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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___4_/2022 
privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al 

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022” 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.367/10.01.2022 la proiectul de 
hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu 
Nistor; 

În conformitate cu prevederile art.11 ale Legii nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere art. IV a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei 
financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 518/1995 privind 
unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

În conformitate cu prevederile art. 1295 din Legea nr. 287/2009 privind codul 
civil, republicată cu modificările și completările ulterioare:  

În baza prevederilor art.89 alin.6 și alin.7 și ale art.173 alin.7 lit.b și lit.c din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
completările și modificările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă „Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al 
Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta. 
 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 2022. 
 Art.3. Componenţa delegaţiilor participante la realizarea programului, precum 
şi modificarea acesteia, vor fi aprobate prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Hunedoara, în urma obţinerii acordului Comisiei privind cooperarea 
interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri europene. 
 Art.4. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Relații 
externe, Comunicare Interinstituțională, Culte, Sport şi va fi comunicată Instituției 
Prefectului – Județul Hunedoara și Compartimentului Relații Externe, Comunicare 



Interinstituțională, Culte, Sport din cadrul Consiliului Județean Huendoara prin grija 
Serviciului administraţie publică locală și relaţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

          (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

Laurențiu Nistor 

AVIZAT: 
SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                        ANEXA 
                                                               la proiectul de hotărâre nr.__4___/ 2022 

                                                         al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

P R O G R A M U L 
de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022 

 

CAPITOLUL I: Activităţi în format fizic sau online legate de participarea la acţiunile 
organizaţiei „Adunarea Regiunilor Europei” 

Participarea la 10 acţiuni, în format fizic sau online, organizate de Adunarea Regiunilor Europei 
sau la care Adunarea Regiunilor Europei are calitatea de Coorganizator.  
ADUNAREA REGIUNILOR EUROPEI (A.R.E.) este un organism pan-european înfiinţat în 1985, 
cu sediul la Strasbourg (F) și Bruxelles (B), care reuneşte peste 145 de regiuni din 35 de ţări din 
Europa lărgită, membre cu drepturi depline şi 16 organizaţii transnaţionale ca membri asociaţi, 
fiind singura formulă asociativă europeană la nivel de  regiuni. 
Judeţul Hunedoara este membru cu drepturi depline şi a activat permanent în ARE, din anul 
1992, fiind primul judeţ din România ce a devenit membru al unui organism european, după 
schimbările din 1989. Actualmente 30 de judeţe din România activează, ca membre în A.R.E. şi 
datorită lobby-ului hunedorean. 
 
CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi Programe Europene (COMITETUL REGIUNILOR, 
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, UNCJR, ADR VEST, ETC.). 

Participarea la 10 acţiuni, în format fizic sau online, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile 
ce se vor transmite din partea judeţelor şi regiunilor cu care avem acorduri de cooperare sau cu 
care suntem în curs de a stabili relații diplomatice, respectiv Raionul Strășeni, Republica 
Moldova, judeţul Vas, Ungaria, Provincia Shaanxi – R.P. Chineză, Regiunea Autonomă Ningxia 
Hui, R.P. Chineză și Primăria Municipiului Chișinău, a organizaţiilor partenere, precum şi a 
organizaţiilor, organismelor sau instituţiilor internaţionale interesate în colaborări cu Judeţul 
Hunedoara. 
 
CAPITOLUL III: Participarea la orice alte 10 acţiuni noi, în format fizic sau online, în baza 
invitaţiilor transmise, cu încadrarea în bugetul aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean și în 
conformitate cu atribuțiile acestuia prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
 
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI: 30 DE ACŢIUNI EXTERNE 

 
PREŞEDINTE, 

Laurențiu Nistor 

AVIZAT: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Daniel Dan 
 
 

Inspector, 
Anca Dumitra 


