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Consiliul Județean Hunedoara 
Iunie 2016 – iunie 2017 

 
1. Atragem fonduri europene și guvernamentale în județ 
Atragerea fondurilor europene nerambursabile a constituit și va constitui 
obiectivul major al conducerii actuale a Consiliului Județean Hunedoara. Am 
încercat și cred că am reușit ca instituția Consiliului Judeţean să devină motorul 
atragerii fondurilor europene și guveranmentale nerambursabile în judeţul 
Hunedoara, temelia politicii de dezvoltare a judeţului nostru. 
 
 Am depus la ADR Vest aplicația de finanțare nerambursabilă europeană 

pentru modernizarea DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan în valoare de 
36 de milioane de lei. Proiectul a fost declarat eligibil, iar în etapa următoare 
va fi semnat contractul de finanțare POR 2014-2020.   

 Avem în pregătire cererea de finanțare prin aplicația My-SMIS pentru 
modernizarea Culoarului Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi 
– Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – 
Brănișca – DN 7 (llia), în valoare de 161 milioane de lei.  

 Se lucrează la cererile de finanțare pentru două proiecte de eficientizare 
energetică a clădirilor rezidențiale: Centrul de Plasament Brad, respectiv 
Centrul de Îngrijire și Asistență Petrila.  

 Am elaborat și înaintat documentația pentru finanțarea unor lucrări de 
infrastructură rutieră prin Programul Național de Dezvoltare Locală: 
modernizare DJ 705D: Bozeș – limită jud. Alba, modernizare DJ 706B: 
Luncoiu – Dumești – Sârbi, modernizare DJ 707G: DN 7 – Gurasada – 
Dănulești, modernizare și reabilitare DJ 763A: Șteia – limită jud. Arad, 
modernizare DJ 763B: DN 76 Vălișoara – Dealu Mare – Podele.  

 Am propus spre finanțare prin PNDL modernizarea DJ 709F: DN 7A – 
Masivul Parâng. Suntem la faza de licitație a firmei constructoare. Așteptăm 
soluționarea contestațiilor pentru a putea trece la etapa de atribuire a 
contractului de execuție a lucrării.  

 Am solicitat Companiei Naționale de Investiții și Institutului Național al 
Patrimoniului includerea la finanțare a două monumente istorice: Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa (Amfiteatrul și Forul) și Castelul Nopcea din loc. 
Săcel. 

Investiții importante 
  A fost aprobată documentația faza DALI pentru obiectivul ”Reabilitare și 

modernizare Casa de Cultură Orăștie”. În prezent se lucrează la întocmirea 
caietului de sarcini pentru achiziția documentațiilor din etapa a II-a.  
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 Asocierea între CJ Hunedoara și UAT-urile din Valea Jiului pentru 

introducerea transportului ecologic tip Green Line. Se intenționează 
atragerea unei finanțări externe nerambursabile pentru realizarea acestui tip 
de serviciu.  

 Asocierea între CJ Hunedoara și Municipiul Hunedoara în vederea 
construirii unui stadion în municipiul de pe Cerna, cu finanțare de la 
Compania Națională de Investiții.  

 
2. Problema deșeurilor și-a găsit rezolvarea 
 În data de 16 mai 2017 am obținut Autorizația Integrată de Mediu pentru 

CMID Bârcea Mare. 
 Am construit Platforma Intermediară de la Petroșani pentru preluarea 

deșeurilor din Valea Jiului. Platforma a funcționat în perioada noiembrie 
2016 – mai 2017. 

 Am finalizat noile caiete de sarcini pentru licitația privind desemnarea 
operatorilor locali din cele 4 zone administrate de ADI (Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară). Documentațiile de atribuire au fost publicate 
pe SEAP.  

 Pentru a evita o criză a deșeurilor, ca urmare a întârzierilor apărute în 
desemnarea unui operator al deponeului de la Bârcea Mare, în data de 24 
aprilie 2017 am încheiat un Contract de servicii pe perioadă determinată cu 
compania Supercom SA București privind activitatea de operare și 
administrare a CMID Bârcea Mare. Compania își va desfășura activitatea 
până la finalizarea atribuirii prin achiziție publică a contractului de 
concesionare a deponeului. 

 Deponeul de la Bârcea Mare este funcțional, aici se depune în prezent 
gunoiul colectat în întreg județul, ca urmare a închiderii tuturor depozitelor 
de deșeuri urbane neconforme.  

 În data de 15 mai început repartizarea către UAT-uri a pubelelor/ 
containerelor/ compostoarelor achiziționate prin proiectul ”Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara”.  

 
3. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene 
Județul Hunedoara deține cea mai extinsă rețea de drumuri județene din țară (cca. 
1400 de km). O mare parte din aceste artere duc spre comunități izolate, în zone 
mai greu accesibile, cu teren accidentat. Altele sunt utilizate intens atât de 
localnici, cât și de vizitatorii care vin la obiectivele turistice, nu puține, care se 
află pe teritoriul județului. Este unul dintre motivele pentru care Consiliul 
Județean Hunedoara este interesat să asigure căi de acces sigure și moderne în cât 
mai multe puncte ale județului.  
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 În perioada iunie 2016 – iunie 2017 au fost finalizați 29,6 km de drum, pe 

alți 35,26 km se lucrează în continuare, iar pe 10,92 km au fost demarate 
lucrări noi.  

 La capitolul reparații și întreținere drumuri au fost turnate îmbrăcăminți sau 
covoare bituminoase pe 97.100 mp.  

 În toamna anului 2016 a fost finalizată reabilitarea și consolidarea podului 
peste râul Strei. 

 În primăvara aceasta, pentru creșterea siguranței traficului rutier și pietonal, 
am amenajat intersecția Peștișu Mare – Nandru de pe DJ 687 Sântuhalm – 
Hunedoara – Călan.  

 
4. Reabilitarea și modernizarea unităților medicale 
 

4.1 SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA 
 
 Am continuat lucrările prevăzute în contractul de reparații capitale.  
 Am finalizat lucrările de construire a noului corp, iar recepția obiectivului  
     s-a realizat în data de 29.11.2016. 
 Am demarat, în regim de urgență, reabilitarea Secției Pediatrie, lucrare 

recepționată înainte de sfârșitul anului 2016. Putem spune că acum avem o 
Pediatrie modernă, curată și funcțională în Deva! 

 Am demarat procedura pentru realizarea unor lucrări de reabilitare în regim 
de urgență la Secția Pneumologie, secție care nu este cuprinsă în contractul 
cadru de reparații capitale.  

 Am solicitat evaluarea aparaturii, instrumentarului medical, a mobilierului 
pentru a putea muta în noul corp de spital dotările care corespund. 

 Am alocat un fond de 2,6 milioane de lei pentru demararea contractului-
cadru de achiziție a dotărilor necesare funcționării spitalului.  

 Am reușit, după 10 ani de acțiuni în instanță, să întabulăm terenul pe care se 
află construcțiile Secției Baia Sărată. Consiliul Județean Hunedoara este 
acum proprietar cu drepturi depline pe cei 3420 mp de teren. 

 Am început demersurile pentru găsirea unor surse de finanțare necesare 
dotării la standarde a unității medicale.  

 Am început discuțiile cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara pentru 
modernizarea UPU și construirea unui heliport, cu finanțare de la Compania 
Națională de Investiții. 
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4.2. SANATORIUL GEOAGIU 
 
 Am finalizat lucrările de investiții pentru extinderea rețelei de canalizare și 

branșarea la rețeaua orașului, s-a realizat renovarea grupului sanitar și a 
holului de trecere în secția II.  

 Au fost continuate lucrările de renovare capitală a întregului complex 
medical.  

 Am achiziționat un aparat automat de hematologie pentru laboratorul de 
analize medicale. 

 1.716 persoane au beneficiat de internare, s-au realizat 18.957 investigații de 
laborator, iar 115 pacienți au fost incluși în Programul Național de 
Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei.   

 
4.3. SANATORIUL BRAD 

 
 Am refăcut și modernizat Stația de oxigenare a Sanatoriului, după 2 ani în 

care aceasta nu a funcționat, rezolvând astfel una dintre cele mai importante 
probleme cu care se confrunta obiectivul medical. 

 S-a reluat activitatea laboratorului de endoscopie bronșică – unicul existent 
în județul Hunedoara 
 

4.4. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ BAIA DE CRIȘ 
 
 Am realizat reparații interioare la bucătărie, a fost achiziționată aparatură 

electrocasnică nouă, mobilier și veselă.  
 În perioada iunie 2016 – iunie 2017, au fost internate 99 de persoane cu 

vârsta de peste 98 de ani.  
 
5. Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara este 
funcțională: 
În iunie 2016, activitatea ADEH (Agenția de Dezvoltare Economico-Socială 
Hunedoara) era afectată de disfuncționalități majore, care făceau ca obiectivele 
pe care acest organism și le-a propus să nu poată fi atinse. În decursul a 6 luni, 
am procedat la adoptarea unui plan de măsuri de relansare a activității ADEH. 
 
 Am reorganizat agenția și am adus personal calificat, cu competențe 

deosebite în turism, marketing, elaborare și implementare de proiecte. 
 Am reușit două participări de excepție la Târgul de Național de Turism de la 

București, în perioada 17-20 noiembrie 2016 și 16-19 februarie 2017.  
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 În cadrul Agenției, a fost înființat Serviciul de Dezvoltare și Promovare 

Turism.  
 Activitatea ADEH s-a concretizat prin actualizarea bazei de date cu 

operatorii de turism din județ, crearea unei baze de date cu obiectivele de 
interes național și local din județul Hunedoara, crearea bazei de date cu 
Centrele de Informare Turistică din județul Hunedoara, crearea Calendarului 
de evenimente cultural-artistice pe anul 2017, încheierea de protocoale de 
colaborare cu artiști fotografi locali în vederea realizării și difuzării de 
fotografii.   

 Am inițiat o colaborare strânsă cu Asociația Producătorilor de Produse 
Tradiționale și Ecologice Hunedoara, în parteneriat cu care am organizat mai 
multe târguri de profil la Parcul de Afaceri Simeria.  

 A depus la OSIM documentația în vederea obținerii de marcă înregistrată a 
logo-ului județului Hunedoara.  

 
6. Relansarea activității parcurilor industriale și logistice din județ: 
 
În iunie 2016, Parcul Industrial Călan și Parcul de Afaceri Simeria aveau 0 
activități, 0 venituri proprii, 0 realizări. Azi, ambele parcuri au activitate, avem 
deja primii investitori, ceea ce înseamnă primele locuri de muncă stabile! 
 

6.1. PARCUL DE AFACERI SIMERIA: 
 
 Corecția financiară pe care Consiliul Județean și orașul Simeria trebuia să o 

suporte din partea Uniunii Europene din cauza situației Parcului Industrial 
Simeria era de aproape 2 milioane de euro. Aplicarea acestei corecții, ca 
sancțiune a UE, ar fi echivalat cu o cvasi-blocare a capacității de plăți a 
UAT Simeria! 

 Indicatorii Economici ai Parcului raportați în luna iulie erau 0%. În numai 6 
luni, Indicatorii Economici ai Parcului au crescut de la 0% la 30%, odată cu 
implicarea noii echipe ADEH.  

 Prin munca noii echipe, a fost realizat și un memoriu de peste 400 de pagini 
(cu tot ce a însemnat noua activitate) pentru ADR Vest și am primit o 
prelungire a termenului cu 10 luni. 

 Au fost făcute o serie de demersuri și a fost aprobată schema de minimis, 
după obținerea avizului Consiliului Concurenței, în ideea atragerii de noi 
investitori. 

 Primul contract de închiriere a fost semnat cu SC Dego System SRL, care a 
închiriat Hala de producție nr. 2 și a creat 16 locuri de muncă. Societatea 
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confecționează curele pentru clăpari. În martie 2017, firma și-a extins 
activitatea și a închiriat și Hala de producție nr. 1.   

 Alte realizări: amplă campanie de promovare a Parcului prin toate mijloacele 
posibile, a fost dezvoltată platforma on-line a Parcului de Afaceri Simeria de 
pe site-ul ADEH, a fost concepută și editată broșura de prezentare în limba 
română și engleză, au fost realizate lucrări urgente de reparații interioare și 
exterioare de către firma constructoare.  

 
6.2. PARCUL LOGISTIC CĂLAN: 

 
 Parcul de la Călan are o suprafață totală de 46,16 ha din care suprafața 

disponibilă pentru închiriere măsoară 33,18 ha. 
 După o serie de negocieri cu mai mulți investitori, au apărut și primele 

rezultate. Până în prezent, au fost închiriate aproximativ 8 ha, în curs de 
atribuire sunt 3,69 ha, iar suprafața liberă este de 21,57 ha.  

 Pentru partea de terenuri și hale, în luna aprilie Primăria Călan a semnat 
contractul cu primul „locatar” al parcului. Este vorba de firma Transilvania 
Construcții Cluj care a solicitat 79.251 mp de teren. În 31 mai 2017 s-a 
semnat contractul cu SC Europharm Healthcare Group Deva pentru 26.285 
m de teren, iar în curs de semnare este un contract cu o societate din 
București care solicită 5.082 mp de teren și două hale cu suprafața de 571 m 
fiecare.  

 Pentru partea de birouri există deja semnat un contract de închiriere cu o 
firmă locală și altul în curs de semnare.  

 În continuare, se pregătesc ofertări și acțiuni de atragere de investitori care 
să deschidă noi obiective economice.  

 
7. Dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric al județului: 
Județul Hunedoara se numără printre județele cu bogate vestigii arheologice. Aici 
se află capitalele Regatului Dac din vremea lui Burebista și Decebal. Tot în județ 
se află ruinele capitalei Daciei Romane. Sunt doar două dintre punctele de interes 
care atrag an de an tot mai mulți vizitatori. Pe lângă acestea, ne mândrim cu un 
vast patrimoniu istoric și cultural.  
 

7.1. SARMIZEGETUSA REGIA 
 A existat intenția depunerii unui proiect în vederea restaurării întregului 

ansamblu cu ajutorul fondurilor europene. Costurile estimate sunt foarte 
mari, se ridică la circa 60 milioane de euro. În aceste condiții, s-a decis 
realizarea pe viitor a unor proiecte pe secțiuni și restaurarea monumentului 
în mai multe etape.  



                                               

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

330025 – Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara 
Tel. 0254 211 350; 0254 211 624;  Fax 0254 230 030 

E-mail: cjh@cjhunedoara.ro 
Website: www.cjhunedoara.ro 

 
 
 În prezent este în derulare proiectul ”Întreținerea, restaurarea, conservarea 

la monumentul istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte – 
înlocuire stâlpi din lemn la Marele Templu Circular, înlocuire gard metalic 
cu gard din lemn la Drumul pavat”.  

 În anul 2016, s-au înregistrat 60.900 de vizitatori. În primele 5 luni ale 
acestui an, numărul vizitatorilor a înregistrat o creștere cu aproape 50% față 
de perioada similară a anului trecut (15.674 vizitatori în 2017, comparativ cu 
10.500 în 2016).    

 
7.2. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 

 
 A fost depusă la ADR Vest aplicația de finanțare nerambursabilă europeană 

în valoare de 5 milioane de euro pentru obiectivul istoric și turistic Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa – conservare și restaurare Amfiteatru și For, dar 
proiectul a fost respins, motivul fiind lipsa etapei de încadrare. CJ 
Hunedoara a cotestat decizia, pe motiv că autoritatea de management nu ține 
cont de legislația în vigoare. Este în vigoare un ordin al ministrului mediului 
și pădurilor nr. 3427/ 2012 care se referă la depunerea unui formular 
(referat) ca dovadă a demarării formalităților de obținere a avizelor de 
mediu. Decizia de încadrare este o procedură ulterioară depunerii 
proiectului.  

 Proiectul de finanțare a obiectivului a fost în întregime finalizat după 
preluarea conducerii Consiliului Județean. 

 Am alocat fonduri pentru studiul de fezabilitate al proiectului ”Construire 
clădire Poartă și amenajare acces la situl arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”.  

 
Consiliul Județean Hunedoara continuă demersurile pentru preluarea în 
administrare a cetăților dacice Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Piatra 
Roșie, Bănița și a așezării Fețele Albe, după modelul Sarmizegetusa Regia, 
care s-a dovedit a fi unul de succes.  

 
8. Asistența Socială și Protecția Copilului  
 
 Am finalizat proiectul Centrul de îngrijire a persoanelor cu dizabilități de la 

Păclișa, lucrările au fost recepționate, fără a se pierde banii primiți de la 
bugetul de stat pentru implementarea sa. 

 În domeniul protecției copilului, am preluat noul Centru de copii de la Pui. 
 Am preluat de la Primăria Uricani Centrul de Îngrijire și Asistență Adulți.  
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 Am stabilit colaborări cu ONG-urile pentru susținerea activității în domeniul 

protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte. Astfel, 
susținem 50% din costul standard pentru oferirea serviciilor de îngrijire și 
asistență socială de către furnizorii privați.  

 La sfârșitul lunii aprilie, în centrele rezidențiale pentru persoanele adulte se 
aflau în îngrijire 407 beneficiari. Tot la sfârșitul lunii aprilie 2017, 170 de 
copii beneficiau de servicii în centrele de plasament ale DGASPC 
Hunedoara, 256 se aflau într-un centrul rezidențial OPA, alți 255 erau în 
grija unui asistent maternal profesionist, iar 580 erau în plasament familial la 
rude sau alte familii.  

 
9. Mari proiecte de investiții în infrastructura de apă și apă uzată: 
 

9.1. INVESTIȚII PROMOVATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN 
ȘI SC APAPROD S.A. DEVA: 

 
 În data de 08.11.2016,  S.C. APAPROD S.A. a fost primul operator din țară 

care a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare prin 
care se acordă finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare pentru fazarea (Etapa II) proiectului ,,Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, în 
valoare de 75.257.313 lei, cu TVA. 

 La inițiativa Consiliului Județean Hunedoara, din iulie-august 2016, s-a 
executat revizuirea Master Plan-ului aferent, astfel încât un număr de 12 
UAT-uri din mediul rural hunedorean care nu beneficiau de investiții prin 
programul POIM 2014-2020, să aibă posibilitatea accesării fondurilor 
nerambursabile pentru infrastructura de apă și apă uzată prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), Sub-Măsura 7.2., 
promovat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Aceste 
UAT-uri sunt:  
  Baru, Băcia, Hărău, Bretea Româna, Pui, Râu de Mori, Romos,  

Sîntămăria Orlea, Sarmizegetusa, Totești, Vețel, Zam. 
  „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, este estimat la valoarea de 
104.058.237 euro.  
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9.2. INVESTIȚII PROMOVATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN 
ȘI S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI 

 
 În data de 19 mai 2017, la Petroșani, a fost semnat proiectul pe fonduri 

europene „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”, între Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și SC Apa Serv 
Valea Jiului SA. La cermonie a fost prezent ministrul de resort, Rovana 
Plumb.  

 Proiectul cu o valoare de 90 de milioane de euro cuprinde următoarele 
obiective: 
 Reabilitare aducțiuni - 29,2 km (din care numai aducțiunea Câmpul 

lui Neag înseamnă 4,2 km); 
 Reabilitare rețele apă - 69,6 km; 
 Extindere apa Câmpu lui Neag - 8 km; 
 Reabilitare canalizare - 47,3 km; 
 Reabilitarea unei stații de captare apă; 
 Reabilitarea a două stații de tratare (Taia și Zănoaga); 
 Realizarea a 6 stații de pompare (2 în Petroșani, 2 în Lupeni și 2 în 

Uricani).  
 Investiții finanțate din fondurile CJ Hunedoara: ”Colector menajer stațiunea 

turistică Straja- Lupeni” – termen de finalizare septembrie 2017, valoare 2 
milioane lei.  

 Investiții finanțate din dividende ale CJ Hunedoara, UAT Petrila, UAT 
Petroșani: ”Extindere rețele apă/ apă uzată Petrila – Petroșani”, valoare 2,1 
milioane de lei.  

 
9.3. ADI AQUA PREST 

 
 Am oferit suport pentru proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă 

derulate prin SC APAPROD SA Deva.  
 Am oferit sprijin UAT-uilor pentru atragerea de investiții noi în dezvoltarea 

sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare din zona rurală prin 
programul AFIR. Au fost selectate pentru finanțare proiectele a 10 primării 
cu o valoare totală de 12.141.359 euro 

 În luna mai 2017, CJ Hunedoara a aprobat două noi aglomerări urbane cu 
peste 2000 de locuitori: Teliucu Inferior și Băița. Acestea pegătesc alături de 
zona Zam depunerea unor proiecte pentru extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare în sesiunea iunie 2017. Aglomerarea Hărău a 
depus în sesiunea din luna aprilie un proiect în valoare de 1 milion de euro.  
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10. Servicii urbanism, monitorizare transport rutier de persoane și marfă, 
salvare montană 

 
10.1. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 

 
 Coordonarea UAT-urilor din zona Șoimuș – Brad în vederea întocmirii 

documentațiilor tehnice necesare pentru finalizarea introducerii gazului 
metan în municipiul Brad. 

 
10.2. SERVICIUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

 
 Au fost eliberate 115 licențe de traseu, s-au efectuat 33 de controale pe 

traseele județene privind modul de efectuare a transportului public județean 
prin curse regulate/ regulate speciale.  

 S-au efectuat 506 controale în trafic, în colaborare cu poliția rutieră, cu 
scopul depistării transporturilor rutiere cu depășiri ale masei totale maxime 
admise. Au fost aplicate amenzi în valoare de 249.700 lei.  

 
10.3. SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT 

 
 Am asigurat prezența salvatorilor în cele 9 puncte de permanență pe timpul 

verii și 5 pe timpul iernii.  
 Am intervenit la 523 de acțiuni de salvare și prim ajutor majoritatea 

incidentelor înregistrându-se pe pârtii, cu preponderență din stațiunea Straja. 
 Am finalizat remarcarea a două trasee montane și montarea indicatoarelor 

turistice de la intersecția traseelor montane, precum și a traseului peste 
pârârul Zlătuia.  

 Am întreținut și reparat refugiile montane din dotarea Serviciului aflate la 
Stâna de Râu, Baleia și Buta, afectate de vânt și zăpadă.  

 
11. Evenimente, învățământ și activități culturale 
Cultura, evenimentele artistice, indiferent că vorbim de spectacole de teatru, 
lansări de carte, promovarea tradițiilor și a obiceiurilor ocupă un loc important în 
preocupările Consiliului Județean Hunedoara. Educația intră, de asemenea, în 
preocupările noastre. 
 
Teatrul de Artă Deva, un teatru de proiect, a realizat 9 producții proprii,  
s-au susținut spectacole în alte localități precum Orăștie, Sebeș sau Hațeg, 
colectivul de actori a participat la Festivalul Internațional de Teatru de la Reșița. În 
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2017, teatrul devean va organiza Festivalul de operă și muzică clasică ”Hunedoara 
Lirică”.  
 
Teatrul Dramatic I. D. Sîrbu Petroșani a realizat 9 premiere, trei festivaluri de 
teatru (unul pentru copii, unul pentru adolescenți și unul dedicat Zilei Naționale a 
României). Teatrul a susținut o reprezentație la Salonic, Grecia la invitația 
Consulatului României și a fost prezent la festivalurile de la Oradea și Reșița.  
 
Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” a înregistrat un număr crescut de cititori, 
a organizat o serie de evenimente, cum ar fi: expoziții și lansări de carte, 
concursuri de cultură generală parteneriate și colaborări cu edituri prestigioase.  
 
Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara în cele câteva luni de la înființare 
a reușit să se implice în evenimente de promovare a tradițiilor și obiceiurilor 
moștenite de generații. Unul dintre punctele de reper este reprezentat de 
participarea la proiectul ”Restituiri” în comuna Lelese, derulat în colaborare cu 
Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, în perioada 12-13 mai 2017. 
 
La capitolul învățământ am finanțat, în baza parteneriatelor cu Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara, desfășurarea în județul nostru a olimpiadelor naționale și 
județene: Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori în 2016 și etapele 
județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare în anul 2017. 
 
12. Activități curente 
În perioada iunie 2016 – mai 2017, Consiliul Județean Hunedoara s-a întrunit în 22 
de ședințe, din care 11 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și 9 ședințe de 
îndată. În anul 2016 s-au adoptat 154 de hotărâri, iar în 2017, 128 de hotărâri.  
 
 
 


