
 
 
 

MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA 

 
Trimestrul IV/2016  Hotărâri, dispoziții, acte publicate             30 decembrie 2016 
 
 

S U M A R 
 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI 
 JUDEȚEAN HUNEDOARA 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI  
JUDEȚEAN HUNEDOARA 
 

198 HOTĂRÂREA privind acordarea unor 
diplome de ”EXCELENȚĂ” 

199 HOTĂRÂREA privind aprobarea asocierii 
Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu Asociaţia culturală DEVART 
Deva în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes judeţean 
 

200 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Judeţului Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara cu 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în 
vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes judeţean 
 

210 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2016 

217 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
modificării Documentului de poziție 
privind implementarea Proiectului 
”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara” 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.155/2013 

223 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
componenței Comisiei paritare pentru 
asigurarea propunerilor de atribuire a 
serviciului de transport public de persoane 
prin servicii regulate și de atribuire a 
licențelor de traseu pentru traseele regulate 
județene 
 

227 HOTĂRÂREA privind aprobarea dării 
în administrarea Municipiului Vulcan - 
prin Consiliul Local al Municipiului 
Vulcan,  a obiectivului "Platformă de 
stocare temporară a deşeurilor în 
Municipiul Petroşani" 

239 HOTĂRÂREA privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.168/2016 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Parcului 
Industrial Călan și a caietului de sarcini 
privind procedura de selecție a rezidenților în 
perimetrul Parcului Industrial Călan 
 



 
245 HOTĂRÂREA privind înființarea Centrului 

de Cultură și Artă al Județului Hunedoara 
247 HOTĂRÂREA privind aprobarea închiderii 

temporare a circulației rutiere pe unele 
sectoare de drumuri județene în perioada 
iernii 2016 – 2017 
 

252 HOTĂRÂREA privind acordarea unei 
Diplome de ”EXCELENȚĂ” 

256 HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 
unități administrativ- teritoriale a cotei de 
20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de 
capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 
împrumuturile contractate în baza 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și alte măsuri, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.171/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru 
stabilirea unor măsuri financiare și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative, pentru susținerea programelor 
de dezvoltare locală și a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare 
locală, pe anul 2016 
 

258 HOTĂRÂREA privind aprobarea majorării 
contribuției anuale a Consiliului Județean 
Hunedoara către Asociația Salvital 
Hunedoara începând cu data de 1 
ianuarie 2017 

260 HOTĂRÂREA privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Crucea Roșie 
Română, Filiala Județului Hunedoara în 
vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes public județean 
 

261 HOTĂRÂREA privind modificarea  
Programului de lucrări de  întreţinere şi 
reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe 
anul 2016 

262 HOTĂRÂREA privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Uniunea Artiștilor 
Interpreți de Folclor Muzical din România 
în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes public județean 
 



 
267 HOTĂRÂREA privind aprobarea asocierii 

Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Asociația Culturală 
„Ziene Sânziene” Călan, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes 
public județean 
 

268 HOTĂRÂREA privind alegerea 
președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara  

269 HOTĂRÂREA privind alegerea unui 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Hunedoara  

271 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2016 
 
 

Număr DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA  
 

Număr ORDINE ALE PREFECTULUI 
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

451 DISPOZIȚIA privind aprobarea Declarației de 
aderare la valorile fundamentale, principiile, 
obiectivele și mecanismul de monitorizare al 
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 202 și 
constituirea comisiei pentru implementarea SNA 
pe perioada 2016 – 2020 în cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara 
 
 

401 ORDIN privind constatarea încetării, 
de drept, înainte de termen a 
mandatului de Președinte al Consiliului 
Județean Hunedoara exercitat de 
domnul Laurențiu Nistor 

 ACTE PUBLICATE 
 

 ACTE PUBLICATE 

 Adresa nr.82026/2016 a Primăriei Municipiului 
Hunedoara – declarație de apartenență politică 
a domnului Orășanu Ion 
 
 
Noutăți legislative 

 Adresa nr.90166/016 a Primăriei 
Municipiului Hunedoara – declarație de 
apartenență politică a doamnei Popovici 
Corina-Virginia 
 
 

  
 



































































































































































































































 
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                   
 
 
 

COLECTIVUL  REDACŢIONAL  
AL  MONITORULUI  OFICIAL  AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA  

 
 

 
  Colectivul redacţional al Monitorului Oficial al judeţului Hunedoara, analizând 
materialele prezentate pentru publicare în M.O. al judeţului pe trimestrul IV 2016, conform 
sumarului anexat, avizăm  favorabil: 
 
 
 
Ștefoni Dumitru Sorin                 Secretar al  judetului 

 
Dan Daniela Director executiv, Direcţia programe, prognoze, 

buget, finanţe 
 

Prodan-Dubeștean Adina Director executiv, Direcția administrație publică 
locală 

Henț Carmen           Şef Serviciu, Serviciul administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP  
 

Bîrsoan Mariana  Daniela 
 
 
Andrei Amelia 

Şef Serviciu juridic-contencios, relaţii cu 
consiliile locale  
 
Arhitect Șef 

  
 
 

 
 
 



REPERTORIUL CRONOLOGIC  
cu principalele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 01.10. – 31.12.2016 

 
NR. 

CRT. 
NUMĂRUL ȘI DATA 

MONITORULUI OFICIAL 
AL ROMÂNIEI 

NUMĂRUL ȘI DATA ACTULUI 

1.  796/10.10.2016 ORDINUL ministrului finanțelor publice nr. 2373/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 1.917/2005 

2.  805/12.10.2016 OUG nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete 

3.  809/13.10.2016 LEGEA nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
4.  875/01.11.2016 OUG nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
5.  889/07.11.2016 ORDINUL MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE nr. 

1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în 
centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea 
Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi 
în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora 

6.  892/08.11.2016 LEGEA nr. 198/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 

7.  920/16.11.2016 OUG nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

8.  831/20.10.2016 LEGEA nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

9.  939/22.11.2016 HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea 



atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 
10.  954/25.11.2016 LEGEA nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat 
11.  972/05.12.2016 HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

12.  983/07.12.2016 LEGEA nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

13.  984//07.12.2016 ORDINUL ministrului sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului 
public 

14.  985/07.12.2016 HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

15.  991/08.12.2016 ORDINUL ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2263/2016 privind 
procedura de transmitere a datelor în registrul public 

16.  996/12.12.2016 HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr.884/29 noiembrie 2016 privind aprobarea limitelor anuale, 
aferente anilor 2017- 2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile 
administrativ 

17.  1.002/13.12.2016 ORDINUL ministrului culturii şi cultelor nr. 3.968/ 25.11.2016 pentru modificarea Criteriilor de acordare a 
avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii 
şi cultelor nr. 2.297/2006 

18.  1.009/15.12.2016 O.U.G. nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare 
pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

19.  1009/15.12.2016 ORDINUL ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 



20.  1019/19.12.2016 ORDINUL ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1985/2016 privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi 
în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 
şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special 

21.  1021/19.12.2016 ORDINUL Președintelui agenţiei naţională pentru achiziţii publice nr.842/2016 privind aprobarea 
metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

22.  1024/20.12.2016 ORDINUL ministrului finanțelor publice nr.2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor 
indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar 
deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale 

23.  1025/21.12.2016 HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 932/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a 
unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară 
activităţi de asistenţă medicală comunitară 

24.  1027/21.12.2016 ORDINUL ministrului finanțelor publice nr. 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a 
implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice 

25.  1028/21.12.2016 LEGEA nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

26.  1035/22.12.2016 OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

27.  1042/23.12.2016 ORDINUL ministrului finanțelor nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2016 

28.  1044/23.12.2016 HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-
teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii 

29.  1052/27.12.2016 OUG nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 



urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
30.  1061/29.12.2016 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 
31.  1070/30.12.2016 ORDINUL ministrului finanțelor publice nr. 2908/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin 
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 
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