) asigură protecţia patrimoniului aflat în custodie; 
e) execută copii, replici după piese originale existente în colecţiile muzeului pentru a fi comercializate 

ca atare prin standurile muzeului; 
f) se preocupă de utilizarea performantă în condiţii de perfectă securitate (inclusiv ecologică) a tehnicii 

şi materialelor din dotare; 
g) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care 

acesta este supus în activitatea sa; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 



 
 

Secţia de Arheologie Sarmizegetusa  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului cu atribuţii ştiinţifice; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 8 posturi şi este condusă de un şef 

serviciu;  
- secţia cuprinde şi Complexul de monumente „in situ” Sarmizegetusa 
Secţia are în componenţă arheologi, cercetători ştiinţifici, conservatori, gestionari custode, muncitori, 

supraveghetori muzeu. 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul anual de 

activitate şi  raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi 
foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 

a) realizează cercetare de teren în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
b) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
c) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 

încheiate de Muzeu; 
d) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun la 

dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi necesarul de 
personal şi materiale; 

e) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere ştiinţific 
revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

f) participă la cercetarea arheologică din situl Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 
g) participă la lucrările de conservare a obiectivelor descoperite; 
h) gestionează şi ţine evidenţa materialelor descoperite pe categorii ceramică, metal, lapidariu; 
i) asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază în 

maxim 1 an calendaristic de la prelevare; 
j) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului; 
k) realizează ghidaj în expoziţii; 
l) valorifică ştiinţific şi expoziţional piesele descoperite; 
m) depozitează, păstrează şi conservă în condiţii specifice colecţiile; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care 

acesta este supus în activitatea sa; 
o) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale; 
p) inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 
q) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 (4) Atribuţiile Complexului de monumente „in situ” Sarmizegetusa: 
a) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului şi a monumentelor „in situ”; 
b) realizează ghidaj în perimetrul monumentelor „in situ”; 

 
Secţia de Istorie şi Artă Deva  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului; 

(2) Organizare: 



 
 

- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 8 posturi şi este condusă de un şef 
serviciu; 

- are în componenţă muzeografi, cercetători ştiinţifici în domeniile: istorie modernă, istorie contemporană, 
istoria culturii, ştiinţă şi tehnică, pictură, grafică, artă decorativă, istoria artei, bibliotecar, gestionari 
custode, supraveghetori muzeu; 

- secţia cuprinde şi colectivele: Complexul Memorial Aurel Vlaicu, Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie 
Brad, Complexul de Monumente de la Ţebea, Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul anual de 
activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia 
colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii ale Secţiei de Istorie şi Artă Deva şi ale complexelor cuprinse în aceasta: 

a) elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; 
b) depozitează, păstrează şi expune piese din colecţia de istorie modernă, de istorie contemporană, de 

artă plastică – desene, gravuri, picturi, icoane, sculpturi, şi artă decorativă – mobilier, tapiţerii, 
covoare, costume, ceramică, sticlă, bijuterii; 

c) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei; 
d) efectuează ghidaj în expoziţii; 
e) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă; 
f) valorifică ştiinţific colecţiile; 
g) se preocupă de starea de conservare şi restaurare a colecţiilor; 
h) ţine evidenţa colecţiilor, inventariază şi gestionează colecţiile de istorie şi artă; 
i) întreprinde cercetări de teren în vederea identificării de bunuri patrimoniale; 
j) îmbogăţeşte continuu colecţiile muzeale prin donaţii şi achiziţii; 
k) depozitează, păstrează şi expune colecţiile în condiţii microclimatice corespunzătoare; 
l) întreprinde cercetare de bibliotecă, arhivă asupra unor evenimente istorice, personalităţi; 
m) execută studii istorice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor deconcentrate 

ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care acesta este 

supus în activitatea sa; 
o) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
 
Secţia de Ştiinţele Naturii Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este condusă de un şef birou; 
Secţia are în componenţă specialişti cercetători ştiinţifici, muzeografi, supraveghetori muzeu, în domeniile 

botanică, micologie, zoologie (entomologie, ihtiologie, ornitologie, mamalogie), geologie (mineralogie), paleontologie, 
taxidermie. 

Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul anual de 
activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia 
colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
(3) Atribuţii: 

a) cercetarea florei, vegetaţiei, faunei şi paleofaunei din ecosistemele naturale ale judeţului Hunedoara; 
b) evidenţierea particularităţilor biologice şi ecologice ale speciilor în strânsă legătură cu habitatele 

preferenţiale, caracteristice; 



 
 

c) evidenţierea particularităţilor conservative ale regiunilor calcaroase şi rolul carstului în conservarea unor 
ecosisteme naturale autentice, nemodificate antropic; 

d) cercetarea paleofaunistică şi paleoecologică a depozitelor continentale cu dinosaurieni din Bazinul 
Haţegului; 

e) prepararea şi determinarea ştiinţifică a materialului floristic, faunistic şi paleofaunistic; 
f) organizarea pe criterii ştiinţifice a colecţiilor de ştiinţele naturii; 
g) asigurarea supravegherii, întreţinerii, pazei şi protecţiei patrimoniului cultural al secţiei; 
h) îmbogăţirea colecţiilor existente cu material floristic, faunistic, paleofaunistic, geologic, colectat în teren sau 

obţinut prin donaţii şi achiziţii; 
i) realizarea (organizarea) de noi colecţii pentru diversificarea patrimoniului ştiinţific existent; 
j) ţine evidenţa colecţiilor muzeale, inventariază şi gestionează patrimoniul ştiinţific muzeal specific; 
k) valorificarea ştiinţifică a cercetărilor; 
l) organizarea de manifestări ştiinţifice; 
m) asigurarea consultanţei ştiinţifice de specialitate în vederea conservării şi protecţiei ecosistemelor naturale; 
n) efectuarea lucrărilor de conservare a patrimoniului muzeal conform normelor şi criteriilor ştiinţifice ale 

conservării pieselor muzeale; 
o) analizarea şi propunerea de  măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care 

acesta este supus în activitatea sa; 
p) efectuează ghidaj în expoziţii; 
q) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale; 
r) îndeplinirea oricăror altor atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente din cadrul Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este condusă de un şef birou; 
Secţia are în componenţă specialişti muzeografi, cercetători ştiinţifici, conservatori în domeniul arheologiei, 

istoriei, etnografiei, gestionari custode, supraveghetori muzeu, muncitori. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi raportul de activitate trimestrial şi 

anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o 
coordonează; 
(3) Atribuţii: 

a) întocmeşte planul anual de cercetare al propriei secţii; 
b) realizează cercetare în teren în vederea identificării de noi gospodării, instalaţii ţărăneşti; 
c) identifică materiale specifice zonei pentru îmbogăţirea colecţiilor muzeale prin donaţii şi achiziţii; 
d) păstrează, depozitează colecţiile pe tipuri în condiţii de conservare, conforme standardelor în vigoare; 
e) asigură supravegherea, paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului cultural al secţiei; 
f) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
g) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 

încheiate de Muzeu; 
h) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun la 

dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi necesarul de 
personal şi materiale; 

i) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere ştiinţific 
revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

j) inventariază şi gestionează patrimoniul secţiei; 



 
 

k) efectuează ghidaj în expoziţii; 
l) valorifică ştiinţific colecţiile; 
m) valorifică expoziţional piesele aparţinând colecţiilor; 
n) realizează documentare privind zonele etnografice şi folclorice; 
o) propune completarea listei monumentelor cu noi obiective etnografice; 
p) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care acesta este 

supus în activitatea sa; 
q) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale; 
r) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Secţia de Evidenţă, Conservare, Supraveghere Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este condusă de un şef birou; 

Secţia are în componenţă specialişti conservatori. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi  raportul de activitate trimestrial 

şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o 
coordonează; 
(3) Atribuţii: 

a) asigură conservarea, evidenţa, gestiunea şi protejarea  patrimoniului cultural aflat în administrarea Muzeului; 
b) participă la activitatea de inventariere; 
c) asigură supravegherea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei; 
d) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarul general al instituţiei; 
e) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care acesta este 

supus în activitatea sa; 
f) operează înregistrări în Registrul Inventar General; 
g) arhivează Registrul Inventar General; 
h) asigură condiţii optime pentru bunurile culturale mobile pe timpul depozitării, expunerii şi transportului lor; 
i) păstrează contractele de împrumut şi procesele verbale care privesc mişcarea bunurilor culturale mobile; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

Secţia Relaţii cu Publicul  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este condusă de un şef birou; 
Secţia are în componenţă specialişti muzeografi, cercetători ştiinţifici, în domeniile istorie, sociologie, desenator 

artistic, fotograf. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul anual de activitate şi 

raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de 
prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 

a) ţine evidenţa la zi a mijloacelor de informare în masă, evidenţa unităţilor de învăţământ, asociaţilor, 
fundaţiilor şi societăţilor culturale; 

b) organizează nemijlocit relaţiile dintre muzeu, public şi mass - media, având desemnată, prin decizia 
Managerului, o persoană ca purtător de cuvânt; 



 
 

c) formulează propuneri pentru armonizarea activităţii generale a Muzeului cu cea a publicului; 
d) ţine evidenţa vizitatorilor muzeelor şi monumentelor; 
e) realizează sondaje în rândul publicului vizitator; 
f) valorifică ştiinţific rezultatele cercetărilor cu mediile de informare; 
g) inventariază şi gestionează colecţiile secţiei; 
h) face cunoscută activitatea instituţiei muzeale; 
i) participă la organizarea manifestărilor cultural – ştiinţifice organizate de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 

Romane; 
j) urmăreşte modul de vânzare a publicaţiilor şi obiectelor de stand; 
k) întocmeşte sondaje de opinie privind categoriile de produse ce au grad mai mare de valorificare pentru 

publicul vizitator; 
l) întocmeşte la zi dosarul cu extrase din presă; 
m) întocmeşte rapoarte de activitate trimestrial şi anual; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care acesta este 

supus în activitatea sa; 
o) realizează ghidajul în expoziţii; 
p) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia 

cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale; 
q) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Serviciul Buget, Contabilitate, Administrativ  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează contabilului şef; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele  Muzeului; 

(2) Organizare: 
- serviciul funcţionează cu un număr de minimum 6 posturi; 
- este condus de contabilul şef. 
Serviciul are în componenţa sa: referenţi de specialitate, administrator, muncitori calificaţi, şoferi. 
Contabilul şef întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat. De asemenea, întocmeşte 

planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a serviciului pe care îl coordonează. 
(3) Atribuţii: 
1. Buget, Contabilitate 

a) urmăreşte modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de la persoane juridice şi fizice prin transmitere 
gratuită (sponsorizări, donaţii) cu respectarea dispoziţiilor legale; 

b) asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor, articolelor şi alineatelor din 
clasificaţia bugetară; 

c) întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi alineate; 
d) organizează evidenţa şi raportează angajamentele legale şi bugetare; 
e) ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor intervenite 

pe parcursul exerciţiului bugetar curent; 
f) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar – contabile, precum şi de corecta întocmire 

a documentelor contabile; 
g) competenţă în operaţiunile specifice plăţii cheltuielilor; 
h) asigură organizarea şi gestionarea arhivei administrativ – contabile a Muzeului; 
i) efectuarea inventarierilor; 
j) asigură păstrarea registrelor Muzeului: registru de inventar, registru de control financiar preventiv, registru 

jurnal, registru unic de control; 
k) urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea dispoziţiilor legale; 
l) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; 



 
 

m) urmăreşte recuperarea sumelor reprezentând debite constatate, sancţiuni contravenţionale aplicate, 
precum şi a celorlalte creanţe în sarcina salariaţilor; 

n) urmăreşte din punct de vedere economic derularea contractelor încheiate de muzeu; 
o) efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi către salariaţii instituţiei şi către terţi; 
p) organizează şi asigură conducerea contabilităţii conform dispoziţiilor legale; 
q) asigură raporturile instituţiei cu Trezoreria statului sau unităţi bancare, după caz; 
r) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii Muzeului; 
s) asigură gestionarea mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de inventar; 
t) se ocupă de urmărirea consumului de carburant, a întreţinerii maşinilor care formează parcul auto al 

Muzeului; 
u) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

2. Administrativ 
a) întocmirea planului de dotări şi de aprovizionare al Muzeului, precum şi a contractelor şi comenzilor 

aferente şi supunerea lor spre aprobare; 
b) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor materiale; 
c) stabilirea, pe baza propunerilor secţiilor, serviciilor şi compartimentelor, a măsurilor de asigurare 

tehnico – materială pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual al activităţilor 
Muzeului; 

d) organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport intern şi internaţional; 
e) asigură întreţinerea maşinilor, programează maşinile la reviziile periodice; 
f) îngrijirea şi curăţenia instituţiei; 
g) întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor şi utilajelor din punctul termic sau centrala termică; 
h) citirea şi consemnarea corectă a parametrilor realizaţi, precum şi a index-urilor aparatelor de măsură 

existente în punctul termic sau centrala termică; 
i) dotarea magaziei cu consumabile, materiale publicitare; 
j) gestionarea biletelor şi a materialelor de popularizare; 
k) asigură supravegherea, paza şi protecţia patrimoniului; 
l) asigură supravegherea vizitatorilor individuali şi a grupurilor de vizitatori în spaţiile expoziţionale; 
m) asigură activităţile de curierat, dactilografiere, multiplicare, poştă; 
n) asigură buna funcţionare a serviciului telefonic; 
o) asigură activitatea de secretariat a muzeului prin înregistrarea actelor oficiale ale instituţiei şi asigură 

multiplicarea şi comunicarea acestora celor interesaţi; 
p) întocmeşte şi elaborează note de comandă şi ordine de deplasare a personalului; 
q) organizează şi păstrează arhiva Muzeului;  
r) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care 

acesta este supus în activitatea sa; 
s) răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva instituţiei altele 

decât cele care au legătură cu activităţile specifice Muzeului; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei. 

 
Compartimentul Achiziţii Publice 
 
(1) Relaţii  

- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Atribuţii : 
Compartimentul Achiziţii Publice este organizat conform prevederilor pct.II.2.3 din Planul de acţiune pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune 
pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007 şi are următoarele atribuţii principale: 



 
 

a) organizează toate procedurile legale de achiziţii publice în care instituţia are calitatea de autoritate 
contractantă ; 

b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte 
compartimente din cadrul autorităţii contractante, îl supune aprobării şi urmăreşte realizarea lui; 

c) participă la efectuarea de prospectări de teren în scopul alegerii amplasamentelor pentru investiţii imobiliare; 
d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul 

organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 
e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă; 
f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 
g) participă la selectarea ofertelor cu ocazia licitaţiilor şi selecţiilor de oferte primite ; 
h) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice ; 
i) urmăreşte asigurarea studiilor tehnico-economice pentru investiţiile planificate; 
j) verifică documentaţia tehnico-economică privind lucrările de investiţii, de reparaţii curente şi capitale ; 
k) ţine la zi evidenţa lucrărilor aflate în derulare şi a celor ce urmează a fi începute ; 
l) întocmeşte angajamentele bugetare şi legale pentru achiziţiile publice organizate, pe care le supune 

aprobării ordonatorului de credite, după obţinerea vizei de control Buget preventiv ; 
m) întocmeşte rapoartele legale privind procedurile de achiziţii desfăşurate ; 
n) urmăreşte executarea întocmai şi la timp a contractelor de achiziţie publică. 
Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de 

achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să 
fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. 
 

VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 
Art. 22  (1) Cheltuielile de bunuri şi servicii, de personal şi de capital ale Muzeului sunt finanţate din venituri proprii şi 
din subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
          (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei constituie anexă la bugetul Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
Art. 23  Veniturile proprii se realizează din:  

a) taxa de intrare percepută publicului la expoziţiile permanente şi temporare; 
b) comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor Muzeului (cataloage, 

ilustrate, pliante, afişe etc.) prin standul Muzeului; 
c) executarea de lucrări de restaurare – conservare sau investigaţii fizico – chimice a bunurilor culturale 

aparţinând terţilor; 
d) executarea de replici după lucrări din patrimoniul Muzeului; 
e) acordarea dreptului de reproducere a imaginilor; 
f) executarea de lucrări de redactare, tehnoredactare, editare – tipărire; 
g) închirierea de spaţii pentru diverse activităţi care nu contravin Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare, cu respectarea Regulamentului Intern al Muzeului; 
h) asocierea sau colaborarea pentru diverse activităţi culturale; 
i) contracte de prestări servicii încheiate în vederea executării de rapoarte de evaluare teoretică, 

contracte de supraveghere arheologică şi contracte de săpătură arheologică asupra unor terenuri, la 
cererea beneficiarilor; 

j) contracte de prestări servicii încheiate în vederea întocmirii de memorii istorice, la cererea 
beneficiarilor; 

k) taxe de fotografiere sau filmare; 
l) taxe de expertiză; 
m) taxe ghidaj; 
n) taxe participare la simpozioane; 



 
 

o) sponsorizări, donaţii. 

VIII. DISPOZIŢII  FINALE 
Art. 24    (1) Muzeul dispune de ştampilă (3 buc.). 
          (2) Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:  

a) actul normativ de înfiinţare; 
b) hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare; 
c) documentele financiar - contabile, planul şi programele de activitate, situaţii financiare şi situaţii 

statistice; 
d) corespondenţa; 
e) alte documente, potrivit legii. 

Art.25 (1) Personalul Muzeului este obligat să respecte prevederile Codului de Conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice.  
      (2) Persoanele angajate răspund administrativ, civil şi penal pentru eventualele daune morale sau 
materiale aduse instituţiei. 
 
Art.26 (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în materie, în 
vigoare. 
      (2) Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
          (3) Pe baza prezentului Regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale, Managerul propune spre 
aprobare Consiliului de Administraţie,  Regulamentul Intern. 
          (4) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament se va putea face prin hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 

TARIFELE ŞI TAXELE PENTRU VIZITAREA MUZEELOR ŞI SITURILOR 
ARHEOLOGICE APLICATE DE MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI  ROMANE : 

Nr. crt. Secţie/Expoziţie/Complex/Casă Memorială Taxe/Tarife 

1. 

 
 
Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
-  3,5 lei -  adulţi 
 
 

2. 

 
 
Complexul de Monumente de la Ţebea 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
-  3,5 lei - adulţi 
 
 

3. 

 
 
Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
- 3,5 lei -  adulţi 
 
 

4. 

 
 
Complexul Memorial Aurel Vlaicu 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
- 3,5 lei - adulţi 
 
 



 
 

5. 
 
Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
- 4,5 lei -  adulţi 

6. 
 
Magna Curia 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
- 4,5 lei -  adulţi 

7. 
 
Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 

- 1,5 lei – elevi, studenţi, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
- 4,5 lei - adulţi 

8. Taxa de fotografiere - 15 lei – persoane fizice 
- 17 lei – persoane juridice 

9. Tarife filmare - 35 lei – persoane fizice 
- 55 lei – persoane juridice 

10. Tarif de urgenţă pentru întocmirea 
Rapoartelor de evaluare teoretică 

- 150 lei 

11. Tarife fotografiere documente - 0,5 lei/pagină 
12. Tarif coală ierbar - 5 lei 
13. Taxă ghidaj grupuri minim 15 persoane -50 lei 
14. Taxă închiriere audio-book şi touch screen - 50 lei 
15.  Taxă fotocopie documente - 0,5 lei/pagină 
16. Tarif servicii cercetare arheologică -50lei/oră- personal de specialitate 

- 30 lei/oră-personal auxiliar 
17. Tarif servicii întocmire studii istorice -50lei/oră- personal de specialitate 

- 30 lei/oră-personal auxiliar         
 
 

http://www.bmms.ro/continut/xhtml/ro/P5_ROF.html#Cuprins


 
 

 
Anexa nr.  2  la caietul de obiective 

 
Tabelul  valori de referinţă11 ale costurilor aferente investiţiei 

 
 

Categorii de 
investitii în 
proiecte12 

Limite valorice ale investitiei în proiecte 
din perioada precedenta13  

(de la….…... la ……....) 

Limite valorice ale investitiei în proiecte 
propuse14 pentru perioada de management 

(de la …….... la .…….) 
 

(1) (2) (3) 

      mici (de la …… lei până la ……. lei) (de la …… lei până la ……. lei) 

medii (de la …… lei până la ……. lei) (de la …… lei până la ……. lei) 

mari (de la …… lei până la ……. lei) (de la …… lei până la ……. lei) 
 
 

                                                           
11  Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat 
în urma analizei datelor din subcapitolul III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate 
de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară; şi 
2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului. 
12 Împărţirea pe 3 categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de 
management a costurilor legate de proiecte. 
13  În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5 şi III.6 din caietul de obietive (după caz, completate 
cu informaţii solicitate de la instituţie). 
14 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate 
de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management). 
 



 
 

 
Anexa nr.  3  la caietul de obiective 

 
Tabelul investiţiilor în programe15 

 
TOTAL19 

Investiţie în 
program Nr. 

crt. 
Programe/ 
Surse de 
finanţare 

Categorii de 
Investiţii16 
în proiecte 

Nr. de proiecte 
în primul an 
(anul…..) 

Investiţii17 
în proiecte 
în primul 

an 
(anul…..) 

Nr. de 
proiecte în 
anul „X”18 

Investiţie 
 în   

proiecte 
 în anul 

„X” 
Primul 

an 
Anul 
„X” 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(mici)…lei     
(medii)…lei     1. Programul 

a) …. 20 
(mari)…lei     

  

2. TOTAL21, 
din care: - 

Total 
nr. 

proiecte 
în primul 

an 

Total 
 Investiţie 

 în proiecte 
în primul an 

(lei) 
din care: 

Total nr.  
proiecte în  

anul „X” 

Total  
Investiţie 

în 
proiecte  
în anul 

„X”  
 (lei) 

din care: 

- - 

3. Surse  
atrase22 - -  -  - - 

4. Bugetul  
Autorităţii23 - -  -  - - 

 

                                                           
15 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de 
management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului. 
16 Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă 
(anexa nr. 2.). 
17 Candidatul trebuie sa precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie. 
18 Anul „X" reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de 
management stabilite de autoritate. Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte 
proiectul de management. În coloana (5) candidatul trebuie să precizeze câte proiecte din care categorie doreşte să realizeze în 
fiecare an al managementului, iar la coloana (6), valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului. 
19 Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în 
funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management. 
20 Rândul 1 se va multiplica în functie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform 
descrierii făcute la pct. e.3. al proiectului de management. 
21 Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) şi (6). 
22 Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu 
estimările candidatului ca scop realizabil autopropus, privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea 
autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale. 
23 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate. 



 
 

 
 

Anexa nr.  4  la caietul de obiective 
 

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, 
pe categorii de bilete/tarife practicate 

 
 

Perioada Nr. de proiecte24 
proprii Nr. de beneficiari25 Nr. de bilete26 Venituri propuse 

(mii lei) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul de 
referinţă27     

Primul an     

Anul „X”     

Total28     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente 
ocazionale etc. 
25 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori. spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind 
numărui beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii. 
26 Coloana (4) va contine estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează 
contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului 
onorific cu valoare zero lei). 
27 Rândul „Anul de referinţă" va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, 
după caz cu informaţii solicitate de la instituţie. 
28 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază. 
 



 
 

                                                                Anexa nr.3  la 
                    Hotărârea nr.203/ 2012  

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

A.COMISIA 
de  concurs de proiecte de management  pentru ocuparea postului de manager al 

Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane  
 
Membrii : 

- domnul Stoian Dan, reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara  

Specialişti : 
- domnul dr.Paul Damian, director adjunct, Muzeul Naţional de Istorie a 

României Bucureşti, 

- doamna dr. Corina Bejinariu, manager, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă 
Zalău. 

 
B.COMISIA 

de  soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management  pentru 
ocuparea postului de manager al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane  

 
Membrii : 

- doamna Dan Dana, reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara  

Specialişti : 
- domnul dr. Nicolae Teşcula, director, Muzeul  de Istorie Sighişoara, 

- domnul dr. Dumitru Hortopan, director, Muzeul Judeţean „ Alexandru 
Ştefulescu” Târgu Jiu. 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.204/2012 
pentru modificarea Hotărârii nr.116/2008 privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, precum 
și desemnarea unor consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul director al acestei 

instituții 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
    Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând adresa directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția 
Copilului nr.27150/2012; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.97/2012 
privind validarea mandatelor  consilierilor judeţeni; 

In conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin.1 şi art.6 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.45 alin.5, precum și ale art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.2 
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; 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1. Se completează Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara cu domnul PETRUI IOAN DORIN și domnul GAITA DORU, consilieri 
judeţeni. 

Art.2. Art.2 din Hotărârea nr.116/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara, precum și desemnarea unor consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul director 
al acestei instituții se modifică în mod corespunzător. 
 Art.3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
                      
             PREŞEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
Deva, la 26 octombrie 2012 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.205/2012 
privind  preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte  

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului  judeţean; 
 Văzând adresa Direcției Generale Juridice a Ministerului Administrației și Internelor nr.153980/2012; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările ulterioare şi Hotărârii 
Guvernului nr. 1268/2012 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările ulterioare; 

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

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

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 

Art.1.– Se aprobă solicitarea privind preluarea din proprietatea publică a Statului român şi din 
administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, 
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte, înscris în Lista patrimoniului mondial 
UNESCO-cod 906-1999, respectiv înscris în Cartea Funciară nr. 60463-UAT Orăştioara de Sus,  conform 
datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Studiile, cercetările, expertizele, proiectele şi  executarea lucrărilor de întreţinere, conservare, 
restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric prevăzut la art. 1 vor fi efectuate cu respectarea 
legislaţiei în domeniul protejării monumentului istoric, cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi 
al Administraţiei Parcului Naţional Grădiştea Muncelului Cioclovina, potrivit legii. 

Art.3.- După preluarea bunului indicat la art. 1, Consiliul Judeţean Hunedoara împreună cu specialişti 
din Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, vor proceda la evaluarea monumentului istoric  în vederea 
înregistrării valorii acestuia în evidenţele contabile, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului 
României nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4.- În cazul neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin art. 2 şi art. 3 susmenţionate, monumentul istoric 
revine administratorului de drept, în condiţiile legii. 

Art.5.- La data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 171/2012. 
Art.6.– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei hotărâri de Guvern, şi 

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

 
                  
          PREŞEDINTE ,         SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
               Mircea Ioan MOLOŢ                             Dana   DAN 
 
 
 
Deva,   la 15 noiembrie 2012 



 
 

                                                                                                      Anexa 
          la Hotărârea nr. 205/2012 
          a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  monumentului  istoric  Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte 

 
 
 

Unitatea 
administrativ-
teritorială pe 

teritoriul căreia se 
află monumentul 

Zona de interes Suprafaţa de 
teren 

 
-ha- 

Nr.  
De carte Funciară 

Regimul Juridic  
 
Sarmizegetusa 
Regia-Grădiştea de 
Munte 
Monument istoric 
înscris în Lista 
patrimoniului mondial 
UNESCO 
Cod UNESCO: 906-
1999 

Comuna 
Orăştioara de 
Sus, Judeţul 
Hunedoara 

Sit arheologic 
 

18,3 ha 
 

înscris în CF nr. 60463 
UAT Orăştioara de Sus 

 
 

Proprietate publică a Statului român,  
în administrarea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.206/2012 
privind aprobarea participării Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la o acțiune cu 

carater științific și social-cultural din cadrul proiectului ”Sud-Est Archeritage – Patrimoniul 
Comun din Imperiul Roman în țările IEVP din Sud și Est” 

 
 
 
 
 

 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.5302/2012 a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Acordul de 
parteneriat încheiat între Provincia Cagliari (Italia) și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, 
precum și Invitația reprezentantului managerului de proiect transmisă Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva, înregistrată cu nr.5033/2012;  
  În conformitate cu prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României 
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative;  

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 participarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la o acțiune cu 
carater științific și social-cultural din cadrul proiectului ”Sud-Est Archeritage – Patrimoniul Comun din 
Imperiul Roman în țările IEVP din Sud și Est”, prin alocarea sumei de 22.000 lei în vederea finanțării 
deplasării a două persoane în perioada 15 – 18 noiembrie 2012 (Italia) și 14 -15 decembrie 2012 
(Tunisia). 
 Art.2  Suma prevăzută la art.1 va fi alocată din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Titlul X – ”Alte cheltuieli”, Aliniat 59.22 – ”Acțiuni cu 
caracter științific și social cultural”.  
 Art.3 Prezenta va fi dusă de îndeplinire de către  Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 
și va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
                  
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 15 noiembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR.207/2012  
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al 

Judeţului Hunedoara, pe anul 2012 
 
 

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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, şi adresei nr. 44159/2012 a Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara ,  

Conform Hotărârii Guvernului nr.997/2012 cu privire la alocarea unor sume din 
Fondul de intervenţie  la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, 
pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării, 

Văzând adresa nr.5374/2012 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva,          
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale art.49 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. - Se aprobă rectificarea cu suma de  + 909,00 mii lei şi virările de credite în 
cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr. 1 – 13 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. -  Anexele nr.1 - 13 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  
 Art.3. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.       
           
 PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ            Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

HOTARÂREA NR.208/2012 
privind aprobarea rectificării  şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor instituţii 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, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând : 

− adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
nr.32355/2012; 

− adresa Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş nr.540 /2012;  
− adresa Teatrului de Arta Deva nr. 798/2012; 
− adresa Bibliotecii Judeţene “ Ovid Densuşianu “ Hunedoara – Deva  nr.1828/2012; 
− adresa Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara nr. 447 

/2012; 
− adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara nr.5236/2012; 
− adresa Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva nr.5374/2012; 
− adresa Camerei Agricole Judeţene nr.718/2012; 

Conform prevederilor art.19  alin.( 2 ) şi art. 49 alin.(5) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 282,10 mii lei a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara  precum şi virările de credite,  conform anexelor nr.1 - 8 la  prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Se aprobă rectificarea cu suma de + 30 ,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş precum şi 
virările de credite , conform anexelor  nr. 9 – 11 la prezenta hotărâre.          
 Art. 3. Se aprobă rectificarea cu suma de + 127,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului de Artă Deva, conform anexelor nr. 12 - 14 la prezenta 
hotărâre.  



 Art. 4. Se aprobă rectificarea cu suma de + 6,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara precum şi virările de credite, conform anexelor nr.15- 17 la prezenta hotărâre. 
 Art.5. Se aprobă rectificarea cu suma de + 45,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu “  Hunedoara – Deva, 
conform anexelor nr.18 - 20 la prezenta hotărâre. 
  Art.6. Se aprobă rectificarea cu suma de + 3,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, conform anexelor nr.21 - 
23  la prezenta hotărâre. 
 Art.7. Se aprobă rectificarea cu suma de + 23,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva precum şi virările de 
credite, conform anexelor nr. 24 - 28  la prezenta hotărâre. 
 Art. 8. Se aprobă rectificarea cu suma de + 110,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei  nr. 29 
la prezenta hotărâre. 
 Art.9.  Se aprobă rectificarea cu suma de  + 29,00 mii lei bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Pedagogie Curativă Hunedoara, conform anexei nr. 
30 la prezenta hotărâre. 
 Art.10. Se aprobă rectificarea cu suma de - 80,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale Păclişa conform anexei nr.31 la prezenta hotărâre. 
 Art.11. Se aprobă rectificarea cu suma de – 17,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Colegiului „Ion Mincu” Deva, conform anexei nr.32  la prezenta 
hotărâre. 
 Art.12. Se aprobă rectificarea cu suma de + 20,30 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Liceului tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan, conform anexei  
nr.33  la prezenta hotărâre. 
 Art.13. Se aprobă rectificarea cu suma de + 16,35 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Liceului tehnologic “Nicolaus Olahus” Orăştie,  conform anexei 
nr.34  la prezenta hotărâre. 
 Art.14. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 361,35 mii lei a  bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Hunedoara, conform anexei nr. 35 la prezenta hotărâre. 
 Art.15. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
                                                                                                
 PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 HOTARÂREA NR.209/2012 
privind aprobarea rectificărilor şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2012 ale  spitalelor publice de interes judeţean 
 
 

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: 
− Hotărârea nr.22/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Deva; 
− Hotărârea nr.20/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad; 
− Hotărârea nr.10/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Geoagiu; 
Urmare adreselor nr.43871/2012 şi nr.46060/2012 a Direcţiei Finanţelor Publice a 

Judeţului Hunedoara; 
Conform prevederilor Ordinului nr.253/1468 al ministrului delegat pentru 

administraţie şi al viceprim-ministrului, ministerul finanţelor publice, pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice 
nr.286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităţilor administrativ– teritoriale pe anul 2012, repartizat 
pe judeţe şi municipiul Bucureşti; 

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

Conform prevederilor nr.41 şi art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 7.086,92 mii lei din venituri proprii, a  

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, 
precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol conform anexei nr.1 la  prezenta  
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă rectificarea cu suma de -119,68 mii lei din venituri proprii, a  
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 



precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol conform anexei nr.2 la  prezenta 
hotărâre.       

Art. 3. Se aprobă rectificarea cu suma de -175,34 mii lei din venituri proprii, a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu, precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol conform anexei nr.3 la 
prezenta hotărâre. 

Art.4.  Anexele  nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
Art.5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile publice spitaliceşti 

nominalizate la art.1, 2 şi 3 şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
                                                                                

                                                                                     

 PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ          Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 
  
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.210/2012 
privind anularea unor credite bugetare neutilizate, majorarea  fondului de rezervă 

bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2012, precum şi 
utilizarea acestuia 

  
 
 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.32355/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara; 

− Adresa nr.1828/2012 a Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu “ Hunedoara – 
Deva; 

− Adresa nr.  798 /2012 a Teatrului de Arta Deva ; 
− Referatul  Serviciului relaţii externe, comunicare instituţională şi mass– media 

nr.7731/2012 ; 
− Referatul Serviciului Administrare Drumuri şi Achiziţii Publice nr.7738/2012; 
− Hotărârile nr.216/2012 şi nr.220/2012 ale Consiliului Judeţean Hunedoara ; 

 Urmare adresei nr.43871/2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Hunedoara; 
 Conform prevederilor Ordinului nr.253/1468 al ministrului delegat pentru 
administraţie şi al viceprim-ministrului, ministerul finanţelor publice, pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice 
nr.286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2012, repartizat 
pe judeţe şi municipiul Bucureşti; 
  În conformitate cu prevederile art. 36 şi art.56 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă anularea unor credite bugetare neutilizate în sumă de – 45,00 mii 
lei de la capitolul 51.02 “ Autorităţi executive şi legislative “ paragraf 51.02.03 “Autorităţi 
executive “ şi majorarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe anul 2012 cu această sumă,  conform anexei nr.1  la  prezenta hotărâre.  



 Art.2. Se aprobă anularea unor credite bugetare neutilizate în sumă de – 280,00 
mii lei de la capitolul 68.02 “ Asigurări şi Asistenţă Socială “ subcapitolul 68.02.05.02 “ 
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”  Titlul 20 “Bunuri şi servicii” şi majorarea 
fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 
2012 cu această sumă,  conform anexelor nr. 2-3  la  prezenta hotărâre.  
 Art.3. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă în sumă de 774,30 mii lei astfel: 
− la capitolul 51.02 “ Autorităţi executive şi legislative “ paragraf 51.02.03 “Autorităţi 
executive “  suma de + 85,00 mii lei, 
− la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale “ subcapitol 54.02.05 “ Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale “ suma de + 60,00 mii lei, 
− la capitolul 66.02 “Sănătate“ paragraf 66.02.50 “ Alte cheltuieli în domeniul 
sănătăţii” suma de + 34,80 mii lei, 
− la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie “ subcapitol 67.02.03 “ Servicii 
culturale “ paragraf “ Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale “  suma de + 45,00 
mii lei , 
− la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie“ subcapitol 67.02.03 “ Servicii culturale 
“ paragraf “ Instituţii publice de spectacole şi concerte“  suma de + 127,00 mii lei, 
− la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie “ subcapitol 67.02.03 “ Servicii 
culturale “ paragraf “ Alte servicii culturale“   suma de + 100,00 mii lei, 
− la capitolul 68.02 “Asigurări şi Asistenţă Socială“ subcapitolul 68.02.05.02 
“Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”  suma de +280,00 mii lei,  
− la capitolul 74.02 “Protecţia mediului“ subcapitol 74.02.05 “Salubritatea şi gestiunea 
deşeurilor “ paragraf  74.02.05.02  “ Colectarea , tratarea şi distrugerea deşeurilor “ cu suma 
de  + 42,50 mii lei, conform anexelor nr. 4 -  20 la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Anexele nr.1 - 20  fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
 Art.5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
    
           
 PREŞEDINTE,          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.211/2012 
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor, pe anul 2012 
 
 CONSILIUL JUDETEAN 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 baza prevederilor Ordonanţei Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2012 , nr.61/2012; 
 În temeiul dispoziţilor 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 repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale, a sumei de           
5.131,00 mii lei , astfel: 

− sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în sumă de 4.197,00 mii lei pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea 
unităţilor administrativ–teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă 
de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la 
proiectele derulate prin programe naţionale, cu excepţia sumelor aferente unor programe 
naţionale ori altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de 
stat; 

− sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în sumă de  934,00 mii lei pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor 
administrativ – teritoriale provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii 
din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare, cu excepţia arieratelor 
aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program, 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,                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 

Deva,  la  15.11.2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.212/2012 
privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Deva 
 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.18018/2012 a Spitalului Județean de Urgență Deva, 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.7858/2012, precum şi Nota de 
fundamentare a solicitării privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 
 Conform Dispoziţei nr.219/2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara privind aprobarea Structurii Organizatorice a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 
     În temeiul avizului favorabil al Ministerului Sănătăţii 
nr.XI/A/48969/VVP/212/2012, precum şi al avizului nr. XI/A/43935/CV/4224/2012; 
     În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 si alin.2 din Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii 
serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua  Ministerului 
Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale; 
                 Având în vedere prevederile art.182 alin.1.lit.a din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare ;                         
               În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c, alin.5 pct.3 și ale art.97 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului Județean de 
Urgență Deva, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta. 
              Art.2 – Cu data prezentei, Hotărârea nr.104/2012 a Consiliului Județean 
Hunedoara se abrogă. 
              Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
             
 
                PREŞEDINTE,               SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
      Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012        



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.213/2012 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 

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

al Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judetean Hunedoara; 

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

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

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                        
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 



 
 
 
               CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                       Anexa la Hotărârea nr.213/ 2012       
                    SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                                         a   Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                                           

 

        
Nr. crt.

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. Super Trans Com S.R.L. 

sediul: Petroşani 
str. 1 Decembrie 1918, nr.134 

 
Petroşani – E.M. Uricani 

 
4530/12.11.2012 

 
 15.11.2012 – 16.12.2012 

 
2. 

S.C. Comexim R S.R.L. 
sediul: Lupeni 

str. Bărbăteni, nr.163 A 

 
Petroşani – E.M. Lupeni 

 
4530/12.11.2012 

 
15.11.2012 – 31.12.2012 

 
3. 

S.C. Cordial Com Prod S.R.L. 
sediul: Haţeg, 

str. Horea, nr.68 A 

 
Ponor – Haţeg 

 
4530/12.11.2012 

 
15.11.2012 – 30.06.2013 

 
4. 

S.C.  Eurocomplex Logistic S.R.L. 
sediul: Deva, 

str. Al. Romanilor, bl. 9, ap. 8 

 
Hunedoara – Deva 

 
4530/12.11.2012 

 
15.11.2012 – 30.06.2013 

 
5. 

S.C. Carola Seca Impex S.R.L. 
sediul: Hunedoara, 

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

 
Hunedoara – Deva 

 
4530/12.11.2012 

 
15.11.2012– 14.11.2013 

 
6. 

S.C. Manu Trans S.R.L. 
sediul: Deva, 

    str.  Aleea Crişului, bl. 51, ap. 2 

 
Deva – Ilia 

 
4530/12.11.2012 

 
15.11.2012 – 30.06.2013 

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL    HUNEDOARA 
CONSILIUL    JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.214/2012 

pentru  completarea  inventarului  bunurilor  care  aparţin  
domeniului  public  al  Judeţului  Hunedoara    

 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA;                 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Analizând:  
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 291/2012 privind aprobarea transmiterii 

terenului în suprafaţă de 97.100 m.p. din domeniul public al Municipiului Deva şi administrarea 
Consiliului local al Municipiului Deva, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 184/2012 privind solicitarea transmiterii unui 
teren din proprietatea Municipiului Deva şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în 
domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului judeţean Hunedoara; 

-Procesul-verbal de predare-primire nr. 5868/09.11.2012 – 7917/09.11.2012 a unui teren din 
domeniul public al Municipiului Deva şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în 
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 -Procesul-verbal de predare-primire nr. 14.823/07.11.2012 – 7914/09.11.2012 a bunurilor de 
natura domeniului public realizate de către SC  APAPROD  SA  Deva în urma  finalizării Proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiile Deva şi 
Hunedoara, Judeţul Hunedoara, Romania” – Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002; 

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

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile  comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, 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)– Aprobă / însuşeşte Procesul-verbal de predare-primire a unui teren din domeniul 

public al Municipiului Deva şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, prevăzut în 
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 (2)- Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Hunedoara însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 94/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu  terenul preluat potrivit alin. (1),  având  datele de identificare prevăzute în 
anexa nr. 2  la  prezenta hotărâre. 



 (3)– Terenul indicat la alin. (2) se pune la dispoziţia Proiectului "Sistem de management 
integrat al deseurilor în Judeţul Hunedoara"  pentru construirea unui centru de management al 
deşeurilor. 
 Art. 2.(1)- Aprobă/însuşeşte Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor de natura 
domeniului public realizate de către S.C. APAPROD S.A. Deva în urma  finalizării Proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiile Deva şi 
Hunedoara, Judeţul Hunedoara, Romania” – Măsura  ISPA 2005/RO/16/P/PE/002, prevăzut în 
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 (2)- Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Hunedoara însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 94/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu  bunurile preluate potrivit alin. (1),  având  datele de identificare prevăzute 
în anexa nr. 4  la  prezenta hotărâre. 
 (3)- Bunurile prevăzute la alin. (2) se dau în concesiune operatorului regional de apă S.C. 
APAPROD S.A. Deva. 
 (4)- În aplicarea dispoziţiilor alin. (3), mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
"AQUA PREST HUNEDOARA"  să încheie cu operatorul regional de apă S.C. APAPROD S.A. 
Deva, un Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public judeţean de alimentare 
cu apă şi de canalizare, pentru completarea listei bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului 
Hunedoara concesionate S.C. APAPROD S.A. Deva. 
 Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locala, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

 
 
 

                       
         PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan MOLOŢ                                  Dana   DAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la  15.11.2012 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 1  
LA   HOTĂRÂREA  NR. 214/2012 

A   CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA 
 
 
 

PROCES – VERBAL  DE  PREDARE - PRIMIRE 
A  UNUI  TEREN  DIN  DOMENIUL  PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI  DEVA  

SI  DIN  ADMINISTRAREA  CONSILIULUI  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  DEVA,  
ÎN  DOMENIUL  PUBLIC  LA  JUDETULUI  HUNEDOARA   

SI  ÎN  ADMINISTRAREA CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA



Anexa nr. 2 
la  Hotărârea nr. 214/2012 

        a Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  terenului  care completează  inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
176 - Teren  extravilan  

în suprafaţă de 97.100 mp 
pentru construirea 
centrului de management 
al deșeurilor   

Teren  extravilan în suprafaţă de  97.100 mp, înscris 
în Cartea Funciara nr. 68088 – Municipiul Deva, 
nr.cadastral 68088; 
Terenul este situat în extravilanul satului Bârcea 
Mică, cu destinația actuală de pășune.  
Vecinătăți: 
la Est: teren 10 ha aparținând proprietații publice a 
județului Hunedoara,  
la Sud: pășune composesorat Băcia și cazarma 
militară Băcia 
la Vest: Drum județean DJ 700; 
la Nord: proprietăți private. 
Terenul este destinat construirii unui centru de 
management al deșeurilor. 

2012 97.100 Domeniul public al 
Județului 

Hunedoara  



 
 
 
 
 

ANEXA NR. 3 
LA   HOTĂRÂREA  NR. 214/2012 

A   CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL  DE   PREDARE - PRIMIRE 
bunurilor de natura domeniului public realizate de către SC  APAPROD  SA  Deva 

în urma  finalizării Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare în municipiile Deva şi Hunedoara,  

Judeţul Hunedoara, Romania” – Măsura  ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 
 



                 
 
                  ANEXA  NR. 4 

la  Hotărârea nr. 214/2012 
a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  bunurilor recepţionate în cadrul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

 în municipiile Deva şi Hunedoara, Judeţul Hunedoara, Romania” – Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002,  
care completează   INVENTARUL domeniului public al  Judeţului Hunedoara 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului/obiectivulu

i  

Elemente de identificare Anul dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

Situatia 
juridică 
actuala 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6 
177 2.2.1.1.3  Debitmetre 

montate pe 
conducta de 
aducţiune apă 
Sântămărie Orlea 
- Deva 

Obiectivul constă în lucrări de reabilitare a aducţiunii de apă Sântămărie-
Orlea - Deva, şi include realizarea / montarea unui număr de 10 debitmetre în 
următoarele locaţii:  
- Subcetate   (Dn   50),                  valoarea de inventar  20.460 lei  
- Plopi            (Dn   50),                 valoarea de inventar  20.460 lei  
- Batiz            (Dn 100),                 valoarea de inventar  23.560 lei  
- Bretea Română (Dn 100),           valoarea de inventar  23.560 lei   
- Nădăştie            (Dn 150),           valoarea de inventar  24.180 lei  
- Călanul Vechi   (Dn 150),            valoarea de inventar  24.180 lei  
- Băcia                (Dn 150),            valoarea de inventar  24.180 lei  
- Santuhalm        (Dn 150),            valoarea de inventar  24.180 lei  
- Călanul Nou      (Dn 250),            valoarea de inventar  37.200 lei  
- Simeria             (Dn 300),             valoarea de inventar  43.400 lei  

2012 265.360,00 Domeniul 
public al 
judetului 

Hunedoara 

178 1.8. Reabilitare/realiza
re cămine pe 
conducta de 
aducţiune apă 
Sântămărie Orlea 
- Deva 

Obiectivul constă în lucrări de reabilitare a aducţiunii de apă Sântămărie-
Orlea Deva, şi include realizarea a: 
- 31 cămine de golire ,                     cu valoarea de inventar de   76.806,35 lei 
- 10 cămine de aerisire noi,              cu valoarea de inventar de   31.620,00 lei 
- 13 cămine de aerisire reabilitate,   cu valoarea de inventar de   40.300,00 lei 
-   9 cămine de vane noi,                  cu valoarea de inventar de 111.600,00 lei 

2012 260.326,35  Domeniul 
public al 
Județului 

Hunedoara 



179 1.8.15 
 
1.8.15 
2.1.6.6 
2.1.24.4.1 
2.1.6.1.1 
2.1.17.1.2 
1.8.10 
2.1.17.1.1 
2.1.17.1.1 
1.8.15 
2.2.8 

Reabilitare Staţie 
de tratare a apei 
Sântămărie -Orlea  

Obiectivul constă în lucrări de reabilitare a Staţiei de tratare a apei 
Sântămărie Orlea, şi include următoarele componente: 
1. Camin cu debitmetru la intrare- 2 bucati,valoare de inventar  510.986,66 lei 
2. Dozator var,                                             valoare de inventar  115.445,38 lei
3. Echipament pentru statia de clorinare,    valoare de inventar  193.183,93 lei
4. Ingrosator namol,                                    valoare de inventar  510.090,50 lei 
5. Statie pompare namol - 2 bucati,            valoare de inventar  553.198,79 lei 
6. Paturi de uscare namol – 2 bucati,          valoare de inventar  675.610,58 lei
7. Camera suflantelor – 2 bucati,                valoare de inventar  390.970,51 lei 
8. Pompa de spalare a filtrelor – 3 bucati,    valoare de inventar 722.946,59 lei
9. Camin cu debitmetre si vana la iesire,    valoare de inventar  427.323,87 lei 
10. Sistem SCADA,                                      valoare de inventar  779.904,08lei 

2012 4.879.569,89  Domeniul 
public al 
Județului 

Hunedoara 

    TOTAL  5.405.256,24  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.215/2012 
privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu 

Universitatea din București în vederea 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 adresa Agenției pentru Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara nr. 
73/2012;  
 În baza prevederilor art.91 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 Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu 
Universitatea din București, în vederea realizării în comun a proiectului  ”Institutul de Educaţie şi 
Cercetare Paleontologică Nopcsa”. 
 Art.2 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 
 
 
 
 
 



                                                                        
Anexa  

la Hotărârea nr. 215/2012  
a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

ROMÂNIA                                                                                        UNIVERSITATEA 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                   DIN 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             BUCUREȘTI 
 NR . ________/_______                                                                   NR . ________ /_______                  

 
 

ACORD DE ASOCIERE  
 

 
 
 
 
 Încheiat între: 
 

Județul Hunedoara prin 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, lider de 
proiect (asociat 1) 

 
și 
 

Universitatea din București, cu sediul în București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, 
sector 5, cod poştal 050107, având codul fiscal 4505502, cont de virament nr. 
RO30TREZ705504601X000274, deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentat prin domnul prof. 
dr. Mircea Dumitru – Rector, (asociat 2). 

 
 
 
 Art. 1. Obiectul acordului 
  

 (1) Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea dintre Județul Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara și Universitatea din Bucureşti  în vederea scrierii, depunerii, 
finanțării și implementării proiectului ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”, 
care va fi depus în cadrul aplicaţiei de finanţare EEA Grants. 

(2) Prezentul acord stabilește drepturile și obligațiile asociaților, contribuția fiecăruia la 
cofinanțarea cheltuielilor totale, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea 
activităților aferente proiectului ”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”. 
  
 Art.2. Scopul acordului 
 

(1) Scopul prezentului acord este de a se asigura un suport decizional în implementarea 
proiectului. 

(2) Părţile convin ca prin asociere, să contribuie la păstrarea valorilor culturale locale 
lăsate moştenire de Familia Nopcsa din Săcel, comuna Sântămăria Orlea, la dezvoltarea 
potenţialului turistic al Țării Haţegului, prin Parcul Paleontologic cu caracter educativ-științific 
realizat în Comuna General Berthelot, la valorificarea oportunităţilor de parteneriat, a 
oportunităţilor de finanţare existente pe domeniul prioritar Conservarea Moştenirii Culturale 
Europene.  

 
 



 
Art.3. Durata acordului 
 

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, cu acordul 
ambilor asociați. 
  

Art.4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, co-finanțarea 
operațiunilor 

 
(1) Rolurile și responsabilitățile celor doi asociați sunt descrise în tabelul de mai jos și 

corespund prevederilor ce vor fi cuprinse în Cererea de finanțare, care este documentul principal 
în stabilirea acestor aspecte ale asocierii: 

 
Părți Rol și responsabilități 

Asociat 1 - Lider de asociație  - aplicant principal şi beneficiar de fonduri; 
- se va implica activ în scrierea și implementarea 
activităţilor proiectului; 
- depune cererea de finanţare, pentru realizarea proiectului 
”Institutul de Educaţie şi Cercetare Paleontologică Nopcsa”; 
- semnează cererea de finanțare și contractul de finanțare; 
- desemnează și întocmește fișele postului pentru fiecare 
membru al echipei sale ce va fi implicat în derularea 
proiectului; 
- implementează activitățile și sub-activitățile proiectului în 
corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de 
finanțare; 
- realizează achiziția publică de execuție a lucrărilor, de 
audit financiar și a serviciilor de publicitate și promovare; 
- urmărește și verifică execuția lucrărilor; 
- monitorizează din  punct de vedere tehnic și financiar 
derularea proiectului; 
- elaborează raportări tehnice, financiare, de progres, cereri 
de rambursare, etc.; 
- realizază recepția la terminarea lucrărilor; 
-monitorizează din punct de vedere juridic derularea 
proiectului; 
- orice alte atribuții care apar pe parcursul implementării 
proiectului. 

Asociat 2 - elaborează documentațiile tehnice necesare implementării 
proiectului ”Institutul de Educaţie şi Cercetare 
Paleontologică Nopcsa”; 
- se va implica activ în scrierea și implementarea 
activităţilor proiectului și asigură dezvoltarea componentei 
ştiinţifice, respectiv cercetarea geologică, paleontologică şi 
bio - paleontologică, cercetarea istorică şi lingvistică.; 
- desemnează și întocmește fișele postului pentru fiecare 
membru al echipei sale ce va fi implicat în derularea 
proiectului; 
- urmărește, verifică și monitorizează din punct de vedere 
tehnic execuția lucrărilor; 
- realizează recepția la terminarea lucrărilor; 
-monitorizează din punct de vedere juridic derularea 
proiectului; 
- orice alte atribuții care apar pe parcursul implementării 
proiectului. 

 



(2) Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa 
cum se va preciza în Cererea de finanțare. 

 
          Art.5.  Modificarea 

Asociații au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act 
adiţional, mai ales în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

       Art. 6. Forța majoră 
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere asociatul care o invocă pe toată durata 

producerii acesteia. 
(2) Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. 
(3) Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor, 

survenite după încheierea acordului, imprevizibile şi de neînlăturat şi care atrag imposibilitatea 
absolută de executare, totală sau parţială, a responsabilităţii asumate, astfel cum sunt prevăzute 
de legislaţia în vigoare. 

(4) Asociatul care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia ei 
să o aducă la cunoştinţa celuilalt asociat printr-o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este 
obigat să transmită un document relevant, emis de către organele competente, prin care 
acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii. 

(5) Asociatul care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor asumate din cauza 
producerii unui eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea 
limitării consecinţelor. 

(6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai 
mare de 6 (şase) luni, fiecare asociat va avea dreptul să notifice celuilalt asociat încetarea de 
plin drept a prezentului acord, fără ca vreunul dintre asociați să poată pretinde celuilalt daune-
interese. 

Art.7.  Dispoziţii finale 
(1) Asociații sunt pe deplin responsabili de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
(2) Dacă una dintre clauzele prezentului acord este sau devine neexecutorie, va fi 

înlăturată, fiind considerată ca şi nescrisă, iar acest fapt nu va afecta sau împiedica îndeplinirea 
sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul act, care vor continua să rămână în 
vigoare 

(3) Litigiile apărute între asociați în timpul derulării prezentului acord, se vor rezolva pe 
cale amiabilă. 

(4) Dacă asociații nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele apărute, fiecare 
asociat poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
competente. 

Încheiat azi ___________, în patru exemplare originale, dintre care două exemplare 
pentru Universitatea din București şi două exemplare pentru Județul Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara. 

 
 

              JUDEȚUL HUNEDOARA                     UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
 
                                prin 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
                        reprezentat de                                              reprezentat de  
 
                       PREȘEDINTE,                                                  RECTOR, 
                   Mircea Ioan Moloț                                 prof. univ. dr. Mircea Dumitru 
 

 



ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTARAREA NR.216/2012 
privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara 

a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în  
perioada Sărbătorilor de Iarnă 2012  

 
 

  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.18/2012  privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2012; 
  In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

  Art.1 Aprobă alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a sumei 
de 85 mii lei pentru finanțarea acțiunilor ce se vor desfășura în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2012. 
  Art.2  Suma prevăzută la art.1 va fi alocată de la Capitolul 51.02. 
- ”Autorități publice și acțiuni externe”, Titlul 20 – ”Bunuri și servicii”, iar 
justificarea și decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor 
justificative, conform prevederilor legale în vigoare. 
  Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către 
compartimentele de specialitate și va fi  comunicată celor interesați prin grija 
Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
               
  PRESEDINTE,   SECRETAR AL JUDETULUI, 
         Mircea Ioan Moloț          Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 15 noiembrie 2012 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.217/2012 
privind aprobarea  statului de funcţii al aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean 

Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 

În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999  privind Statul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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 ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1  Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2  Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Anexa nr.2 la Hotărârea nr.182/2012 
a Consiliului Judeţean Hunedoara.  

Art.3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 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,                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                    
         Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan     
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012      
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.218/2012 
privind aprobarea documentaţiei tehnico economică, a cofinanţării cheltuielilor 
neeligibile și asigurarea cheltuielilor de funcţionare şi de păstrare a destinaţiei 
sociale la 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 compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând referatul cu nr.32.761/13.11.2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara; 
  Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 973 / 2012 şi ale art. 7 lit. f) 
şi g) din Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli 
de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării aprobate prin 
Ordinul nr. 2765 / 2012 a Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor 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 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 documentaţia tehnico economică a obiectivului de investiţii 
”Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa”, potrivit anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea finanţării din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale pentru  obiectivul de investiţii „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 
Păclişa”. 

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea cheltuielilor neeligibile ce vor intervenii pe parcursul 
derulării finanţării obiectivului de investiţii „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa”, 
care vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. 



Art. 4 Se aprobă asigurarea cheltuielilor de funcţionare şi de păstrare a destinaţiei 
sociale a obiectivului de investiţii ”Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa”, pe o 
perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a 
lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale . 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile se vor include în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara pe o durată de 3 ani, de la data încheierii contractului de finanţare. 

Art. 6.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic şi proiectare şi se 
va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţiei publice locale, relaţii publice, 
A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                             
 
 
 
                                                                                 
         PREŞEDINTE,                                      SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  
       Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deva, la 15.11.2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.219/2012 
privind actualizarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și 

poduri județene, pe anul 2012 
 
 

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

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

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.997/10.10.2012 
privind alocarea unei sume  din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în 
unele județe ale țării. 

 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă actualizarea Programului de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea nr.29/2012 a 
Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții 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,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.220/2012 
privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara, cu Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, 
Societatea Feroviară de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, Municipiul 

Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani şi Şcoala Gimnazială „I.G. 
Duca” Petroşani în vederea 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; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.18/2012 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 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 Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara, cu Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, 
Societatea Feroviară de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, Municipiul 
Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani şi Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” 
Petroşani în vederea realizării în comun a proiectului  ”Calea ferată şi exploatarea 
cărbunelui în Valea Jiului”. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 
67.02.03 „Servicii culturale”, paragraf 67.02.03.30 „Alte servicii culturale”, Titlul 20 – 
„Bunuri şi servicii”, articolul 20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea 
unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de 
asociere” destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 
proiectului menţionat 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.2 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,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 15.11.2012 



 
Anexa  

la Hotărârea nr. 220/2012  
a Consiliului Județean Hunedoara 

 
 

ROMÂNIA                                                           CENTRUL NAŢIONAL  DE 
CALIFICARE 
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                       ŞI INSTRUIRE FEROVIARĂ 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             BUCUREŞTI 
 NR . ________/_______                                                                   NR . ________ 
/_______                                                       
 
 
 
SOCIETATEA FEROVIARĂ DE TRANSPORT                        MUNICIPIUL PETROŞANI 
DE MARFĂ CFR MARFA SA                                                                   PRIN 
BUCUREŞTI                                              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL 
PETROŞANI 
NR . ________/_______                                                                   NR . ________ 
/_______                                                       
 
 
 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ I.G. DUCA  
PETROŞANI 
NR . ________/_______                                                                    
 
 
 

ACORD DE ASOCIERE  
 

 
 
 
1. Părţile contractului: 

• Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER cu 
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 343, prin reprezentantul legal Dionisie-
Daniel ARDELEAN - director general, în calitate de partener, denumit în 
continuare LIDER DE PARTENERIAT, 

• Societatea Feroviară de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA cu 
sediul în Bucureşti,sector 1, str. Dinicu Golescu, nr. 38 prin reprezentantul 
legal Constantin ZAHARIA – director general, în calitate de partener, denumit 
în continuare PARTENER 1 

• Consiliul Judeţean Hunedoara cu sediul în Deva,str. 1 Decembrie 1918, nr. 
28, prin reprezentantul legal Mircea - Ioan MOLOŢ– preşedinte, în calitate de 
partener, denumit în continuare PARTENER 2 

• Primăria Municipiului Petroşani cu sediul în Petroşani, str. 1 Decembrie 
1918, nr.93 prin reprezentantul legal Florin - Tiberiu IACOB – RIDZI – 
primar, în calitate de partener, denumit în continuare PARTENER 3 



• Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani cu sediul în Petroşani, str. Şt. O. 
Iosif, nr. 4 prin reprezentantul legal Nicoleta DEMETER - MOHORA - 
director, în calitate de partener, denumit în continuare PARTENER 4 

2. Obiectivul contractului de parteneriat: 
Desfăşurarea în Municipiul Petroşani, în data de 03 – 04 decembrie 2012, a 
evenimentului „Calea ferată şi exploatarea cărbunelui în Valea Jiului”. În cadrul 
acestui eveniment în data de 03 decembrie 2012 va avea loc manifestarea „Depoul 
Petroşani, 1912 – 2012, un centenar de existenţă pe actualul amplasament”.  
 
3. Obligaţiile instituţiilor aflate în parteneriat: 

• LIDERUL DE PARTENERIAT va asigura: 
1. reeditarea Monografiei Depoului Petroşani; 
2. scenarizarea şi montajul filmului „Istoria Depoului Petroşani”; 
3. expoziţie de machete şi diorame feroviare din cadrul Muzeului CFR, 

în foaierul sălii de festivităţi pusă la dispoziţie de Primăria Petroşani; 
4. locomotiva cu abur 40005 D, obiect de inventar al Muzeului CFR 

pentru punctul de expunere din Municipiul Petroşani; 
5. asistenţă tehnică la recondiţionarea şi conservarea locomotivei 

40005D 
• PARTENERUL 1 va asigura:  

1. accesul şi vizitarea Depoului Petroşani actualul PAE Petroşani  
(procesul tehnologic al locomotivelor cu abur, şcoala personalului, 
castelul de apă); 

2. procesul tehnologic şi de alimentare al locomotivei cu abur ce va 
remorca trenul regal 

3. locomotiva diesel, pentru manevrarea convoiului trenului regal pe 
perioada evenimentului 

• PARTENERUL 2 va asigura: 
1. închirierea si transportul pentru eveniment a trenului regal compus din 

– locomotivă cu abur şi 5 vagoane  
2. mediatizarea evenimentului feroviar în municipiile şi oraşele Văii 

Jiului în scopul vizitării trenului regal. Trenul regal se va afla în Staţia 
CFR Petroşani în data de 03 decembrie 2012 între orele 13.30 – 17.30 
în scopul vizitării, iar în data de 04 decembrie 2012 va efectua un drum 
pe relaţia Petroşani – Lupeni – Petroşani. 

3. Mediatizarea evenimentului în instituţiile şcolare din municipiile şi 
oraşele Văii Jiului pentru vizitarea expoziţiei de machete şi diorame 
feroviare: expoziţia se va putea vizita în data de 03 decembrie 2012 
între orele 11.00 – 15.00 şi în data de 04 decembrie 2012 între orele 
10.00 – 15.00; 

• PARTENERUL 3 va asigura: 
1. tipărirea Monografiei Depoului Petroşani reeditată; 
2.  sală de festivităţi pentru desfăşurarea evenimentului; 
3.  recondiţionarea, conservarea cât şi locul de amplasare şi expunere a 

locomotivei cu abur 40.005D; 
4.  deplasarea şi masa festivă pentru 50 participanţi la eveniment; 



5.  mediatizarea evenimentului în instituţiile şcolare din municipiu şi 
asigurarea accesului vizitatorilor la expoziţia de machete şi diorame 
feroviare asigurată de liderul de parteneriat; 

6.  paza trenului regal, a machetelor şi dioramelor feroviare pe perioada 
evenimentului 

• PARTENERUL 4 va asigura: 
1. un moment artistic , serbare cu titlul „Trenuleţul CFR” organizată 

special pentru acest eveniment; 
2. mediatizarea evenimentului în rândul elevilor şcolii pentru vizitarea  

expoziţiei de machete şi diorame feroviare cât şi a trenului regal 
 
 
 
 

4. Durata parteneriatului este de 2 luni 
 
5. Prezentul acord poartă numărul de înregistrare la CENAFER  01/1465 din data 
de _____/____2012 şi s-a încheiat în cinci exemplare.  
 
 
 
 
                                 Lider de parteneriat                                       Partener 1 

         CENAFER                                     SNTFM „CFR Marfă” 
Director general                                      Director general 

                             Dionisie-Daniel ARDELEAN                    Constantin ZAHARIA 
 
 
 

 
Partener 2                                                 Partener 3 

Consiliul Judeţean Hunedoara                   Primăria Municipiului Petroşani 
                                         Preşedinte                                                     Primar 

       Mircea–Ioan MOLOŢ                           Florin-Tiberiu IACOB–RIDZI 
   
 
 
 

Partener 4 
Şc. Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani 

Director 
Nicoleta DEMETER - MOHORA 

 
  
 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.221/2012 
privind acordarea unor 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; 
   În baza prevederilor  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 baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 18/2012 
privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor 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 acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Corneliu Birtok Băneasă, 
precum şi un premiu în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.2 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” lui Mihai-Cristian Martinesc, precum şi un 
premiu în cuantum de 1.000 lei. 
 Art.3 Sumele prevăzute la art.1-2 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2012, Capitolul 51. 02. 59 „Alte cheltuieli, acțiuni cu caracter 
științific și social-cultural”. 
 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,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
      
        
 Deva, la 13 decembrie 2012 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.222/2012 
privind înfiinţarea unui Ansamblu profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale  

în subordinea Consiliului Judeţean 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 Hunedoara, precum  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Ţinând cont de dispoziţiile art.2 şi ale art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezămintelor 
culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a şi ale alin.2 lit.b 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 înfiinţează Ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale, cu 
sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.28, judeţul Hunedoara, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.2 Statul de funcţii, organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli ale instituţiei se vor aproba, la o dată ulterioară prin hotărâre de 
consiliu judeţean. 

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe, 
Compartimentului culte, sport, turism, activităţi culturale şi Compartimentului salarizare, resurse 
umane, 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 13 decembrie 2012 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.223/2012 
privind aprobarea statului de funcţii  al 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 temeiul dispoziţiilor art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.64 şi ale art.65 alin.1 şi 2  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean 
Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta, începând cu data de 
01.01.2013. 
 Art.2 – Prezenta intră în vigoare la data de 01.01.2013, dată la care se abrogă  Hotărârea 
nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare şi 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,                                 SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
 
                   Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.224/2012  
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 adresa nr.35594/03.12.2012 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara și ținând cont de Hotărârea nr.8/2012 a Colegiului Director al 
Direcției; 
 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială  şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.2, ale art. 65 şi art. 107 alin. 2 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta, începând cu data de 01.01.2013.  

Art. 2. Cu data de 01.01.2013, se abrogă Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 
85/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie publică 
locală, relaţii publice ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
  
                                      
       PREŞEDINTE           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Ioan Moloţ                      Dana  Dan 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.225/2012 
privind aprobarea  statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 

 ,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - Deva 
 
 
 

 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 Hunedoara; 

Analizând adresa nr.1958/29.11.2012 a conducerii Bibliotecii Judeţene ,,Ovid 
Densuşianu" Hunedoara – Deva ; 
 În temeiul dispoziţiilor Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  ; 
 În conformitate cu prevederile 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1.- Aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - 
Deva, conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta. 
 Art.2.- Cu data prezentei, se abrogă Anexa nr.2 la Hotărârea nr.102/2010 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara . 
 Art.3.- Prezenta se comunică celor interesaţi  prin grija Serviciuluil 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 13 decembrie 2012 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

 HOTĂRÂREA NR.226/2012   
privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Hunedoara 
 
 

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

compartimentului de resort din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând adresa nr.1/4700/2012 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara; 

Conform prevederilor art. 64 alin.2 art. 65 alin. 1 şi ale art. 107 alin.2 lit. b   din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicaţă, 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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
începând cu data de 01.01.2013. 

Art. 2 Cu data de 01.01.2013,  se abrogă anexa la Hotărârea nr. 26/2012 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

Art. 3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locala, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                                                                                           
 
                                                                                                              
                  PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,                               
                Mircea Ioan Moloţ                                                              Dana Dan 
                                 
                                                                                                         
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
 
 



             ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.227/2012 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat 
al Județului Hunedoara, 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, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Analizând : 
- adresa nr. 14796/ 07.11.2012 a S.C. APA PROD  S.A. Deva, 
- adresa nr. 1173/26.11.2012 a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României 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;  
 Potrivit  prevederilor art.10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile cap. V din Legea nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor pct. 21- 23 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr.909/1997 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/ 1994 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)- Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Județului 
Hunedoara, a mijloacelor fixe aflate în administrarea S.C. APA PROD S.A. Deva, având datele de identificare 
prevăzute în anexa nr.1 la prezenta, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.  

(2)- Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Județului 
Hunedoara, a mijlocului fix „Clădire crematoriu pentru gunoi” aflat în administrarea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta, în vederea scoaterii 
din funcțiune, casării și valorificării acestuia.  

Art. 2.(1)- Aprobă scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe aparţinând 
domeniului privat al Judeţului Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1–3 la prezenta. 

(2)- Procedurile legale de casare  şi valorificare vor fi derulate de către S.C. APA PROD S.A. Deva, 
respectiv de către Sanatoriul  de Pneumoftiziologie Brad, pentru mijloacele fixe aflate în administrarea 
acestora. 

Art. 3.–  Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art.2 se fac venit la bugetul 
propriu al Judeţului Hunedoara. 

Art. 4.–  Anexele nr. 1-3 fac parte integrante din prezenta. 
Art. 5.– Prezenta 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 MOLOȚ                                            Dana   DAN 
 
 
 
 
Deva,   la 13 decembrie 2012 
 



                                                                                                          Anexa nr. 1       
                                                                                                                             la Hotarârea nr. 227/2012 a 
                                                                                                                      Consiliului Judeţean  Hunedoara               

                                     
DATELE  DE  IDENTIFICARE  

ale bunurilor aparținând domeniul public al Judeţului Hunedoara,  
aflate în administrarea SC APA PROD SA DEVA care trec  din domeniul public al Județului 

Hunedoara, în domeniul privat al Județului Hunedoara,  
în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării  

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nr.de 
inv. 

Denumirea  
mijlocului fix 

Valoare 
de inventar 

[lei] 

Anul  
PFA 

Starea  
tehnică 

1. 2038 Pompa ABA cu motor Honda 62,43 1993 Durată normală de funcționare 
consumata/expirată. 
Stare avansata de uzura 

2. 2056 Aparat clorinare Advance 202 13.649,04 2000 Durată normală de funcționare 
consumata/expirată. 
Stare avansata de uzura 

3. 2057 Aparat clorinare Advance 202 13.649,04 2000 Durată normală de funcționare 
consumata/expirată. 
Stare avansata de uzura 

4. 2058 Aparat clorinare Advance 275 16.821,00 2000 Durată normală de funcționare 
consumata/expirată. 
Stare avansata de uzura 

5. 2059 Aparat clorinare Advance 275 16.821,00 2000 Durată normală de funcționare 
consumata/expirată. 
Stare avansata de uzura 

  T O T A L 61.002,51   

                                                                   
Amplasamentul:  Mijloacele fixe sunt amplasate în cadrul Statiei de Tratare a Apei  Sântamarie - Orlea 

 
                                                                                



                ANEXA nr. 2       
                                                                                                                                                                                                      la Hotarârea nr. 227/2012 a 

                                                                                                                                                                                                        Consiliului Judeţean  Hunedoara               
                                           
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE  
ale mijlocului fix : „Clădire crematoriu pentru gunoi” aparținând domeniul public al Judeţului Hunedoara,  

aflat în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu,  
care trece  din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara,   

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării   
 
 
 

Nr 
crt 

Nr.crt.  în 
Anexa 1 la 

HGR nr. 
1352/2001 

Denumirea  
bunului 

(mijlocului fix) 

Elemente  
de identificare 

Data 
dării în 

folosință 

Durata 
normală de 
funcționare 

[ani] 

Valoare 
de 

inventar 
[lei] 

Starea tehnică 

1  Poz. 55 – 
Cap. III 

„Sănătate” 

Clădire crematoriu 
pentru gunoi 

la Sanatoriul Brad 

Situată în oraș Brad, str. Măgura 
nr.25 
Construcție parter, acoperiș din țiglă, 
zidărie cărămidă 

 

1949 40 10.766 Durată normală 
de funcționare 
expirată. 
Stare avansata 
de uzura 

 
 
 
 
                                                                                               



                                                                                          ANEXA   nr. 3       
                                                                                             la Hotarârea nr. 227/2012 a 

                                                                                           Consiliului Judeţean                      
                                                                                                     Hunedoara 

 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE  
ale bunurilor aparținând domeniul privat al Judeţului Hunedoara,  

aflate în administrarea SC APA PROD SA DEVA,  
care se  scot  din funcţiune  în vederea casării şi valorificării  

 
 
Nr. 
Crt. 

Nr.inv.  Denumirea mijlocului fix Valoare de 
inventar 

An 
PFA 

Starea 
tehnică 

Amplasament : Statia de Tratare a Apei Orlea 
1 3047 Turbidimetru  17348,00 2001 Durată normală de 

funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

2 3048 Turbidimetru 17348,00 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

3 3049 PH metru fix REDOX 4782,77 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

4 3050 PH metru fix REDOX 4782,77 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

5 3053 Cantar cu celule piezoelectrice 4917,54 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

6 3054 Cantar cu celule piezoelectrice 4917,54 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

7 2028 Masina de gaurit 1008,48 1995 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

8 3001 Calculator IBM NET VISTA A 20 6165,00 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

Amplasament : Sediu APAPROD Deva 
9 3004 Calculator IBM VISTA A 20 6165,00 2001 Durată normală de 

funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

10 3007 Imprimanta Epson FX 1180 3293,23 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

11 60021 Copiator Toshiba 1550 4489,20 2002 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

12 1 Program CIEL 3187,35 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 



13 3002 Calculator IBM NET VISTA A 20 6165,00 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

14 3003 Calculator IBM NET VISTA A 20 6165,00 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

15 3005 Imprimanta HP DJ 930 720,00 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

16 3006 Laptop IBM 6838,20 2001 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

17 4001 Autoremorcher 47073,25 1986 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

18 1530 Retea calculatoare 690,83 2002 Durată normală de 
funcționare expirată. 
Stare avansata de uzura 

  TOTAL  146.057,16   

 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA        
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.228/2012 
pentru  stabilirea modului de administrare a unui spaţiu aparţinând domeniului public  al  

Judeţului Hunedoara 
 
 
 

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

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara nr. 35611/03.12.2012; 
 În conformitate cu  prevederile  art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 

 
Art. 1. (1) – Spaţiul în suprafaţă de 17 mp, aparținând domeniului public al Județului 

Hunedoara, situat în cadrul Galeriilor de Artă „Forma” din Municipiul  Deva, b-dul Decebal, bl.8 
parter, având datele de identificare precizate în anexa la prezenta, se dă în administrare, pe durată 
nedeterminată,  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. 

(2)- Darea în administrare a spațiului precizat la alin. (1) se face în scopul amenajării  și 
funcționării unei expoziții permanente cu produse artizanale precum și cu alte obiecte 
confecționate în cadrul atelierelor proprii, realizate de către copiii și adulții cu dizabilități.  

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,     SECRETAR AL JUDETULUI, 
         Mircea Ioan  Moloț                 Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 



 
 
 
          Anexa la  

Hotărârea nr. 228/2012  a 
Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale spaţiului care se dă în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara 
 
 
 

Nr. de 
inventar în 

HGR nr. 
1352/2001 

Denumirea  
bunului 

Adresa / 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii în 
proprietatea 

judeţului 
Hunedoara 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

18-parţial Spaţiu   17 mp  
în cadrul 

Galeriilor de Artă 
FORMA 

 din Deva 

Spațiu imobiliar în suprafață de 17 mp, 
situat în cadrul Galeriilor de Arta „Forma” 
din Municipiul Deva, B-dul Decebal,bl.8- 
parter. 
Imobilul este  înscris în CF Deva-8069, 
nr. cadastral : 3231/1 - parţial) 

1999 - 

 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTARÂREA NR.229/2012 
privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini  şi Programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.05.2013- 30.06.2019, in Judeţul Hunedoara 
 
 
 

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

specialitate al Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului judeţean; 

Văzând procesul verbal nr.7944/2012 de afişare a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini  şi Programului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019, in 
Judeţul Hunedoara, care atestă indeplinirea privind transparenţa decizională, şi avizul 
Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. Agenţia Hunedoara, înregistrat sub nr.8600/2012, 
privind Proiectul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile: 
-Legii serviciilor comunitare de utilitaţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 

completarile ulterioare; 
-Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile şi 

completările ulterioare ; 
-Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
-Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
cu modificarile şi completarile ulterioare; 

-Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activitaților conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

-Ordinului ministrului transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 



         - Ordinului ministrului administratiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii nr.240/1614/2012, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si 
a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in 
vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii 
regulate in trafic judetean; 

-Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publica; 
-Art. 91-(1) lit. d) şi alin.(5) lit. a) pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97-(1) si art.115-(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
   

HOTARĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în Judeţul Hunedoara , conform anexei nr.1, care face  
parte integrantă  din prezenta. 

 Art.2.Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în Judeţul Hunedoara, conform anexei nr. 2, care face  
parte integrantă  din prezenta. 

Art.3. Se aproba Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Hunedoara, conform anexei 
nr.3, care face  parte integrantă  din prezenta. 

Art.4. (1) Se stabileşte ca modalitate de atribuire în gestiune pentru executarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, pe traseele 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Hunedoara, gestiunea delegata . 

          (2)Se aprobă atribuirea serviciilor de transport către operatorii desemnaţi 
câştigători ai traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane, în urma 
şedinţei de atribuire realizate electronic prin sistemul naţional. 

Art.5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
desemneze reprezentanţii acestuia, care să constate contravenţiile şi să aplice 
sancţiunile prevăzute de legislaţia privind serviciile de utilităţi publice.  

Art.6. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul  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,                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,    

Mircea  Ioan  Moloţ                                                     Dana  Dan 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 



 
 
ROMÂNIA                                           Anexa nr. 1  
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

REGULAMENTUL 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate , în 

Judeţul Hunedoara 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
 

Art.1- (1)Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, în Județul Hunedoara, este elaborat în conformitate cu 
prevederile art. 8. alin. (2) lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitaţi publice nr. 
51/2006, cu modificarile si completările ulterioare, art. 17 alin. (1) lit.l), art. 20 alin. (6) 
si (7) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale art. 17 din Ordinul 
ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 
972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 
public local, cu modificarile si completarile ulterioare si a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, precum şi cu cele ale Ordinului ministrului transporturilor şi 
infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 
prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a 
activitãţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere. 

(2)Prezentul regulament defineste modalitaţile si condiţiile ce trebuie 
îndeplinite pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, indicatorii de performanţa, condiţiile tehnice, precum si raporturile 
dintre operatorii de transport rutier de persoane si utilizatorii serviciului mai sus 
menţionat, denumit în continuare Serviciul. 

Art.2-Serviciul se poate efectua numai în condiţiile respectarii prevederilor 
prezentului regulament, ale caietului de sarcini al serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, ale reglementarilor în vigoare în domeniul 
transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si convenţiilor internaţionale la care 
România este parte. 

Art.3-Organizarea şi efectuarea activitaţilor specifice serviciului trebuie sa 
asigure satisfacerea unor cerinţe si nevoi de utilitate publica ale comunitaţilor locale, 
si anume: 

a)satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei si ale 
operatorilor economici pe teritoriul Judeţului Hunedoara; 

b)îmbunataţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului si calitaţii transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate; 



c)deplasarea în condiţii de siguranţa si de confort, inclusiv prin asigurarea de 
risc a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin poliţe de 
asigurare; 

d)accesul egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate; 

e)optimizarea funcţionarii pieţei transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic si loial; 

f)asigurarea executarii unui transport public judetean de persoane prin curse 
regulate suportabil, în ceea ce priveste tariful de transport. 

Art.4-În sensul prezentului regulament , termenii si noţiunile utilizate se 
definesc, dupa cum urmeaza: 

1.activitate de transport public judeţean de persoane prin curse  
regulate-suma operaţiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea 
persoanelor cu autobuze, pe distanţe si în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul 
serviciului; 

2.asociație de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
transportul public local de persoane prin curse regulate-doua sau mai multe 
unitați administrativ-teritoriale asociate între ele, conform legii, în vederea asigurarii şi 
dezvoltarii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, 
precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului de transport public local 
de persoane prin curse regulate; 

3.autobuz- autovehicul cu cel puţin 4 roţi si o viteza maxima constructiva mai 
mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si 
în picioare si care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului 
auto; 
       4. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat 
numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale 
pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat şi dotat pentru a asigura 
confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în 
picioare; 

5.autogara-spațiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite 
plecarea şi sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea 
sau coborârea persoanelor, precum şi condiții şi servicii pentru autobuze şi pentru 
persoanele aflate în aşteptare; 

6.caiet de sarcini al licenţei de traseu-documentul care însoţeste licenţa de 
traseu, care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de 
circulaţie si realizarea unui transport în condiţii de siguranţa si confort; 

7.certificat de competenţa profesionala-document care atesta pregatirea 
profesionala a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

8.copie conforma a licenţei comunitare-document în baza caruia se 
efectueaza transport rutier contra cost, eliberat de catre Autoritatea Rutiera Româna-
A.R.R. pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere 
utilizate la transportul rutier contra cost; 

9.cursa-parcursul dus-întors realizat realizat de un autobuz între capetele de 
traseu, în cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane ; 

10.grafic de circulaţie-parte a caietului de sarcini care conţine denumirea 
traseului,capetele de traseu, autogarile, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele 
dintre acestea, orele de plecare/ sosire din capetele de traseu şi din stațiile 
publice/autogarile aflate pe traseu, zilele în care se efectueaza serviciul; 



11.inspecţie tehnica periodica-operaţiune de control periodic al vehiculelor 
aflate în exploatare, care priveste în principal sistemele si componentele acestora, ce 
contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului si încadrarea în categoria de 
folosinţa; 

12.licenţa comunitara-documentul eliberat de Autoritatea Rutiera 
Româna-A.R.R., în condiţiile legii, care permite accesul operatorului de transport 
autorizat la piața transportului rutier; 

13.licenţa de traseu- documentul care da dreptul operatorului de 
transport rutier sa efectueze transport public de persoane prin curse regulate pe un 
anumit traseu judeţean, conform programului de transport; 

14.persoana desemnata- persoana fizică care are calitatea de manager al 
activităţii de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională 
şi care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv 
activitatea de transport a operatorului de transpor 

15.program de transport public judeţean-program propus si aprobat de 
catre consiliile judeţene, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulație, 
numarul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport minima în 
vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 
regulate.Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe 
scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii; 

16.omologare-procedura administrativa prin care autoritatea competenta 
certifica, conform legislaţiei în vigoare, ca un tip de vehicul satisface cerinţele tehnice 
prevazute de reglementarile în vigoare; 

17.operator de transport rutier-întreprindere care desfaşoara activitatea de 
transport rutier de marfuri şi /sau persoane contra cost; 

18.staţie publica-spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de 
transport de persoane, amenajat de catre administrația publica locala, destinat 
îmbarcarii/debarcarii persoanelor, semnalizat şi prevazut cu un panou destinat afişarii 
unor informații; 

19.traseu judeţean-parcursul care asigura legatura între mai multe 
localitaţi si/sau obiective, cuprinse între doua capete, pe care se efectueaza transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate; traseele dintr-o asociație 
intercomunitara având ca obiect transportul public rutier de persoane prin curse 
regulate sunt considerate trasee locale ; 

20.transport rutier de persoane contra cost-transport rutier de persoane 
efectuat contra plata, prin încasarea unui tarif de calatorie; 

21.transport rutier judeţean-transport rutier care se efectueaza între doua 
localitaţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fara a depaşi teritoriul județului respectiv; 

22.utilizator al serviciului-persoana fizica sau juridica beneficiara a 
serviciului. 

Art.5- Serviciul Autoritate Judeţeană de Transport din aparatul de specialitate 
al Consilului Județean Hunedoara, numit în continuare autoritatea judeţeana de 
transport are urmatoarele atribuţii principale cu privire la serviciu: 

a)evaluează fluxurile de transport de persoane şi determina pe baza studiilor 
de specialitate cerinţele de transport public judeţean, precum si anticiparea evoluţiei 
acestora; 

b)întocmeste proiectul programului de transport judeţean şi îl supune spre 
aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara, dupa corelarea acestuia cu programele de 
transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, dupa caz; 



c)elaboreaza propunerile de actualizare periodica a programului de transport 
judeţean, prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei 
si în corelare cu transportul public interjudeţean,internaţional sau feroviar, dupa caz; 

d)întocmeste proiectul Regulamentului serviciului transportului public judeţean 
de persoane prin curse regulate şi al Caietului de sarcini al serviciului şi îl supune 
spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara; 

e)întocmeste şi comunica Centrului Național de Management pentru 
Societatea Informaționala, calendarul privind desfasurarea sedinţelor de atribuire a 
traseelor judeţene; 

f)opereaza introducerea în aplicaţia electronica de acordare a licenţelor pentru 
transportul de persoane, gestionată de Centrul Național de Management pentru 
Societatea Informaționala, a datelor privind programul de transport judeţean; 

g)convoaca comisia paritara la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara în 
vederea formularii propunerilor de atribuire a traseelor în maximum 5 zile de la data 
afişarii rezultatelor privind traseele atribuite; 

h)întocmeşte documentația necesara aprobarii prin hotarâre de catre Consiliul 
Județean Hunedoara a atribuirii serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate şi a licențelor de traseu aferente; 

i)afiseaza pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara si la sediul acestuia lista 
traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecarei sedinţe si lista traseelor ramase 
nesolicitate sau neatribuite; 

j)întocmeste documentaţia aferenta administrarii serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, prin atribuirea acestuia în modalitaţile 
prevazute de lege; 

k)verifica respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de 
transport rutier notifică Consiliului Judeţean Hunedoara înlocuirea unui autovehicul 
cu care au obţinut licenţe de traseu; 

l)întocmeşte documentația prin care Consiliul Județean Hunedoara solicită 
motivat Autoritaţii Rutiere Române-A.R.R. retragerea licenţei de traseu, pentru 
savârsirea unor abateri repetate de catre operatorii de transport rutier care 
efectueaza transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în cazurile 
prevazute de lege; 

m)consulta asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier si 
utilizatorii, în vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale privind transportul public 
judeţean si modalitaţile de funcţionare a acestui serviciu; 

n)coopereaza cu consiliile locale şi/sau asociațiile de dezvoltare având ca 
obiect de activitate transportul public local de persoane prin curse regulate, cu privire 
la asigurarea si dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate de interes judeţean si pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport 
public local de persoane prin curse regulate la nivelul localitaţilor şi/ sau al asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitara ; 

o)colaboreaza cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara la elaborarea strategiei pe termen mediul si lung pentru pentru 
extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând 
seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de 
dezvoltare economico-sociala a localitaţilor si de cerinţele de transport public local; 

p)coopereaza cu organele de poliție şi instituțiile publice teritoriale din 
subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu atribuții în domeniul 
transportului public de persoane, în scopul bunei desfaşurari a activitaților specifice 
serviciului; 



r)verifica si controleaza periodic modul de realizare a serviciului si dupa caz, 
aplica sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciului, 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

s)convoaca pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea 
stabilirii masurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe aparute în executarea 
serviciului; 
 ş) sa stabilească, sa ajusteje, și sa modifice tarifele de călatorie pentru 
serviciul de transport public județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale 
privind modalitatea de gestionare a serviciului; 

Art.6- (1)Consiliul Judeţean  Hunedoara va urmari prin exercitarea atribuţiilor, 
competenţelor si drepturilor ce îi revin conform legii ca efectuarea serviciului sa se 
realizeze în condiţii de siguranţa rutiera, calitate si confort si în concordanţa cu 
interesul general al comunitaţilor pe care le reprezinta, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

          (2)În toate raporturile generate de executarea serviciului, protecţia vieţii 
umane si a mediului este prioritara. 

 
CAPITOLUL II 

Efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane  
prin curse regulate 

 
Secţiunea 1 
Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local 

Art.7-- (1) Serviciul asigură cerinţele de deplasare ale cetaţenilor în interiorul 
Judeţului Hunedoara , în funcţie de cererea de transport si de capacitatea 
disponibila. 

Art. 8-Serviciul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: 
a)se executa de catre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este 

definit si licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, privind 
transporturile rutiere; 

b)se efectueaza numai între localitaţile Judeţului Hunedoara ; 
c)se executa pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul 

Judeţean Hunedoara ; 
d)se efectueaza de catre operatorul de transport rutier cu autobuze, deţinute 

în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate în Judeţul  
Hunedoara; 

e)persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe 
prestabilite, denumite staţii sau autogari, dupa caz; 

f)pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la 
persoanele transportate un tarif de transport pe baza de legitimaţii de calatorie 
individuale eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere; 

g)transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licenţe de traseu 
si caiete de sarcini, elaborate si eliberate în condiţiile stabilite prin norme de catre 
Ministerul Administraţiei si Internelor. 

Art.9-(1)Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se poate 
efectua numai cu autovehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde 
reglementarilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnica periodica valabila, 
acestea fiind clasificate/încadrate corespunzator, conform prevederilor legale în 
vigoare. 



       (2)Pentru accesul la infrastructura rutiera, autovehiculele rutiere fabricate 
în ţara sau în strainatate, înmatriculate sau care urmeaza sa fie înmatriculate în 
România, sunt supuse omologarii în vederea înmatricularii ori înregistrarii si/sau 
inspecţiei tehnice periodice, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Art.10-Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se 
efectueaza cu respectarea ansamblului reglementarilor care contribuie la 
îmbunataţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie sa le 
îndeplineasca mijloacele de transport, infrastructura rutiera, persoanele cu atribuţii 
care concura la siguranţa circulaţiei si ceilalţi participanţi la trafic. 

Art.11-Efectuarea serviciului trebuie sa asigure: 
a) cresterea nivelului de calitate al serviciului si de confort al utilizatorilor; 
b) accesul la serviciu ; 
c) informarea publicului calator; 
d) executarea transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate în condiţii de regularitate, siguranţa si confort; 
e) corelarea capacitaţii de transport cu fluxurile de calatori existente; 
f) continuitatea serviciului . 
Art.12-(1)Accesul autovehiculelor în staţiile publice este gratuit si 

nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier carora li s-au atribuit trasee, 
conform graficelor de circulaţie. 

(2)Accesul autovehiculelor în autogara este nediscriminatoriu pentru operatorii 
de transport rutier carora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulaţie. 

(3)Încheierea contractelor între deţinatorii de autogara si operatorii de 
transport rutier privind accesul în autogara nu poate fi condiţionata de efectuarea 
unor servicii suplimentare sau pe care operatorii de transport rutier nu le solicita. 

Art.13-(1)Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate, se 
întocmeste si se aproba de catre Consiliul Judeţean  Hunedoara si se coreleaza cu 
programele de transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, dupa caz. 

          (2)Înainte de aprobarea sa de catre Consiliul Judeţean Hunedoara 
programul de transport judeţean va fi avizat de catre Autoritatea Rutiera Româna-
A.R.R., în sensul armonizarii cu programul de transport interjudețean. 

Art.14-În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, poate fi 
actualizat, astfel: 

a)prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor 
capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean  Hunedoara  si dupa 
aprobarea prin hotarâre a acestuia, cu condiţia ca acestea sa nu se suprapuna peste 
traseele existente; 

b)prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţean Hunedoara  
si dupa aprobarea prin hotarâre a acestuia; 

c)prin modificarea numarului de curse de catre autoritatea județeana de 
transport, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara si dupa aprobarea 
nprin hotarâre a acestuia; 

d)prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de catre autoritatea 
județeana de transport, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara si 
dupa aprobarea prin hotarâre a acestuia; 

e)prin introducerea de staţii de catre autoritatea județeana de transport, dar 
numai la solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara si dupa aprobarea prin hotarâre 
a acestuia; 



f)prin eliminarea de staţii de catre autoritate județeana de transport, dar numai 
la solicitarea operatorului de transport rutier si dupa aprobarea prin hotarâre a 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

g)pentru un traseu care nu a fost atribuit în doua sedinţe de atribuire; 
h)prin eliminarea traseelor care urmeaza a fi incluse în programul de transport 

public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu 
acordul operatorului de transport rutier şi numai dupa aprobarea prin hotarâre a 
consiliului județean. 

Art.15-(1)Data pâna la care operatorii de transport rutier, autoritaţile 
administraţiei publice locale si utilizatorii serviciului pot depune propuneri în vederea 
actualizarii programului de transport judeţean se va stabili de catre Consiliul 
Judeţean Hunedoara si va fi adusa la cunostinţa acestora. 

          (2)În vederea întocmirii proiectului de hotarâre privind actualizarea 
programului de transport judeţean, autoritatea județeana de transport va analiza 
oportunitatea si legalitatea propunerilor transmise. 

Art.16- În cazul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate operatorii de transport rutier au dreptul să efectueze, cu informarea si 
aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara modificari temporare (suspendari, limitari, 
micsorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu, etc.) în deservirea unor trasee, 
atunci cînd aceste modificari sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea 
unor lucrari la infrastructura rutiera. 

Art.17-(1)Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de 
transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre 
autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din Județul Hunedoara, pentru care au 
obţinut licenţe de traseu. 

           (2)Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a 
obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este 
permisa numai cu un autovehicul de aceeasi capacitate cu cea prevazuta în 
programul de transport şi care întruneste cel puţin acelasi punctaj cu al 
autovehiculului înlocuit, dupa notificarea Consiliului Judeţean Hunedoara şi a 
Agenției Hunedoara a Autoritaţii Rutiere- A.R.R. 

          (3)Notificarea prevazuta la alin. (2) va fi însoţita de urmatoarele 
documente, în copie certificata pentru conformitate, ale autovehiculelor înlocuite şi 
ale celor cu care se efectueaza înlocuirea: 

a)certificatele de înmatriculare ; 
b)carţile de identitate; 
c)certificatele de clasificare pe stele/categorii. 
         (4)Consiliul Judeţean Hunedoara , prin autoritatea județeana de 

transport, va comunica Agenției Hunedoara a Autoritaţii Rutiere- A.R.R. despre 
notificarea depusa de catre operatorul de transport rutier. 

        (5)Operatorul de transport rutier va prezenta Agenției  Hunedoara a 
Autoritaţii Rutiere- A.R.R., caietul de sarcini al licenţei de traseu în vederea 
modificarii corespunzatoare a acestuia. 

Art.18-(1)Licențele de traseu se atribuie prin hotarâre a Consiliului Județean 
Hunedoara, pe baza propunerilor comisiei paritare şi se emit de catre Agenția 
Hunedoara a Autoritații Rutiere Române-A.R.R. 

         (2)Atribuirea traseelor se face electronic prin Centrului Național de 
Management pentru Societatea Informaționala, urmând ca pe baza rezultatelor 
atribuirii comisia paritara sa emita propuneri privind traseele atribuite. 



        (3)Traseele cuprinse în programul de transport județean, cu valabilitate 
începând cu data de 1 mai 2013, sunt puse la dispoziția operatorilor de transport 
rutier solicitanți, în vederea atribuirii. 

      (4)Comisia paritara este formata dintr-un reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara si 1 reprezentant al Agenței Hunedoara a Autoritații Rutiere 
Române- A.R.R. şi este numita prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

      (5)În caz de absența justificata, cei 2 reprezentanți în comisia paritara vor 
fi înlocuiți de 2 membri supleanți, numiți prin Hotărâre a Consiliului Județean 
Hunedoara. 

      (6) În vederea formularii propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea 
județeana de transport convoaca comisia paritara în maxim 5 zile de la data afişarii 
rezultatelor privind traseele atribuite. 

      (7)Comisia paritara se va întruni la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.  
     (8)În vederea desfasurarii sedinţei de atribuire, autoritatea județeana de 

transport întocmeste si comunica Centrului Național de Management pentru 
Societatea Informaționala , calendarul privind desfasurarea sedinşei de atribuire a 
traseelor judeţene. 

     (9)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent, primele doua 
şedințe de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport județean cu 
valabilitate începând cu data de 1 mai 2013, care se desfaşoara conform 
calendarului comunicat de catre Ministerul Administrației şi Internelor. 

    (10)Accesul în sistemul informatic al Centrului Național de Management 
pentru Societatea Informaționala si modul de utilizare al aplicaţiei de acordare a 
licenţelor pentru transportul de persoane se face potrivit manualelor de utilizare, 
publicate pe site-ul www.autorizatiiauto.ro. 

    (11)În perioada stabilită conform calendarului privind desfasurarea sedintei 
de atribuire a traseelor judeţene, persoana din cadrul autoritații județene de transport 
desemnata de Presedintele Consiliului Judeţean Hunedoara , va introduce în 
aplicaţia de acordare a licenţelor pentru transportul de persoane, gestionata de 
Centrul Național de Management pentru Societatea Informaționala, datele cuprinse 
în programul de transport judeţean. 

Art.19-(1)În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singura solicitare 
valabila, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv. 

         (2)În situaţia în care pentru un traseu s-au depus mai multe solicitari de 
catre mai mulţi operatori de transport rutier, acestia sunt departajaţi pe baza de 
punctaj, traseul fiind atribuit solicitantului care întruneste cel mai mare punctaj. 

       (3)Metodologia de punctare şi criteriile de evaluare în baza carora se 
atribuie punctele în cazul traseelor judeţene sunt cele stabilite prin ordin comun al 
ministrului administrației şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 

Art.20-(1)Datele la care au loc sedinţele de atribuire se stabilesc dupa cum 
urmeaza: 

a)cu 90 de zile înainte de expirarea valabilitaţii programului de transport, în 
vederea atribuirii noului program de transport judeţean; 

b)cu 30 de zile înainte de expirarea valabilitaţii programului de transport 
judeţean, în vederea atribuirii traseelor ramase nesolicitate sau neatribuite la 
sedinţele de atribuire prevazute la lit. a); 
          c)dupa intrarea în vigoare a programului de transport judeţean, se va organiza 
trimestrial câte o sedinţa de atribuire pentru traseele cuprinse în programul de 
transport ramase nesolicitate sau neatribuite; 



 d)pentru un traseu cuprins în programul de transport judeţean la care a 
renunţat un operator de transport rutier sau în cazul în care masura retragerii licenţei 
de traseu a ramas definitiva, se va organiza o sedinţa de atribuire în termen de 15 
zile de la afisarea traseelor respective pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara ; 

 (2)Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecarei sedinţe va fi facuta 
publica de catre autoritatea județeana de transport, pe site-ul Consiliului judeţean 
Hunedoara, precum si prin afisare la sediul acesteia, comunicând în scris Agenției 
Hunedoara a Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R., data afisarii. 

(3)Lista traseelor ramase nesolicitate sau neatribuite se va afisa pe site-ul 
Consiliului judeţean Hunedoara, precum si la sediul acestuia, cu 20 de zile înainte de 
data urmatoarei sedinţe de atribuire. 

(4)Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format 
electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, 
în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi si a 10-a zi inclusiv, înainte de data la 
care se desfasoara sedinţa de atribuire respectiva. 

Art.21-Opţiunile depuse în format electronic de operatorii de transport rutier 
vor fi respinse în urmatoarele cazuri: 

a)au fost depasite termenele de depunere a opţiunilor; 
b)operatorul de transport rutier nu deţine vehicule suficiente pentru a efectua 

traseele/cursele pentru care a depus opţiuni; 
c)operatorul de transport rutier nu deţine toate vehiculele înmatriculate în 

judeţul Hunedoara , cu excepţia autovehiculelor deţinute în leasing; 
d)operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei 

comunitare, valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua 
transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care a depus opţiuni; 

e)traseele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai 
multe vehicule dintre cele nominalizate, din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie 
aferente; 

f)graficele de circulaţie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus 
opţiuni nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin 
parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursa si locul de plecare în 
urmatoarea cursa, cu o viteza de deplasare de 50 km/ora, se depaseste ora de 
plecare în urmatoarea cursa. 

 
Secţiunea a 2-a 
Licenţe şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate 
 

Art.22- (1) Serviciul se efectuează între localităţile judeţului Hunedoara şi 
numai de către operatorii de transport rutier care deţin licenţă de transport valabilă. 

                (2)Licenţa de traseu se elibereaza pentru traseele cuprinse în 
programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţita de caietul de 
sarcini al acesteia. 

Art.23-Operatorii de transport rutier au obligaţia de a deţine la bordul 
mijlocului de transport în comun, pe toata durata transportului public de persoane 
prin curse regulate, urmatoarele documente: 

a)licenţa de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul 
licenţei, programul de circulatie ; 

b)copia conforma a licenţei comunitare; 



c)legitimaţia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiese ca 
este angajat al operatorului de transport; 

d)contractul de leasing în original ori o copie conforma cu originalul, în cazul în 
care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 

e)actul prin care se dovedeste dreptul la munca în România în cazul 
conducatorilor auto straini; 

f)asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri 
de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport; 

g)certificatul de competenţa profesionala al conducatorului auto; 
h) alte documente stabilite de legile în vigoare 
Art.24-(1)Licenţele de traseu se elibereaza operatorilor de transport rutier în 

numarul de exemplare solicitat de acestia, dar cel puţin în numar egal cu numarul de 
autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv. 

        (2)Modelul licenţei de traseu este prevazut în anexa nr. 16 la Ordinul 
ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea 
transporturilor rutiere si a activitãţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere 

       (3) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde: 
a) staţiile publice, precum si distanţele dintre acestea; 
b) orele de plecare, respectiv de sosire; 
c) zilele în care se efectueaza transporturile. 
     (4) Modelul Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prevazut în 

anexa nr. 3 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr.353/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Art.25-În cazul în care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit un 
traseu nu se prezinta la Autoritatea Rutiera Româna-Agenţia Hunedoara  în vederea 
solicitarii eliberarii licenţei de traseu, în termen de 5 zile lucratoare de la data 
comunicarii hotarârii Consilului Județean Hunedoara , traseul va fi disponibil la 
urmatoarea sedinţa de atribuire. 

Art.26-(1)Perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depaşi 
perioada de valabilitate a programului de transport judeţean. 

          (2)Licenţa de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul 
de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare, în cel mult 15 zile 
de la data solicitarii prevazute la art. 25. În cazul neprezentarii documentelor de 
plata, traseul va fi disponibil la urmatoarea sedinţa de atribuire. 

          (3)Licenţa de traseu este nominala si nu este transmisibila. 
Art.27-Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresa a 

operatorului de transport rutier, care va fi depusa la Autoritatea Rutiera Româna - 
Agenţia Hunedoara, precum si la Consiliul Judeţean Hunedoara, cu 60 de zile înainte 
de data încetarii efectuarii traseului. Dupa expirarea acestei perioade, operatorul de 
transport rutier va depune licenţa de traseu la Autoritatea Rutiera Româna- Agenţia 
Hunedoara. 

Art.28-(1)Retragerea licenţei de traseu se face de catre Agenția Hunedoara a 
Autoritații Rutiere Române-A.R.R., în urmatoarele cazuri: 

a)când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberarii 
acesteia; 

b)în cazul savârsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri 
grave, dupa cum urmeaza: 



1.când licenţa de traseu a fost obţinuta prin furnizarea unor documente care 
conţineau informaţii eronate; 

2.când operatorul de transport rutier, deţinator al licenţei de traseu, a 
încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevazute în graficul 
de circulaţie aferent licenţei de traseu; 

c)în cazul savârsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri 
repetate, dupa cum urmeaza: 

1.în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat 
mai puţin de 95% din totalul curselor prevazute în graficul de circulaţie al licenţei de 
traseu a se efectua într-o luna calendaristica; 

2.când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre 
autovehicule fara respectarea prevederilor art. 17, alin. (2); 

d)la încetarea activitaţii operatorului de transport rutier; 
e)la retragerea licenţei de transport. 
(2)În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c), retragerea licenţei de traseu 

se face în baza solicitarii motivate a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
Art.29-(1)În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va 

fi înstiinţat de Agenția Hunedoara  a Autoritații Rutiere Române -A.R.R ,fiind obligat 
sa efectueze serviciul de transport pe o perioada de 60 de zile de la data înstiinţarii. 

         (2)Dupa retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în 
cadrul urmatoarei sedinţe de atribuire prevazute la art. 20 alin. (1) lit. d). 

        (3)În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de 
traseu pe un traseu, conform art. 27, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele 
sedinţe de atribuire pentru atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a 
programului de transport în vigoare. 

       (4)În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de 
traseu pe un traseu, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinţe de 
atribuire a traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport 
în vigoare. 

Art.30-(1)În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de 
traseu pe un traseu, conform art. 14 lit. h), acesta are obligația de a presta activitatea 
de transport pâna la atribuirea respectivului traseu de catre asociația de dezvoltare 
intercomunitara. 

          (2)Prevederile art. 27 şi ale art. 29 nu se aplica pentru situațiile 
prevazute de dispozițiile art. 14 lit. h) din prezentul regulament. 

Art.31-(1)Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se 
comunica de catre operatorul de transport rutier Agenției Hunedoara a Autoritații 
Rutiere Române-A.R.R, în termen de 15 zile de la data constatarii, acestea 
înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. 

          (2)Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 

Art.32-Licenţa comunitara, licenţa de traseu si copiile conforme ale 
acestora, eliberate unui operator de transport rutier nu pot fi utilizate de catre alte 
persoane pentru a exercita cu autovehiculele deţinute activitaţi de transport public. 

Art.33-Operatorul de transport rutier trebuie sa respecte obligaţiile 
prevazute în prezentul regulament, în caietul de sarcini al serviciului de transport 
judeţean, precum si în contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

Art.34-(1)În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliaza, 
licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabila de 60 de zile. 



         (2)În intervalul prevazut la alin. (1) Consiliul Judeţean Hunedoara va 
organiza delegarea gestiunii serviciului altui operator de transport rutier. 

 
Secţiunea a 3-a 
Siguranţa rutiera 
 
Art.35-În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, 

operatorii de transport care efectueaza serviciul au obligaţia să adopte masurile 
necesare pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind 
circulaţia rutiera si a condiţiilor pe care trebuie sa le îndeplineasca mijloacele de 
transport si persoanele cu atribuţii care concura la siguranţa circulaţiei. 

Art.36-Operatorii de transport rutier care efectueaza serviciul au urmatoarele 
îndatoriri: 

a)sa respecte reglementarile legale privind omologarea, înmatricularea, 
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, 
modificarea constructiva si reconstrucţia mijloacelor de transport; 

b).sa utilizeze mijloace de transport a caror stare tehnica corespunde 
reglementarilor naţionale de siguranţa rutiera si de protecţie a mediului înconjurator, 
cu inspecţia tehnica periodica valabila si certificata corespunzator, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

c)sa angajeze transporturile si sa întocmeasca programul de executare a 
transporturilor, astfel încât conducatorii mijloacelor de transport să poata respecta 
prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus; 

d)să se asigure că conducatorii mijloacelor de transport respectă normele de 
protecţie a muncii, protecţie a mediului prevenire si combatere a incendiilor, pe tot 
timpul efectuarii transportului; 

e)să permită efectuarea transportului numai în limita numarului de locuri 
înscris în certificatul de clasificare pe stele/categorii si sa asigure spaţii libere 
suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor ; 

f)sa respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident si sa aplice 
procedurile corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a 
unor încalcari grave ale regulilor de circulaţie; 

g)sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice transportului public de 
persoane. 
          h) să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de 
viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; 
           i) să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu 
privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale 
contractelor colective de muncă; 

Art.37-Responsabilitaţile ce revin persoanei desemnate sa conduca 
permanent si efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin legislaţia în 
vigoare. 

Art.38-Conducatorii autobuzelor cu care se efectueaza serviciul au 
urmatoarele atribuţii si responsabilitaţi: 

a)sa emita bilete de calatorie corespunzatoare tarifelor aferente distanței 
parcurse de persoanele transportate; 

b)sa permita urcarea în mijloacele de transport numai a persoanelor 
posesoare de bilete/legitimații de calatorie; 

c)sa transporte persoane doar în limita numarului de locuri pe scaune înscris 
în certificatul de înmatriculare; 



d) sa opreasca în toate stațiile prevazute în graficul de circulație aferent 
caietului de sarcini al licenței de traseu, fara a opri, pentru urcarea sau coborârea 
persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevazute în graficul de circulație; 

e)sa preia marfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile; 
f)sa asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; 

bagajele se manipuleaza numai de catre conducatorul auto; 
g)sa se prezinte pentru efectuarea examinarii medicale si psihologice, iniţiala 

si periodica si sa respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice; 
h)sa respecte normele si regulile privind conducerea în condiţii de siguranţa 

rutiera; 
i)sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca în circulaţia 

rutiera; 
j)sa cunoasca si să respecte masurile ce trebuie luate dupa un accident sau 

incident în ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protecţia personala si a celorlalţi 
participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

k)sa respecte perioadele de conducere si perioadele de odihna, conform 
reglementarilor legale în vigoare; 

l)sa permita accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 
dispoziţie de Presedintele Consiliului Judeţean Hunedoara sa execute verificarea si 
controlul modului de efectuare a serviciului şi sa prezinte documentele solicitate de 
catre aceştia; 

m)sa aiba un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorului de 
serviciu, cu ceilalţi utilizatori, precum şi cu persoanele împuternicite prin dispoziţie de 
Presedintele Consiliului Judeţean Hunedoara sa execute verificarea si controlul 
modului de efectuare a serviciului; 

n)sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice transportului public de 
persoane. 

Art.39-Operatorii de transport care efectueaza serviciul vor întreprinde o 
investigaţie pe linie administrativa în toate cazurile de accidente de circulaţie în care 
au fost angajate autovevehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 

Art.40-Rezultatele cercetarii administrative vor sta la baza adoptarii masurilor 
ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 
 

CAPITOLUL III 
Drepturi si obligaţii 

 
Art.41-Operatorii de transport rutier care desfasoara activitaţi de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate au urmatoarele drepturi: 
a)sa încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de persoane prin 

curse regulate; 
b)sa solicite Consiliului Judeţean Hunedoara actualizarea programului 

judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pentru traseele pentru 
care deţin licenţa de traseu, în funcţie de nevoile de deplasare ale populaţiei; 

c)sa utilizeze la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre 
autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu; 

d)sa înlocuiasca un autovehicul cu care a obţinut licenţe de traseu, dar numai 
cu un autovehicul care are cel puțin aceeasi capacitate cu cea prevazuta în 
programul de transport județean şi care întruneste cel puţin acelasi punctaj cu al 
autovehiculului înlocuit, dupa notificarea Consiliului Judeţean Hunedoara şi a 
Agenției Hunedoara a Autoritații Rutiere Române-A.R.R ; 



e)sa utilizeze patrimoniu propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului; 
f)sa utilizeze pentru circulaţie infrastructura publica (drumuri, poduri, pasaje 

denivelate, etc.) si instalaţiile auxiliare aferente acesteia. 
Art.42-Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor 1,2 

şi 3, capitolului II, operatorii de transport care desfasoara activitaţi de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate au urmatoarele obligaţii: 

a)sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate; 

b)sa respecte indicatorii de performanţa si de calitate prevazuţi în prezentul 
regulament; 

c)sa efectueze toate cursele din trasee sau  grupa de trasee atribuita în urma 
sedinţei de atribuire; 

d) sa încheie contracte de acces în autogara, în conformitate cu caietele de 
sarcini anexa la licențele de traseu; 

e) sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciu; 
f) sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 
g)sa efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, 

conform prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţa, 
regularitate si confort; 

h) sa asigure continuitatea serviciului; 
i) sa coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de calatori existente; 
j) sa nu încarce în mod artificial costurile de operare; 
k) sa puna la dispoziţia publicului calator mijloace de transport care sa 

îndeplineasca condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei si 
protecţia mediului; 

l)sa încheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de 
transport deţinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurarile; 

m)sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de 
circulaţie, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora; 

n)sa aplice normele de securitate si sanatate în munca specifice activitaţii 
desfasurate în cadrul serviciului; 

o)sa planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de 
transport, astfel încât sa se asigure respectarea programului de circulaţie si a 
prevederilor reglementarilor legale în vigoare privind circulaţia rutiera; 

p) sa deţina la sediul social urmatoarele documente: 
-asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport; 
-carţile de identitate ale autovehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, 
respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 
-contractele de leasing pentru autovehiculele utilizate; 
-avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca 
permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducatorii 
auto; 
- toate documentele care atesta menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza 
eliberarii licenţei de transport; 
-documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea în condiţii legale a 
persoanelor cu funcţii care concura la siguranţa circulaţiei; 
-evidenţa si planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport; 



-evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativa a 
accidentelor de circulaţie, precum si notele informative transmise Consiliului judeţean 
Hunedoara în cazul accidentelor grave de circulaţie; 
-alte documente prevazute de reglementarile legale în vigoare; 

q)sa furnizeze Consiliului Judeţean Hunedoara, respectiv autoritaţilor de 
reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate si sa asigure  accesul la 
documentaţiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul, necesare 
verificarii si evaluarii modului de prestare a serviciului; 

r)sa notifice Consiliului Judeţean  Hunedoara înlocuirea unui autovehicul cu 
care a obţinut licenţa de traseu, cu respectarea condiţiilor impuse de lege; 

s)sa comunice Consiliului Judeţean Hunedoara înmatricularile autovehiculelor 
cu care efectueaza serviciul, intervenite ulterior atribuirii licențelor de traseu; 

ş)sa se prezinte la Agenția Hunedoara a Autoritații Rutiere Române în 
vederea modificarii/înlocuirii caietului de sarcini al licenței de traseu, în cazurile 
prevazute de lege; 

t)sa permita accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 
dispoziţie de Presedintele Consiliului Judeţean Hunedoara sa execute verificarea si 
controlul modului de efectuare a serviciului; 

ț)sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
aduse din culpa, conform prevederilor legale si/sau contractuale, daca acestea nu 
sunt acoprite prin poliţa de asigurare; 

u)sa asigure finanţarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor 
medicale si psihologice ale propriilor angajaţi; 

v)sa puna în aplicare metode performante de management, care sa conduca 
la reducerea costurilor de operare ; 

x)sa gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate si eficienţa economica; 
z)sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei 

tehnico-materiale aferente serviciului. 
Art.43-Operatorii de transport vor efectua serviciul cu respectarea 

urmatoarelor condiţii: 
1.sa utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasata la loc vizibil în 

faţa mijlocului de transport, cu indicarea executantului, caracterului cursei şi 
nominalizarea capetelor de traseu între care se executa cursa respectiva; 

2.sa asigure prin conducatorul auto supravegherea urcarii si coborârii 
pasagerilor; 

3.mijlocul de transport nu trebuie sa circule cu usile deschise sau cu pasageri 
pe scara autovehiculului; 

4.sa asigure urcarea si coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
5.sa nu admita la transport în salonul autovehiculului: 

-materii greu mirositoare; 
-materii inflamabile; 
-materii radioactive; 
-butelii de aragaz; 
-butoaie de carbid; 
-tuburi de oxigen; 
-materiale explozibile; 
-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
-produse caustice; 
-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce 
daune sau pot murdari autovehiculul, bagajele sau îmbracamintea calatorilor; 



-obiecte sau marfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 
6.sa nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utila de transport, 

exprimata prin numarul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; 
7.sa asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor si 

sa permita transportul marfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile: 
8.sa nu opreasca pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât 

în cele prevazute în graficul de circulaţie; 
9.sa asigure gratuit readucerea calatorilor la punctul de plecare în cazul în 

care calatoria nu se poate realiza pâna la destinaţie din cauza de forţa majora; 
10.sa asigure preluarea calatorilor din autovehiculele ramase imobilizate pe 

traseu în termen maxim de 3 ore de la apariţia evenimentului; 
11.sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 

operatorului de transport; 
12.sa emita legitimaţii de calatorie corespunzatoare sumelor încasate pentru 

calatori , înregistrate ca documente cu regim special; 
13. sa asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate cu aparat de marcat electronic fiscal; 
14.sa utilizeze numai legitimaţii de calatorie înseriate pentru pasageri, 

înregistrate ca documente cu regim special; 
15.sa nu permita calatoria decât în baza legitimaţiilor de 

calatorie/abonamentelor valabile; 
16.în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mâna care 

pot fi ţinute în mâna sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi 
transportate bagajele care: 
-nu se încadreaza în categoria bagajelor de mâna; 
-conţin produse neadmise la transport; 
-sunt asezate pe culuarul de acces sau pe platforma din faţa ori din spate a 
autovehiculului. 

17.bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipuleaza numai de 
catre conducatorul auto; 

18.la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de miscare, sa 
evidenţieze cursele proprii plecate si sosite; 

19.sa execute transportul calatorilor strict în conformitate cu programul de 
circulaţie; 

20.sa asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a 
autovehiculelor, sa ia masuri de înlocuire a acestora; 

21.sa anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţa 
majora sau alte cauze, la capetele de linie si, în limita posibilitaţilor, si pe traseu; 

22.sa asigure oprirea în toate staţiile prevazute în programul de circulaţie 
pentru urcarea calatorilor si a bagajelor; 

23.sa nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau 
prin efectuarea unor lucrari de întreţinere/ reparaţii la acestea; 

24.sa asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale 
de calatori de pe traseele deservite în exclusivitate; 

25.sa asigure vânzarea biletelor la capetele de linie si în autovehicul, inclusiv 
cu anticipaţie; 

26.la emiterea abonamentelor sa respecte reglementarile în vigoare; 
27.sa nu emita legitimaţii de calatorie peste capacitatea autovehiculului 

exprimata prin numarul de locuri pe scaune; 



28.sa accepte la transport toţi calatorii care au legitimaţii de calatorie valabile 
pentru cursa respectiva, în limita capacitaţii autovehiculului; 

29.sa asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condițiile în care 
aceştia nu ocupa locuri separate; 

30.sa informeze calatorii despre intenția de modificare a tarifelor de calatorie, 
cu cel puțin 20 de zile înainte de utilizarea noilor tarife, prin afişarea în mijloacele de 
transport a tarifelor de calatorie propuse spre modificare Consiliului județean 
Hunedoara; 

31.cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar 
de calatori existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru 
preluarea pasagerilor de la un vehicul ramas imobilizat în traseu nu se considera 
curse noi; acestea se efectueaza dupa aceleasi programe de circulaţie ca al cursei 
dublate, în urmatoarele condiţii: 
-depasirea capacitaţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
-menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 

32.autovehiculele trebuie sa aiba inspecţia tehnica efectuata la termen; 
33.autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate zilnic sau de câte 

ori este nevoie; 
34.în interiorul autovehiculului trebuie sa existe afisat, la loc vizibil, numele 

conducatorului auto; 
35.autovehiculele trebuie sa fie echipate cu instalaţie de încalzire/condiţionare 

a aerului în stare de funcţionare; 
36.la bordul autovehiculului trebuie sa existe mijloace pentru prevenirea si 

combaterea incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile în caz de 
necesitate; 

37.în perioada de iarna autovehiculul trebuie sa fie echipat corespunzator 
circulaţiei pe drumuri cu aderenţa scazuta; 

38.autovehiculul trebuie sa fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate 
pentru transportul bagajelor; 

39.autovehiculele trebuie sa aiba un aspect estetic corespunzator; 
40.autovehiculele trebuie sa fie inscripţionate pe parțile laterale cu denumirea 

operatorului de transport rutier; 
41.autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toata 

durata desfasurarii transportului, conform reglementarilor în vigoare; 
42.în interiorul autovehiculului trebuie afisat, la loc vizibil, tariful de transport 

pe baza de bilet, pe zone kilometrice; 
43.autovehiculul trebuie sa aiba locuri rezervate pentru invalizi, batrâni, femei 

însarcinate, persoane cu copii în braţe. 
44.sa asigure informarea anticipata a calatorilor cu privire la modificari 

temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu 
etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificari sunt necesare în caz de 
avarii sau pentru executarea unor lucrari la infrastructura rutiera; 

45.sa asigure afişarea în fiecare statie a orelor de circulatie a mijloacelor de 
transport proprii cu care efectueaza serviciul de transport public de persone prin 
curse regulate şi opresc în stația respectiva; 

46.sa asigure finanțarea pregatirii profesionale şi efectuarea examinarilor 
medicale şi psihologice ale propriilor angajati; 

47.sa puna în aplicare metode performante de management, care sa conduca 
la reducerea costurilor de operare; 



48.sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice transportului rutier 
public de persoane. 

Art.44- Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciului, persoanele fizice. 
Art.45- Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmatoarele: 
a) sa beneficieze liber si nediscriminatoriu de serviciu; 
b) sa aiba acces la informaţiile publice cu privire la serviciu; 
c)sa le fie aduse la cunostiinţa hotarârile Consiliului Judeţean  Hunedoara cu 

privire la transportul public judeţean de persoane prin curse regulate; 
d)sa conteste hotarârile Consiliului Judeţean Hunedoara , în vederea 

prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect provocat de acesta, în 
condiţiile legii; 

e)sa solicite si să primeasca, în condiţiile legii, despagubiri sau compensaţii 
pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea 
obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii; 

f)sa sesizeze Consiliului Judeţean  Hunedoara orice deficienţe constatate în 
efectuarea serviciului si sa faca propuneri vizând înlaturarea acestora; 

Art.46-Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt urmatoarele: 
a)sa deţina legitimaţii de calatorie valabile sau alte documente de transport 

stabilite prin lege; 
b)sa achite costul legitimaţiilor de calatorie valabile pentru calatoriile pe care le 

efectueaza , conform tarifelor menţionate vizibil pe acestea; 
c)sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public 

sau privat; 
d)sa aiba un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de 

servicii, cu persoanele împuternicite prin dispoziţie de Presedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara sa execute verificarea si controlul modului de efectuare a 
serviciului, precum si cu ceilalţi utilizatori; 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
Indicatori de performanţa 

 
Art.47-Indicatorii de performanţa privind efectuarea serviciului sunt urmatorii: 
1.numarul de curse, trasee, pe care operatorul a suspendat sau a întârziat 

executarea transportului faţa de programul de circulaţie; 
2.numarul de trasee, pe care operatorul nu a efectuat transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate pe o perioada mai mare de 24 de ore; 
3.numarul de calatori afectaţi de situaţiile prevazute la pct.1 si 2; 
4.numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul 

necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 
5. numarul de reclamaţii ale calatorilor privind calitatea transportului, dintre 

care: 
a)numarul de reclamaţii justificate; 
b)numarul de reclamaţii rezolvate; 
c)numarul de reclamaţii la care calatorii nu au primit raspuns în termenele 

legale; 
6)numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total 

de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație; 
7.vechimea mijloacelor de transport si dotarile pentru calatori; 



8.despagubirile platite de catre operatorii de transport rutier pentru 
nerespectarea condiţiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului; 

9.numarul abaterilor constatate si sancţionate de personalul împuternicit 
privind nerespectarea prevederilor legale; 

10.numarul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu 
sau a operatorului de transport rutier. 
 

CAPITOLUL V 
Raspunderi si sancţiuni 

 
Art.48-(1)-Contravenţiile în domeniul serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, a caror constatare si sancţionare se face de catre 
persoane împuternicite de catre Presedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum şi de catre ofițerii şi /sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române, sunt 
cele prevazute de Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu 
modificarile şi completarile ulterioare si Legea serviciilor comunitare de utilitaţi 
publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

           (2)Consiliul Judeţean Hunedoara va stabili, prin hotarâre, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, altele decât cele prevazute de 
actele normative menţionate la alin. (1) sau în alte reglementari legale. 

 
CAPITOLUL VII 
Dispoziţii finale 

 
Art.49-Prezentul regulament poate fi modificat si completat prin hotarâre a 

Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                            Anexa nr. 2   
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 
 

CAIETUL DE SARCINI 
al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 

judeţul Hunedoara 
 
 

CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

 
 

Art.1- Prezentul caiet de sarcini stabileste condiţiile de efectuare a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Hunedoara, stabilind nivelurile de calitate si condiţiile tehnice necesare efectuarii 
acestui serviciu în condiţii de eficienţa si siguranţa. 

Art.2-Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia necesara 
efectuarii activitaţilor de realizare a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în Judeţul Hunedoara si constituie ansamblul cerinţelor 
tehnice de baza. 

Art.3-(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţa si siguranţa în 
exploatare. 

         (2)Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la 
protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul efectuarii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în Judeţul Hunedoara. 

 
CAPITOLUL II 

Cerinţe organizatorice minimale 
 

Art.4-Operatorii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, în judeţul Hunedoara vor asigura: 

a)numarul si tipul corespunzator de mijloace de transport necesare 
realizarii programului de circulaţie si care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa 
circulaţiei, confortul pasagerilor si protecţia mediului; 

b)numarul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectueaza 
cursele cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale 
acestora; 

c)respectarea reglementarilor legale privind omologarea, înmatricularea si 
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse 
pentru efectuarea serviciului; 

d)operaţiile de întreţinere si reparaţii necesare parcului de mijloace de 
transport stabilit prin programul de transport județean, cu respectarea 



reglementarilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activitaţi (autorizarea 
operatorului economic, baza tehnico-materiala, personalul utilizat, etc.); 

e)menţinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a 
instalaţiilor auxiliare si a curaţeniei acestora; 

f)condiţii pentru spalarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de 
transport; 

g)spaţii în suprafaţa suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport; 
h)dispecerat si dotari speciale pentru urmarirea si coordonarea în trafic a 

mijloacelor de transport, de intervenţie si de depanare; 
i) personal calificat si vehicule de intervenţie operativa; 
j)respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, 

pregatirea profesionala, examinarea medicala si psihologică a persoanelor cu funcţii 
care concura la siguranţa circulaţiei; 

k)asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în 
sarcina operatorului de transport; 

l)respectarea capacitaţilor de transport şi a programelor de circulaţie stabilite 
prin programul de transport judeţean si caietele de sarcini ale licenţelor de traseu; 

m)respectarea indicatorilor de performanţa si de calitate stabiliți prin contractul 
de delegare a gestiunii şi precizați în Regulamentul serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Hunedoara; 

n)furnizarea catre Consiliul Judeţean Hunedoara a informaţiilor solicitate si 
accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificarii si evaluarii funcţionarii si 
dezvoltarii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
Judeţul Hunedoara; 

o)realizarea unui sistem de evidenţa sesizarilor si reclamaţilor si de 
rezolvare operativa a acestora; 

p)statistica accidentelor si analiza acestora; 
q)aplicarea de metode performante de management care să conduca la 

reducerea costurilor de operare; 
r)respectarea reglementarilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
s)respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, 

prevenirea si combaterea incendiilor; 
ş)planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât sa fie asigurat în 

fiecare zi numarul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în 
programul de circulaţie; 

 
CAPITOLUL III 

Sistemul de transport public judeţean de persoane 
 

   Art.5-Operatorul de transport are dreptul sa efectueze, în condiţiile 
legislaţiei în vigoare, transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate, 
în aria administrativ- teritoriala a Judeţului Hunedoara . 

Art.6-Operatorul de transport are obligaţia sa efectueze serviciul de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Hunedoara, care 
conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, 
capacitatea mijloacelor de transport şi numarul mijloacelor de transport necesare. 

Art.7-Denumirea stațiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt 
prezentate în anexa la prezentul caiet de sarcini. 



Art.8-În vederea realizarii unui sistem de transport public judeţean de 
persoane care sa asigure deplasarea calatorilor în condiţii de siguranţa a circulaţiei 
rutiere şi pietonale, confort, regularitate si continuitate, operatorul de transport trebuie 
sa îndeplineasca urmatoarele cerinţe: 

1.să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasata la loc vizibil în 
faţa mijlocului de transport, cu indicarea executantului, caracterului cursei şi 
nominalizarea capetelor de traseu între care se executa cursa respectiva. 

2.sa asigure prin conducatorul auto supravegherea urcarii si coborârii 
pasagerilor; 

3.mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri 
pe scara autovehiculului; 

4.sa asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
5.sa nu admita la transport în salonul autovehiculului: 
-materii greu mirositoare; 
-materii inflamabile; 
-materii radioactive; 
-butelii de aragaz; 
-butoaie de carbid; 
-tuburi de oxigen; 
-materiale explozibile; 
-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
-produse caustice; 
-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot 

produce daune sau pot murdari autovehiculul, bagajele sau îmbracamintea 
călătorilor; 

-obiecte sau marfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 
6.sa nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utila de transport, 

exprimată prin numarul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; 
7.sa asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi 

sa permita transportul marfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile; 
8.sa nu opreasca pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât 

în cele prevazute în graficul de circulaţie; 
9.sa asigure gratuit readucerea calatorilor la punctul de plecare în cazul în 

care calatoria nu se poate realiza pâna la destinaţie din cauza de forţa majora; 
10.sa asigure preluarea calatorilor din autovehiculele ramase imobilizate pe 

traseu în termen maxim de 3 ore de la apariţia evenimentului; 
11.sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 

operatorului de transport; 
12.sa emita legitimaţii de calatorie corespunzatoare sumelor încasate pentru 

calatori , înregistrate ca documente cu regim special; 
13. sa asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate cu aparat de marcat electronic fiscal ; 
14.sa utilizeze numai legitimaţii de calatorie înseriate pentru pasageri , 

înregistrate ca documente cu regim special; 
15.sa nu permita calatoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie 

/abonamentelor valabile, sau alte documente prevăzute de reglementările legale în 
vigoare; 

16.în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mâna care 
pot fi ţinute în mâna sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi 
transportate bagajele care: 



-nu se încadreaza în categoria bagajelor de mâna; 
-conţin produse neadmise la transport; 
-sunt asezate pe culuarul de acces sau pe platforma din faţa ori din spate a 

autovehiculului. 
17.bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipuleaza numai de 

catre conducatorul auto; 
18.la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de miscare, sa se 

evidenţieze cursele proprii plecate si sosite; 
19.sa execute transportul calatorilor strict în conformitate cu programul de 

circulaţie; 
20.sa asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a 

autovehiculelor, sa ia masuri de înlocuire a acestora; 
21.sa anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţa 

majora sau alte cauze, la capetele de linie si, în limita posibilitaţilor, si pe traseu; 
22.sa asigure oprirea în toate staţiile prevazute în programul de circulaţie 

pentru urcarea calatorilor si a bagajelor; 
23.sa nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau 

prin efectuarea unor lucrari de întreţinere/ reparaţii la acestea; 
24.sa asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor 

ocazionale de calatori de pe traseele deservite în exclusivitate; 
25.sa asigure vânzarea biletelor la capetele de linie si în autovehicul, inclusiv 

cu anticipaţie; 
26.la emiterea abonamentelor sa respecte reglementarile în vigoare; 
27.sa nu emita legitimaţii de calatorie peste capacitatea autovehiculului 

exprimata prin numarul de locuri pe scaune; 
28.sa accepte la transport toţi calatorii care au legitimaţii de calatorie valabile 

pentru cursa respectiva, în limita capacitaţii autovehiculului; 
29.sa asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
30.sa informeze calatorii despre intenția de modificare a tarifelor de 

calatorie, cu cel puțin 20 de zile înainte de utilizarea noilor tarife, prin afişarea în 
mijloacele de transport a tarifelor de calatorie propuse spre modificare Consiliului 
Județean Hunedoara ; 

31.cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar 
de calatori existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru 
preluarea pasagerilor de la un vehicul ramas imobilizat în traseu nu se considera 
curse noi; acestea se efectueaza dupa aceleasi programe de circulaţie ca al cursei 
dublate, în urmatoarele condiţii: 

-depasirea capacitaţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
-menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 
32.autovehiculele trebuie sa aiba inspecţia tehnica efectuata la termen; 
33.autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate zilnic sau de câte 

ori este nevoie; 
34.autovehiculele trebuie sa fie echipate cu instalaţie de încalzire/condiţionare 

a aerului în stare de funcţionare; 
35.la bordul autovehiculului trebuie sa existe mijloace pentru prevenirea si 

combaterea incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile în caz de 
necesitate; 

36.în perioada de iarna autovehiculul trebuie sa fie echipat corespunzator 
circulaţiei pe drumuri cu aderenţa scazuta; 

37.autovehiculul trebuie sa fie dotat cu spaţii de depozitare special 



amenajate pentru transportul bagajelor;  
38.autovehiculele trebuie sa aiba un aspect estetic corespunzator; 
39.autovehiculele trebuie sa fie inscripţionate pe parțile laterale cu denumirea 

operatorului de transport rutier; 
40.autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toata 

durata desfasurarii transportului, conform reglementarilor în vigoare; 
41.în interiorul autovehiculului trebuie afisat, la loc vizibil, tariful de transport 

pe baza de bilet ; 
42.autovehiculul trebuie sa aiba locuri rezervate pentru invalizi, batrâni, femei 

însarcinate, persoane cu copii în braţe. 
43.sa asigure informarea anticipata a calatorilor cu privire la modificari 

temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu 
etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificari sunt necesare în caz de 
avarii sau pentru executarea unor lucrari la infrastructura rutiera; 

44.sa asigure afişarea în fiecare statie a orelor de circulatie a mijloacelor de 
transport proprii cu care efectueaza serviciul de transport public de persoane prin 
curse regulate şi opresc în stația respectiva; 

45.sa asigure finanțarea pregatirii profesionale şi efectuarea examinarilor 
medicale şi psihologice ale propriilor angajati; 

46.sa puna în aplicare metode performante de management, care sa conduca 
la reducerea costurilor de operare; 

47.sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice transportului rutier 
public de persoane. 

48. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui 
conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi 
a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a 
obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, 
stabilite prin reglementările în vigoare; 

49. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, 
siguranţă şi confort; 

50. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de 
legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.230/2012 

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

 
 

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

Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judetean Hunedoara; 

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

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

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 

                          
    PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
Mircea  Ioan  Moloţ                                         Dana  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012   

 



 



  
 
 
 
               CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                       Anexa la Hotărârea nr.230/ 2012       
                    SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                                         a   Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                                           

 

        
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. Super Trans Com S.R.L. 

sediul: Petroşani 
str. 1 Decembrie 1918, nr.134 

 
Petrila – E.P.C.V.J. Vulcan 8501 /04.12.2012 

 
 13.12.2012 – 31.12.2012 

 
2. 

S.C. General Trans S.A. 
sediul: Petroşani 

str. Livezeni, nr.12 

 
Vulcan – E.M. Paroşeni 8501 /04.12.2012

 
13.12.2012 – 31.12.2012 

 
3. 

S.C. General Trans S.A. 
sediul: Petroşani 

str. Livezeni, nr.12 

 
Aninoasa – E.M. Uricani 8501 /04.12.2012

 
13.12.2012 - 31.12.2012 

 
4. 

S.C. Eurocomplex Logistic S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Aleea Romanilor, bl. 9, ap. 8 

 
Hunedoara - Deva 8501 /04.12.2012

 
13.12.2012 – 12.12.2013 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂREA NR.231/2012 

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

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și respectiv art. I alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE :  
 Art.1.Se aprobă achiziţia de servicii juridice specializate, de asistență și 
reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara în justiție, în vederea 
formulării, motivării  recursului Consiliului Județean Hunedoara în contradictoriu cu 
AEROCLUBUL ROMÂNIEI și susținerii intereselor Consiliului Județean Hunedoara în 
justiție - Recurs la ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Dosar nr. 14756/3/2010/a1. 
 Art.2.În aplicarea prevederilor art.1, se împuternicește Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara să semneze în numele și pentru județul Hunedoara, contractul de 
prestări servicii juridice.  
           Art.3.Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din 
bugetul propriu al județului Hunedoara, pe anul 2012, de la capitolul 51.02. ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul ”Bunuri și servicii” – 20.25 ”Cheltuieli judiciare și 
extrajudiciare derivate din acțiuni”. 
          Art. 4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

                           
         PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 HOTARÂREA NR.232/2012  
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu 

al Judeţului Hunedoara, pe anul 2012 
 
 
 

 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: 
              referatul Serviciului Buget, Financiar Contabilitate nr.8662/2012, 
              referatul Serviciului Administrativ  nr.8663/2012, 
              referatul Serviciului Dezvoltare Regională nr.8585/2012, 
              referatul Serviciului Tehnic şi Proiectare nr.8641/2012, 

     adresa Bibliotecii Judeţene “ Ovid Densuşianu “ Hunedoara –  
Deva nr.1940/2012 
     adresa Agenţiei de Dezvoltare Economico – Socială a Judeţului 
Hunedoara   nr.83/2012 

              adresa Colegiului “Ion Mincu “ Deva nr.5317/2012 
              adresa Şcolii Gimnaziale “I.G.Duca “ Petroşani nr.4073/2012 

     adresa Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad nr.1270/2012 
     adresa Inspectoratului Scolar al Judeţului Hunedoara 
nr.5236/2012 
     adresa Şcolii Speciale Păclişa nr.611/2012 
     adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara  
nr.49571/2012 

         Conform prevederilor Deciziei Fiscale Centrale nr.6/2011, OUG 
nr.66/1999 şi Metodologiei privind solicitarea şi plata TVA, aferent surselor 
de finanţare publice, plătit şi dedus de operatori în cadrul proiectelor de 
investiţii aprobate prin Memorandumurile de Finanţare ISPA  
          În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale 
art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 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  + 2.861,18 mii lei şi virările 
de credite în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, conform 
anexelor nr. 1 –  28 la prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Anexele nr.1 -  28 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
                                             HOTARÂREA NR.233/2012 

privind aprobarea rectificării  şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale unor instituţii 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, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând : 

       adresa Bibliotecii Judeţene “ Ovid Densuşianu “ Hunedoara – Deva 
nr.1940/2012 

                  adresa Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva nr.5953/2012 
        adresa Agenţiei de Dezvoltare Economico – Socială a Judeţului Hunedoara   
nr.83/2012 

                  adresa Colegiului “Ion Mincu “ Deva nr.5317/2012 
                  adresa Şcolii Gimnaziale “I.G.Duca “ Petroşani nr.4073/2012 
                  adresa Teatrului Dramatic „I.D.Sîrbu”Petroşani nr.524/2012 

Conform prevederilor art.19  alin.( 2 ) şi art. 49 alin.(5) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 10,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Bibliotecii Judeţene “Ovid Densuşianu “  Hunedoara – Deva, 
precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexelor nr.1 - 6 la 
prezenta hotarâre.        
       Art.2. Se aprobă rectificarea cu suma de + 13,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, conform 
anexelor nr. 7 -  8 la prezenta hotărâre. 
      Art.3 Se aprobă rectificarea cu suma de + 63,50 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Agenţiei de Dezvoltare Economico – Socială a Judeţului 
Hunedoara, precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexelor nr. 
9 – 10 la prezenta hotărâre. 
       Art.4.Se aprobă rectificarea cu suma de + 11,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Gimnaziale “ I.G.Duca “ Petroşani precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre. 



      Art.5. Se aprobă rectificarea cu suma de +1,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Colegiului „Ion Mincu” Deva, precum şi virările de credite în 
cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre. 
      Art.6. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 100,00 mii lei a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Hunedoara, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre. 
     Art.7. Se aprobă rectificarea cu suma de + 6,20 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Speciale Păclişa, conform anexei nr. 14 la prezenta  
hotărâre. 
    Art.8. Se aprobă rectificarea cu suma de +5,51 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului Dramatic  “ I.D.Sîrbu “ Petroşani, conform anexelor 
nr. 15 - 17  la prezenta hotărâre. 
   Art.9  Anexele nr.1 -  17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.10. 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 
 HOTARÂREA NR.234/2012 

privind aprobarea rectificărilor şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 ale  spitalelor publice de interes judeţean 

 
 
 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: 

-   Hotărârea nr.23/2012 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Deva; 

-   Hotărârea nr.22/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

-   Hotărârea nr.13/2012 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 

 Urmare adresei nr.49571/2012 a Direcţiei Finanţelor Publice a Judeţului 
Hunedoara 
             Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

Conform prevederilor nr.41 şi art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art. 1. Se aprobă rectificarea cu suma de + 591,78 mii lei din venituri proprii, a  
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, 
precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol conform anexei nr.1 la  prezenta  
hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă rectificarea cu suma de - 9,93 mii lei din venituri proprii, a  
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 
precum şi virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol conform anexei nr.2 la  prezenta 
hotărâre.       



        Art. 3. Se aprobă virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol al bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2012 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu conform anexei 
nr.3 la prezenta hotărâre. 
       Art.4. Anexele  nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 
      Art. 5.Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile publice spitaliceşti 
nominalizate la art.1, 2 şi 3 şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
                                                                                

                                                                                     

 PREŞEDINTE,           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea 
Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi 

dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2012 
 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Conform Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Sănătăţii nr.1194/858/2012  privind stabilirea modalităţii de transmitere şi 
raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării 
cheltuielilor spitalelor publice; 
         În conformitate cu prevederile art.49 alin(12) 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 trimestrul IV 2012,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în 
sumă de 185.777.337 lei, iar la cheltuieli în sumă de 177.480.878 lei, cu un 
excedent de 8.296.459 lei, conform anexelor nr.1 – 2 la prezentul proiect de 
hotărâre. 



 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, 
pe trimestrul IV, la venituri în sumă de  96.469.195 lei şi la cheltuieli în sumă de   
98.276.718 lei, cu un deficit de 1.807.523 lei, conform anexelor nr. 3 - 4  la 
prezentul proiect  de hotărâre. 
 Art.3 – Se aprobă raportările lunare ale spitalelor de interes judetean 
conform anexelor nr.  5 -  7 la prezentul proiect de hotărâre. 
         Art.4  -  Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul proiect de 
hotărâre. 
 Art.5 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, 
Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 
 
 
 
         
    
                                                                             
                                                                                       
        PREŞEDINTE ,                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR.236/2012 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale 

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; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin(13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
      
  
 
                                                                          
                                                                                                                
         PREŞEDINTE ,                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.237/2012 
privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Sanatoriului de 

pneumoftiziologie Geoagiu 
 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.3137/2012 a Sanatoriului de pneumoftiziologie Geoagiu, 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.8455/2012, precum şi Nota de 
fundamentare a solicitării privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Sanatoriului de pneumoftiziologie Geoagiu; 
     În conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.975/2012 
privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul 
unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua  Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor 
administraţiei publice locale; 
                 Având în vedere prevederile art.182 alin.1. lit.a din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare ;                         
               În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c, alin.5 pct.3 și ale art.97 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Sanatoriului de 
pneumoftiziologie Geoagiu, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 
prezenta. 
              Art.2 – Cu data prezentei anexa nr.1 la Hotărârea nr.200/2011 și  Hotărârea 
nr.77/2012  ale Consiliului Județean Hunedoara se abrogă. 
              Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de pneumoftiziologie 
Geoagiu şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
                PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEȚULUI,                                    
      Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012                



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.238/2012 
privind aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Sanatoriului de 

pneumoftiziologie Brad 
 
 

                CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                Văzând adresa nr.1268/2012 a Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad, 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.8475/2012, precum şi Nota de 
fundamentare a solicitării privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Sanatoriului de pneumoftiziologie Brad; 
     În conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor 
medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a 
autorităţilor administraţiei publice locale;  
                 Având în vedere prevederile art.182 alin.1.lit.a din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare ;                         
               În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c, alin.5 pct.3 și ale art.97 
alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Sanatoriului de 
pneumoftiziologie Brad, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 
prezenta. 
              Art.2 – Cu data prezentei, anexa nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr.199/2011 a 
Consiliului Județean Hunedoara se abrogă. 
              Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de pneumoftiziologie 
Brad şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
             
 
                PREŞEDINTE,                                                       
      Mircea Ioan Moloţ                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                            Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012                                         
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.239/2012 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în 

Adumarea Generală a Acţionarilor de la SC APA PROD SA Deva în vederea 
exercitării drepturilor de acţionar 

 
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 avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 Văzând adresa nr. 16142/04.10.2012 a S.C. APA PROD S.A. Deva; 
 Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 59/2012 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea Generală a Acţionarilor de 
la Societatea Comercială  APA PROD S.A. Deva; 
- art. 113 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 3 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 
- art. 91 alin.2 lit. d) din Legea administraţiei publice locale 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 mandatează domnul Stoian Dan, reprezentantul Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Adunarea Generală a S.C. APAPROD S.A. Deva  în vederea exercitării 
votului „pentru” aprobarea achiziţiei imobilului situat în Municipiul Deva, Calea 
Zarandului, fn şi „pentru” deschiderea unor noi puncte de lucru.  
           Art.2. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  
              
          PREŞEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA        
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.240/2012  
privind darea în administrarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara 

a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara 
 
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând solicitarea Direcţiei Generale a Finantelor Publice Hunedoara formulată în 
adresa nr. 50150/10.12.2012; 
 În conformitate cu  prevederile  art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 

 
 Art. 1.(1). – Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara a imobilului  "clădire administrativă", situat în Municipiul Deva,   Strada 
1 Decembrie 1918, nr. 30 aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, imobil ce 
are datele de identificare precizate în anexa la prezenta.  
 (2).- Pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, se împuternicește Președintele 
Consiliului Județean Hunedoara să încheie cu conducerea D.G.F.P. Hunedoara, contractul 
de administrare al imobilului, contract în care vor fi stabilite drepturile și obligațiile părților, 
potrivit legii.  

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              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

           Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
 



 
 
          Anexa la  

      Hotărârea nr. 240/2012  a 
Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 
 
 

Datele de identificare 
ale imobilului aparținând domeniului public al Județului Hunedoara 

 care se dă în administrarea 
Direcției Generale a Finanțelor Publice  Hunedoara 

 
 
 

Nr. de 
inventar în 

HGR nr. 
1352/2001 

Denumirea  
bunului 

Adresa / 
Elemente de identificare 

Anul 
construirii 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Poz. nr. 12- 
Cap. II 

„Terenuri și 
clădiri instituții 

publice” 

CLĂDIRE  
ADMINISTRATIVĂ 

 

Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 30.  
Construcție P+4, pereți din 
cărămidă, fundație și planșee din 
beton. 
Suprafața construită 1207 mp, 
Suprafața desfășurată 4750 mp 

1910 - 

 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.241/2012 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2012 
 
 
 
 

    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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii 
drumuri şi poduri judeţene pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea nr.29/2012 a Consiliului 
Județean Hunedoara, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții 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,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                               Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
 

 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTARAREA NR.242/2012 
privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Muzeul satului hunedorean” la faza studiu de fezabilitate 
 
 
 

 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. V alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative și ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

   Art.1  Se aprobă achiziționarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții ”Muzeul satului hunedorean” la faza studiu de fezabilitate.  
 Art.2  Sumele necesare achiziției prevăzute la art.1 se vor suporta din bugetul propriu al 
Județului Hunedoara. 

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare 
şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 
 
        PREŞEDINTE,                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
              Mircea Ioan Moloţ                                                        Dana Dan          
   
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
                                      HOTĂRÂREA NR.243/2012  
 privind utilizarea  fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Hunedoara pe anul 2012  
  
           
         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. 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 123,55 mii lei,  din  fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe 
anul 2012, pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ – 
teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în situaţii de extremă 
dificultate, astfel: 
           Primăriei Oraşului Haţeg             57,55  mii lei 
           Primăriei Comunei Vorţa             16,00  mii lei  
           Primăriei Comunei Bulzeşti         50,00  mii lei  
        Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
    
  
                                                                          
         PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 13 decembrie 2012 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.244/2012 
pentru retragerea sumelor repartizate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 

nr.211/2012 privind aprobarea repartizării  pe unităţi administrativ – teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor, pe anul 

2012, la unele unităti administrativ - teritoriale 
 
 

CONSILIUL JUDETEAN 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; 

Urmare adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara 
nr.3340/2012;  

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2012; 

În temeiul dispoziţilor 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 retragerea sumelor repartizate prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.211/2012 privind aprobarea repartizării  pe unităţi administrativ – 
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor, 
pe anul 2012, la unele unităti administrativ – teritoriale, astfel: 

- Primăria Oraşului Vulcan                      -   0,08 mii lei 
- Primăria Oraşului Lupeni                      -   1,78 mii lei 
- Primăria Comunei Vălişoara                 -   1,00 mii lei 
- Primăria Comunei Densuş                    - 82,94 mii lei  
- Primăria Comunei Pui                           - 82,00 mii lei  
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,                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

         Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 
 

Deva,  la  13 decembrie 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.245/2012 
privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management  

câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru  
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane  

 
 CONSILIUL JUDEȚEAN 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; 
  Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.203/2012 privind  organizarea şi 
desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane ; 

În temeiul dispoziţiilor : 
- art.20 alin.5, art.22 alin.1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr.189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009; 
 - art.91 alin.1 lit.a şi lit.d, alin.2 lit.e şi alin.5 lit. a pct. 4 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea 
postului de manager al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă Proiectul de management câştigător la concursul organizat pentru Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre 
      Art.3.  Se aprobă durata pentru care se va încheia contractul de management cu managerul 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2017.  
 Art.4. Numeşte pe doamna Ţolaş Liliana în funcţia de manager, grad II la Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane. 
            Art.5. Împuteniceşte pe preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie contractul 
de management cu doamna Ţolaş Liliana. 
            Art.6. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse umane 
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 13 decembrie  2012 
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	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 110
	HOT 111
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.111/2012

	            Mircea Ioan Moloț                                                    Dana Dan
	Deva, la 27 iulie 2012

	HOT 112
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.112/2012  
	pentru aprobarea Listei cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU pe anul 2012, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru Municipiul Petroșani și Municipiul Orăștie 
	 Art.1. Aprobă Lista cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU pe anul 2012, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru Municipiul Petroșani și Municipiul Orăștie, din anexa care face parte integrantă din prezenta. 

	Deva, la 27 iulie 2012
	L  I  S  T  A

	HOT 113
	ROMÂNIA
	HOTARÂREA NR.113/2012


	HOT 114
	ROMÂNIA

	HOT 115
	ROMÂNIA

	HOT 116
	     ROMÂNIA

	HOT 117
	HOT 118
	            ROMÂNIA
	JUDEŢUL  HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.118/2012
	Deva,   la  27 iulie 2012


	HOT 119
	 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;
	Deva, la 27 iulie 2012

	HOT 120
	HOT 121
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 122
	ROM\NIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 123
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

	HOT 124
	HOT 125
	          ROMANIA
	CONSILIUL  JUDETEAN

	HOT 126
	 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;
	Deva, la 29 august 2012

	HOT 127
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 29 august 2012

	HOT 128
	HOT 129
	HOT 130
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 131
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                                    ASOCIAȚIA 
	 a) are obligaţia de a asigura serviciile de concepție a cărții și distribuție a acesteia, precum și condițiile necesare derulării proiectului, îndeplinirea obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora;
	 b)  are obligația de a promova cultura hunedoreană.

	HOT 132
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                            JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 133
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                            JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 134
	                                                                                                                                                                                                    ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 135
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.135/2012
	privind aprobarea  statului de funcţii al aparatului  de specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara
	Art.1 – Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.09.2012.
	Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 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.



	HOT 136
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.136/2012

	Deva, la 29 august 2012
	                                                                                           ANEXA 
	L   I   S   T   A
	cuprinzând lucrările privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale
	Lista

	Din care în trimestrul
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
	Lista
	B. LUCRĂRI NOI





	HOT 137
	ROMÂNIA
	HOTARÂREA NR.137/2012


	HOT 138
	ROMÂNIA

	HOT 139
	ROMÂNIA

	HOT 140
	HOT 141
	HOT 142
	HOT 143
	            ROMÂNIA
	JUDEŢUL  HUNEDOARA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.143/2012
	Deva,   la 29 august 2012


	HOT 144
	CONSILIUL JUDETEAN
	                    PRESEDINTE,                                             SECRETAR AL JUDETULUI,
	                Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan

	HOT 145
	CONSILIUL JUDEȚEAN

	HOT 146
	HOT 147
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 148
	   ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.148/2012
	Deva,   la 29 august 2012


	HOT 149
	        ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.149/2012
	Deva,   la 29 august  2012


	HOT 150
	HOT 150
	ANEXA LA HOT 150
	Sheet1


	HOT 151
	 ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.151/2012


	HOT 152
	ROMANIA
	JUDETUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDETEAN
	                 Mircea Ioan Moloț                                           Dana Dan
	Deva, la 11 septembrie 2012
	  Prin Hotărârea nr.100/2012, Consiliul Județean Hunedoara a organizat comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate, aceasta făcându-se cu respectarea prevederilor Secțiunii a-3-a din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, aprobată de Legea nr.673/2002, coroborate cu cele ale art.54 și ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


	HOT 153
	   ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.153/2012
	Deva,   la 11 septembrie 2012


	HOT 154
	ROMANIA

	HOT 155
	ROMANIA
	Deva, la 27 septembrie 2012

	HOT 156
	HOT 156
	ROMANIA

	156
	ANEXA 1
	Sheet1

	ANEXA 2
	Sheet1

	ANEXA 3
	02,08,2012

	ANEXA 4
	Anexa 2 b)



	HOT 157
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 158
	HOT 158
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 21 septembrie 2012


	ANEXA HOT 158

	HOT 159
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 21 septembrie 2012

	HOT 160
	 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;
	Deva, la 21 septembrie 2012

	HOT 161
	ROMÂNIA
	HOTARÂREA Nr.161/2012

	                    PREŞEDINTE,                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI,
	                  Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan
	Deva, la 21 septembrie 2012

	HOT 162
	ROMÂNIA

	HOT 163
	ROMÂNIA

	HOT 164
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 165
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 166
	      ROMÂNIA

	HOT 167
	  ROMÂNIA

	HOT 168
	HOT 169
	HOT 170
	HOT 171
	   ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA  Nr. 171 /2012
	Deva,   la 21.09.2012


	HOT 172
	HOT 173

	174-195
	HOT 174
	HOT 175
	ROMÂNIA
	HOTARÂREA NR.175/2012


	HOT 176
	ROMÂNIA

	HOT 177
	ROMÂNIA

	HOT 178
	ROMÂNIA
	HOTARÂREA NR178/2012 


	HOT 179
	HOTĂRÂREA NR.179/2012
	privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2012
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 180
	HOTARÂREA NR.180/2012
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA


	HOT 181
	HOTĂRÂREA NR.181/2012
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 182
	HOT 183
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.183/2012
	privind încetarea raportului de serviciu al domnului Muzicaș Mircea - director executiv al Camerei Agricole Județene Hunedoara


	HOT 184
	        ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.184/2012
	Deva,   la 26 octombrie 2012

	Elemente de identificare

	HOT 185
	    ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.185/2012
	Deva,   la 26 octombrie 2012

	Elemente de identificare

	HOT 186
	HOTĂRÂREA NR.186/2012
	Deva,   la 26 octombrie 2012

	Elemente de identificare

	HOT 187
	HOT 188
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 26 octombrie 2012

	HOT 189
	HOT 190
	HOT 191
	HOT 192
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Unității județene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 26 octombrie 2012

	HOT 193
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 194
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 195
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN


	HOT 196
	HOT 197
	198-245
	HOT 198
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 199
	 ROMÂNIA

	HOT 200
	 ROMÂNIA

	HOT 201
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                           SPITALUL JUDEȚEAN

	HOT 202
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 26 octombrie 2012


	HOT 203
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.203/2012
	            Mircea Ioan Moloţ                                    Dana Dan
	Povestea pâinii
	Marcel Olinescu–ipostaze zărăndene
	Satul românesc între tradiţie şi  modernitate 
	Gova – artă contemporană
	Tradiţii din Ţinutul Pădurenilor
	Arta uitată a şoimăritului
	Poveşti noi pentru voi
	Ziua Internaţională a copilului
	Cetăţile dacilor
	Ioan Stoica, inventatorul

	Acest serviciu întreţine relaţii de colaborare cu toate celelalte secții şi birouri ale instituţiei. Se ocupă de buna desfăşurare a activităţii de resurse umane-salarizare, sub directa îndrumare a managerului instituţiei.

	 III.7.10  Serviciul Buget, Contabilitate, Administrativ 
	   III.7.11   Compartimentul Achiziţii Publice
	I. DISPOZIŢII GENERALE
	Art.1 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, denumit în continuare Muzeul, este instituţie de cultură, de drept public, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi subordonată Consiliului Judeţean Hunedoara. 
	Art.2 Muzeul, ca instituţie, a fost înfiinţat prin Decretul nr. 3677 al Prefectului Judeţului Hunedoara din 31.12.1920, iar în prezent este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament. 
	Art.3  Sediul Muzeului este în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., vor conţine denumirea completă a Muzeului şi indicarea sediului. 
	II.  SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
	III. PATRIMONIUL
	IV. PERSONALUL  ŞI CONDUCEREA
	V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE SPECIALITATE
	VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
	Serviciul are în componenţa sa: referent de specialitate, analist, analist (programator) ajutor, inginer de sistem, inginer.

	Secţia Relaţii cu Publicul 
	Serviciul Buget, Contabilitate, Administrativ 
	Serviciul are în componenţa sa: referenţi de specialitate, administrator, muncitori calificaţi, şoferi.
	Contabilul şef întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a serviciului pe care îl coordonează.

	Compartimentul Achiziţii Publice
	VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
	VIII. DISPOZIŢII  FINALE

	Anexa nr.  3  la caietul de obiective
	Anexa nr.  4  la caietul de obiective


	HOT 204
	HOT 205
	   ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.205/2012
	Deva,   la 15 noiembrie 2012


	HOT 206
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 207
	ROMÂNIA
	HOTARÂREA NR.207/2012 


	HOT 208
	ROMÂNIA

	HOT 209
	ROMÂNIA

	HOT 210
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.210/2012


	HOT 211
	HOT 212
	HOT 213
	HOT 214
	 ROMÂNIA
	CONSILIUL    JUDEŢEAN
	Deva,   la  15.11.2012


	Elemente de identificare
	Elemente de identificare

	HOT 215
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                                        UNIVERSITATEA

	HOT 216
	HOT 217
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.217/2012
	privind aprobarea  statului de funcţii al aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara
	Art.1  Aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta.
	Art.3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 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.



	HOT 218
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	Deva, la 15.11.2012


	HOT 219
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 15.11.2012


	HOT 220
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                           CENTRUL NAŢIONAL  DE CALIFICARE

	HOT 221
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 222
	HOT 223
	HOT 224
	HOT 225
	 ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.225/2012
	                      Mircea Ioan Moloţ                              Dana Dan



	HOT 226
	HOT 227
	             ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.227/2012
	Deva,   la 13 decembrie 2012


	HOT 228
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.228/2012
	pentru  stabilirea modului de administrare a unui spaţiu aparţinând domeniului public  al  Judeţului Hunedoara

	HOT 229
	HOT 230
	HOT 231
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 232
	ROMÂNIA
	 HOTARÂREA NR.232/2012 


	HOT 233
	ROMÂNIA

	HOT 234
	ROMÂNIA

	HOT 235
	PROIECT DE HOTĂRÂRE
	privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2012
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA


	HOT 236
	HOTARÂREA NR.236/2012
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 237
	HOT 238
	HOT 239
	HOT 240
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.240/2012 
	privind darea în administrarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara
	 Art. 1.(1). – Se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Hunedoara a imobilului  "clădire administrativă", situat în Municipiul Deva,   Strada 1 Decembrie 1918, nr. 30 aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, imobil ce are datele de identificare precizate în anexa la prezenta. 

	HOT 241
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 13 decembrie 2012


	HOT 242
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 13 decembrie 2012

	HOT 243
	ROMÂNIA
	                                      HOTĂRÂREA NR.243/2012 


	HOT 244
	HOT 245


