
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __10____/2022 
privind aprobarea proiectului „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea 

corupției din administrația publică a Județului Hunedoara” 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA,  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 964/18.01.2022 la proiectul de hotărâre, 
inițiat de Președintele Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor; 

Ca urmare a adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu 
nr. 159.770/15.12.2021, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean 
Hunedoara cu nr. 22.632/16.12.2021; 

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În baza Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Capacitate 
Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul cererii de proiecte 
POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate): Sprijinirea măsurilor 
referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale; 
 În baza prevederilor art.173 alin.1 lit.b, lit.d şi alin.5 lit.i ale art. 196 alin.1 lit. a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea 
corupției din administrația publică a Județului  Hunedoara”, în vederea finanțării 
acestuia prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul 
Specific 2.2, în cadrul cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate).  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Etică și integritate prin prevenirea 
și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”, în cuantum 
de 414.584,00 lei (inclusiv TVA).  



Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 
8.291,68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Etică și integritate prin prevenirea și 
combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”.  

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din 
administrația publică a Județului Hunedoara”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Hunedoara.   

Art. 5. Consiliul Județean Hunedoara va asigura resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile, pe durata 
derulării proiectului „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din 
administrația publică a Județului Hunedoara”, sumele necesare cofinanțării urmând a fi 
cuprinse în bugetul județului Hunedoara, aferent perioadei de implementare a proiectului.  

Art. 6. Se împuternicește domnul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele 
Județului Hunedoara.  

   Art. 7.    (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul 

Hunedoara, Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe, Biroului Strategii și Politici 

Europene, Serviciului Achiziții Publice, Biroului Resurse Umane și Gestiunea Funcției 

Publice, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

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

 

 
PREȘEDINTE,     AVIZAT: 

Laurențiu NISTOR             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel DAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


