
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR.____9___/2022 
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de 
Investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural 

și cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 124110 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr. 998/18.01.2022 la proiectul de 
hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurenţiu Nistor; 
    Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții : ”Conservare, restaurare la amfiteatrul din cadrul   din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”  din cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția 
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.1 ”Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte 
POR 2018/5/5.1/4, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr 271/2019; 
   Văzând Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă nr.21673/07.12.2021 
privind serviciile aferente contractului nr.2454/15.02.2021 având ca obiect Servicii de 
proiectare (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: ”Conservare, 
restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”; 
   Văzând scrisoarea nr.21820/08.12.2021 emisă de Agenția de Dezvoltare 
Regională Vest privind finalizarea verificării conformității proiectului tehnic;  
   Văzând avizul favorabil nr.1/14.01.2022 al Comisiei de Analiză a 
Documentațiilor Tehnico-economice organizată la nivelul Consiliului Județean Hunedoara;  
   În temeiul prevederilor art.7 alin.4 și art.10 alin.4 din Hotărârea Guvernului 
României nr.907/2016 privind  etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare;  
   În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legeanr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
             In  temeiul  prevederilor art.173 alin. 1 lit.b și lit.c  coroborate cu prevederile 
art.173 alin.3 lit.f, precum și ale art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții: 
”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa” cod proiect 124110, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta.  



  Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții: ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa” cod proiect 124110, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta.  

   Art.3 (1) Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Hunedoara, 
Serviciului Investiții, Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate, managerului Unității de 
implementare a proiectului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara prin grija Serviciului administraţie publică locală și relaţii publice și va fi dusă la 
îndeplinire de către Unitatea de implementare a proiectului din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Hunedoara            
             (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
                                 A V I Z A T : 
 PREȘEDINTE,                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
        Laurenţiu Nistor                    Daniel Dan 
  


























