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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.___11____/2022 
privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcție camera tehnică centrală 
termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1” 

 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere referatul de aprobare  nr.1073/19.01.2022 la proiectul de 
hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 

 Urmare solicitării de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Lucrări de 
construcție cameră tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială 
Păclișa nr.1”, transmisă cu adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara nr.3116/14.01.2022 și înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara 
cu nr.812/14.01.2022; 

 În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 și alin.2, ale art. 3, ale art.4 și ale 
art. 5 alin.2 din  Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțată din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;   

 În baza prevederilor art.173 alin.(1) lit.b si alin.(3) lit.f din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de 
investiții: „Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și 
Asistență Păclișa nr.1”, conform  anexei, care  face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Cu data aprobării prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 82/2020. 



Art.3 (1)Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Investiții și 
directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara și va fi comunicată către Instituția Prefectului - Județul Hunedoara, Serviciul 
Investiții și Serviciul Buget, financiar, contabilitate din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara, prin grija Serviciului administrație publică locală și relații publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 

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

         PREŞEDINTE,              AVIZAT, 
           Laurențiu Nistor                                    SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                              Daniel Dan 






















