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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.4/2014 
privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al  

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2014” 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.518/1995 privind 
unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea 
unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă “Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe anul 2014”, astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 
 Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a programului de acţiuni în domeniul relaţiilor 
externe prevăzut la art.1, sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2014. 
 
 Art.3. Componenţa delegaţiilor participante la realizarea programului, precum şi 
modificarea acestora, vor fi aprobate prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în urma obţinerii acordului Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate, 
precum şi dezvoltare regională. 
 
 Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Relaţii Externe, 
Comunicare Interinstituţională şi Mass-Media şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija 
Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Ioan Moloţ 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 31 ianuarie 2014 



 
                                                               ANEXA 

                                                               la Hotărârea nr.4/2014 
                                                              a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

 P R O G R A M U L  
de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al  

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2014 
 
 

CAPITOLUL I: Activităţi legate de participarea la acţiunile organizaţiei „Adunarea Regiunilor 
Europei” 
 
Participarea la 4 acţiuni, organizate de Comisiile Permanente sau de Secretariatul General, 
conform Calendarului şi invitaţiilor ce vor fi transmise din partea organizaţiei: 
Comisia 1 – Economie şi Dezvoltare Regională – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Comisia 2 – Politici sociale şi Sănătate publică – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Comisia 3 – Cultură şi Educaţie – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Universitatea de vară ARE – 1 acţiune; 
Forumul Eurodyssée – 1 acţiune; 
Adunarea Generală ARE – 1 acţiune. 
 
CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi Programe Europene (CPLRE, CPRM, COMITETUL 
REGIUNILOR, FORUMUL ÎNFRĂŢIRII INSTITUŢIONALE, INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, UNCJR, ADR VEST, ETC.). 
 
Participarea la 4 acţiuni în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea 
organizaţiilor. 
 
CAPITOLUL III: Activităţi legate de participarea la programe, activităţi convenite şi 
parteneriate directe: Eurodyssée, Vas (H), Jura (CH), Comunitatea Montană Casentino, 
Provincia Arezzo, Regiunea Toscana (I), Provincia Milano, Regiunea Lombardia (I), 
Provincia Alessandria (I), Provincia Padova (I), Provincia Genova, Regiunea Liguria (I), 
Provincia Foggia, Regiunea Puglia (I), Nord Pas de Calais (F), Comunitatea Urbană Arras (F), 
Cherbourg – Octeville, Departamentul La Manche, Regiunea Normandia (F), Regiunea 
Alsacia (F), Provincia Ninh Binh (VN), Provincia Olbia Tempio, Provincia Nuoro, Regiunea 
Sardinia (I), Departamentul Haute-Saône, Regiunea Franche-Comté (F), Regiunea Akershus 
(NO), Regiunea Picardie (F), Regiunea Bourgogne (F), Regiunea Limousin (F), Regiunea 
Veneto (I), Regiunea Autonomă Ningxia Hui (CN). 
 
Participarea la 4 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea 
organizaţiilor partenere, precum şi a organizaţiilor, organismelor sau instituţiilor internaţionale 
interesate în colaborări cu Judeţul Hunedoara. 
 
CAPITOLUL IV: Participarea la orice alte acţiuni noi în baza invitaţiilor transmise şi a Calendarului 
acţiunilor cu încadrarea în bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI: 12 ACŢIUNI EXTERNE 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.7/2014 
privind  aprobarea Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii   

drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014 
 
 

    CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA ; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean;  

   În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi 
poduri judeţene pe anul 2014, în valoare totală de  16.178,00 mii lei potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta.     

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și 
administrare drumuri şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
 
             CONTRASEMNEAZĂ: 
  PRESEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ      Dan Daniel 
 
   

 
 
 
 

Deva, la 31 ianuarie 2014  



Anexa

Cod Denumirea activităţii Valoarea alocată  (mii  lei)
TOTAL, din care: 16.178,00

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 7.415,95
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 6.115,06

101.1 Întreținerea părții carosabile
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 3.110,40
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care:
aprovizionare material pietros 87,90
scarificare și reprofilare 21,82

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor
101.2.1 Întreținerea platformei drumului

tratare burdușiri 2.813,87
tăieri și completări acostamente 0,18

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
curățirea șanțurilor și rigolelor 43,16

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 37,73

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 1.300,89
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 51,60
Aprovizionare cu nisip 375,19
Amestec nisip-sare 4,47

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 869,63

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.776,15
105 Covoare bituminoase, total, din care: 4.117,15
107 Siguranța rutieră, total, din care: 80,51

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi 60,94
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 10,20

Marcaje longitudinale 3,24
107.3 Marcaje transversale 6,13
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 578,49

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 578,49

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 3.964,10
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 62,02

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 13,14
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 48,88
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800
113.7 Podeț tubular Ø1000
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 3.902,08
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 21,80

 la Hotărârea nr. 7/2014 
a Consiliului Județean Hunedoara

 PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE
  PE ANUL 2014



 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

       HOTĂRÂREA NR.16/2014 
privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 

competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2014 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcţiei programe, prognoze, buget - finanţe, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Văzând: 
- adresele Arhitectului Șef, Serviciului Administrație Publică Locală, Relații Publice, 

ATOP, Compartimentului Administarea Monumentului Istoric Sarmizegetusa Regia- 
Grădiște de Munte,  înregistrate sub nr. 10351/ 12.12.2013, 

- adresa Serviciului Tehnic și Administrare Drumuri nr.10527/17.12.2013, 
- adresa Serviciului Autoritate Județeană de Transport nr. 10513/ 17.12.2013, 
- adresa Serviciului Domeniului Public și Privat nr.10415/16.12.2013, 
- adresa Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara nr. 2266/ 16.12.2013 , 
- adresa Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva nr.7071/16.12.2013, 7102 / 

17.12.2013, 
- adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Hunedoara nr. 233/16.12.2013, 
- adresa Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara nr.1 

/4484 / 17.12.2013, 
- adresa Camerei Agricole Județene Hunedoara nr. 298/ 16.12.2013, 
- proces verbal nr.10625/ 2013 
In conformitate cu prevederile: 
- Art. 282 alin.(1), art.291, art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 6 alin (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 27 şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin (3) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 



           În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(3) lit.c și art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a  autorizaţiilor în 
domeniul construcţiilor din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene şi tarifele pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate 
şi/sau gabarit pe drumurile judeţene din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Se aprobă alte taxe şi tarife asimilate impozitelor şi taxelor locale din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta  
hotărâre. 

Art. 4 –  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara, instituţiile 

şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 6 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Hunedoara şi se 

comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
  
 
                                                                                           
               CONTRASEMNEAZĂ: 

           PREŞEDINTE,    SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                             Dan Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 31 ianuarie  2014 



 
        Anexa nr.1 

                                                                                                  la Hotărârea nr.16/2014 
                                                                                          a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor 
în domeniul construcţiilor 

 
 
  1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:  
    - Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificat - m² 

a)  Până la 150 inclusiv                           4,00lei 
b)  Între 151 şi 250 inclusiv                 5,00 lei 
c)  Între 251 şi 500 inclusiv                 7,00lei 
d)  Între 501 şi 750 inclusiv                 8,00 lei 
e)  Între 751 şi 1000 inclusiv                         12,00 lei 
f)  Peste 1000 pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m² 

           12,0 lei + 0,01  
lei/m²  

 
     - Pentru mediul rural, taxa pentru Certificatul de urbanism se reduce cu 50 % din taxa 
pentru mediul urban. 
 
  
 
  2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:  

6,00 lei pentru fiecare 
m² de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

   
  3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5 % din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 
 
  4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie, 
alta decât cele prevăzute în alt punct al prezentei anexe este egală cu 1 %, din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 
 
   5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile executate în vederea 
organizării de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate 
odată cu acestea, este de 3,0 % din valoarea autorizată a lucrărilor. 
 
 



   6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote ori, campinguri este de 2,0 % din valoarea autorizată a 
construcţiei. 
 
   7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală, a 
construcţiilor şi a amenajărilor este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul 
desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a 
clădirii supuse demolării. 
 
  8. Taxa pentru prelungirea certificatelor de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 
construire este de 30,0 % din valoarea taxei iniţiale. 
 
    9. Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism pentru documentaţii  de urbanism – Planuri urbanistice de detaliu este de 
13,00 lei. 
 
  10. Taxa pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de 
examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă 
mare din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, este de 300,00 lei. 
 
   11. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, întocmit de Arhitectul Șef și 
aprobat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în vederea elaborării unei 
documentații de urbanism, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, este de 
13,00 lei. 
 
   12. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă 
valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este 
mai mică decât valoarea impozabilă determinată  în condiţiile art. 251 alin(3) din Codul 
fiscal, taxa  se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau redusă cu 50% după caz, asupra 
valorii impozabile, cuprinsă în tabelul de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
VALORILE  IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată 
la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

 
Valoarea impozabilă lei/ m² Nr. 

crt. 
 
Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice şi încălzire 
(condiţii cumulative) 
 

Fără instalaţii de 
apă, 
canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

1. A.Clădire cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
806 

 
478 

2. B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 
 

219 

 
 

137 

3. C. Clădire – anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
137 

 
123 

4. D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament terimic şi/sau chimic 

 
 

82 

 
 

54 

5. E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

6. F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

50 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 
  13. Taxa pentru verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite conform HGR nr. 
834/1991 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor 
comerciale cu capital de stat înfiinţate de către Guvernul Romăniei, Consiliul Judeţean şi 
Consiliile Locale: 
                       - pentru fiecare amplasament                                     330,00 lei 



 
 
   

Anexa nr. 2 
                                                                                                  la Hotărârea nr.16/2014 
                                                                                       a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

Taxe pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene şi  
tarife pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau 
gabarit pe drumurile judeţene, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa Compartimentul 

0 1 2 3 
A. Taxa pentru eliberarea avizelor şi 

acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene 

 Serviciul Tehnic  și 
Administrare Drumuri  

1. Taxa pentru eliberarea acordului 
prealabil privind amplasarea unor 
obiective în zona drumurilor judeţene şi 
acces la drumurile judeţene  

  

 a) pentru persoane juridice 87 euro/document  
 b) pentru persoane fizice 21 euro/document  
2. Taxa pentru utilizarea temporară a 

suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene 

euro/mp/lună  

 a) amplasare panouri publicitare 0,54  
 b) spaţii cu destinaţie comercială 

(chioşcuri, rulote, masă pentru desfacere 
produse alimentare şi nealimentare)  

 
0,32 

 

 c) accese la staţii distribuţie carburanţi, 
hoteluri, moteluri, depozite, spaţii 
comerciale, show-room, etc.  

 
0,32 

 

 d) locuri de parcare care deservesc 
obiective economice  

0,35  

3. Taxa pentru folosinţa în zona DJ- 
conducte de apă, canalizare, aburi şi 
alte produse neinflamabile, de gaze, 
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi 
transportoare care traversează aerian 
drumurile 

euro/ml/lună  

3.1. Traversare aeriană    
 a. drum pietruit 0,57  
 b. drum modernizat 0,87  
3.2. Subtraversare    
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3. Amplasare subterană în lungul drumului    
3.3.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 
 

  



    
 
 

0 1 2 3 
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3.2
. 

Sub partea carosabilă   

 a. drum pietruit 0,66  
 b. drum modernizat 1,01  
3.3.3
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 0,31  
 b. drum modernizat 0,47  
3.4. Amplasare aeriană în lungul drumului   
3.4.1
. 

În ampriză   

 a. drum pietruit 1,54  
 b. drum modernizat 2,36  
3.4.2
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 1,1  
 b. drum modernizat 1,68  
3.5. Pe poduri şi podeţe   
3.5.1
. 

În canale tehnice 6,07  

3.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

9,44  

4. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- 
cabluri telefonice, TV 

euro/ml/lună  

4.1. Traversare aeriană 0,15  
4.2. Subtraversare   
 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3. Cablu subteran în lungul drumului   
4.3.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile   

 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3.2
. 

Sub partea carosabilă   

 a. drum pietruit 0,26  
 b. drum modernizat 0,40  
4.3.3
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 0,10  
 b. drum modernizat 0,15  
4.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul 

drumului 
euro/buc./lună  

4.4.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 0,90  

4.4.2
. 

În zona de siguranţă 0,70  

4.5. Pe poduri şi podeţe euro/ml/lună  
4.5.1
. 

În canale tehnice 1,30  



4.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

2,30  

5. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- 
închiriere suprafeţe pentru valorificarea 
ierbii 

euro/ha/an 
10 

 

B. Tarife pentru efectuarea de transporturi 
în condiţiile depăşirii limitelor de 
greutate şi/sau gabarit pe drumurile 
judeţene 
 
 
 

 Serviciul Autoritate 
Judeţeană de 
Transport 

    
    
1. Emitere autorizaţie specială,  traseu şi 

condiţii de parcurs 
20 euro/document  

2. Depăşirea masei totale maxime admise, 
indiferent de tipul suspensiilor, numărul de 
osii sau de roţi  

  

 Masă totală (tone) euro x km  
 16,1-20,0 0,20  
 20,1-25,0 0,25  
 25,1-30,0 0,30  
 30,1-35,0 0,35  
 35,1-40,0 0,40  
 40,1-45,0 0,45  
 45,1-50,0 0,50  
 50,1-55,0 0,55  
 55,1-60,0 1,20  
 peste 60,0 1,20 euro +0,10 

euro pentru fiecare 
0,1-5,0 tone peste 
masa totală maximă 
admisă 

 

euro x km 3. Depăşirea masei maxime admise pe axe 
indiferent de numărul de osii sau de roţi Suspens

ii pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 

Alte 
suspen
-sii 
decât 
pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 
 

 

 a. Axă simplă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,08 
 0,6-1,0 0,22 
 1,1-1,5 0,33 
 1,6-2,0 0,78 
 2,1-2,5 1,19 
 2,6-3,0 1,74 
 3,1-3,5 2,31 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,25 

 



 peste 3,5* 2,31 euro 
+ 1,0 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-0,5 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,50 

 

 b. Axă dublă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,20 
 0,6-1,0 0,27 
 1,1-2,0 0,55 
 2,1-3,0 0,82 
 3,1-4,0 1,10 
 4,1-5,0 1,44 
 5,1-6,0 

 
1,76 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,25 

 

    
 peste 6,0* 1,76 euro 

+ 1,5 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-1,0 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
ti-ce x 
1,30 

 

 c. Axă triplă (tone) euroxkm   
 0,1-0,5 0,30 
 0,6-1,0 0,36 
 1,1-2,0 0,53 
 2,1-3,0 0,88 
 3,1-4,0 1,22 
 4,1-5,0 1,56 
 5,1-6,0 1,95 
 6,1-7,0 2,35 

Tarifele 
prevăzu
te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
tice x 
1,25 

 

 peste 7,0* 2,35 euro 
+ 1,0 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-1,0 
tone 

Tarifele 
prevăzu
te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
ti-ce x  
1,50 

 

4. Depăşirea dimensiunilor maxime admise  euro x km  
 a. Lungime (metri)   
 Fiecare 0,01-1,0 0,03 euro + 0,05 

euro pentru fiecare 
0,01-1,0 metri 

 

 b. Lăţime (metri)   
 0,01-2,0 0,1 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50 
 



metri 
 peste 2,0 0,40 euro + 0,50 

euro pentru fiecare 
0,01-0,50 metri 

 

 c. Înălţime (metri)   
 0,01-2,0 0,1 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

 Peste 2,0 0,40 euro + 0,50 
euro pentru fiecare 
0,01-0,50 metri 

 

5. Recântărire, remăsurare sau estimare tarifare 
pentru depăşirea limitelor maxime admise 

20,0 euro/operaţie  

6. Cântărire la cerere 100,0 euro/operaţie  
7. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu în 

vederea efectuării serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse 
regulate speciale 

10 lei/lună  

8. Tarif pentru eliberarea unui duplicat al licenței 
de traseu pentru curse regulate speciale, 
ocazionată de pierderea, sustragerea, sau 
deteriorarea celei anterioare eliberate 

120 lei/dublicat  

9. Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru 
curse regulate speciale, ocazionată de 
schimbarea denumirii operatorului de transport 
sau a adresei sediului social al acestuia 

20% din tariful inițial 
perceput 

 

 
• Tarifele prevăzute  la punctele 2 şi 4, precum şi cele de la punctul 3 marcate cu „* ” se 

majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată lipsa autorizaţiei speciale de 
transport prevăzută la punctul 1. Constatarea se efectuează pe reţeaua drumurilor judeţene. 

 
• Taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene precum şi 

tarifele pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau 
gabarit pe drumurile judeţene vor fi achitate în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de 
Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării. 

 
 



Anexa nr. 3 
                   la Hotărârea nr.16/2014 

              a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 
 

Alte taxe şi tarife  asimilate impozitelor şi taxelor locale 
din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Hunedoara, 

aferente anului 2014 
 

                                                                                                                         -lei -  
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa 
( lei ) 

Direcţie/ 
Compartiment/ 
Instituţie 

A. Alte taxe  Direcţia 
administraţie 
publică locală 

1. Taxa pentru eliberarea unor copii de pe 
documente  

 

 a) format A4 0,50 lei/pagină 
 b) format A3 0,80 lei/pagină 
 c) format mai mare decat A3 1,00 lei/pagină 

Serviciul 
administraţie 
publică locală, relaţii 
publice, ATOP  

B. Tarife de garare autovehicule  Serviciul  
administrarea 
domeniului public şi 
privat 

1. Tarife pentru chirie garaj auto   
 a) spaţiu închis 245 lei/loc/lună  
 b) spaţiu deschis 122 lei/loc/lună  
Repartizarea costurilor s-a raportat pentru un număr total de 39 locuri garare, din care: 
- în spaţii închise    – 28 
- în spaţii deschise – 11 
 
C. Taxe pentru vizitarea monumentului istoric 

Sarmizegetusa Regia- Grădiștea de Munte 
 Compartiment 

administrarea 
monumentului 
istoric 
Sarmizegetusa 
Regia- Grădiștea 
de Munte 

1. Taxă vizitare 2,00 lei – 
elevi,studenți, 
pensionari 
5,00 lei - adulți 

 

2. Taxă filmare și fotografiere în scop 
comercial 

300,00 lei / oră  

3. Taxă de acces autoturisme pe Valea Albă 10,00 lei  



D. Taxa pentru servicii oferite de Biblioteca 
Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara 
– Deva 
 

 Biblioteca 
Judeţeană “Ovid 
Densuşianu” 
Hunedoara - Deva 

 a) copii xerox A3 
b) copii xerox A3, față/verso 
c) copii xerox A4 
d) copii xerox A4, față/verso 

0,40 lei/pagină 
0,80 lei/pagină 
0,20 lei/pagină 
0,40 lei/pagină 

 

 e) copii legislaţie imprimantă – alb -negru 0,50 lei/pagină  
 f) copii legislaţie imprimantă -color 1,00 lei/pagină  
 g) copii pe dischetă 2,00 lei/bucată  
 h) copii pe C.D. 3,00 lei/bucată  
 i) scanare documente 0,50 lei/pagină  
 j)  permis intrare bibliotecă 7,00 lei/buc  
 k) c/v cheltuieli recuperare carte 

 
 
l) taxă împrumut interbibliotecar 

1,50 lei/somaţie 
sau proces 
verbal 
5,00 lei/colet 

 

E. Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor 
arheologice 

 Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane 
Hunedoara - Deva 

1. Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

2. Complexul de Monumente de la Ţebea 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

3. Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

4. Complexul Memorial Aurel Vlaicu 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

5. Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

6. Magna Curia 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

7. Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

 

8. Taxa de fotografiere 15,00 lei -  persoane fizice 
20,00 lei -  persoane juridice 

 



9. Tarife filmare 35,00 lei – persoane fizice 
50,00 lei – persoane juridice 

10 Tarif de urgență pentru întocmirea Rapoartelor 
de evaluare teoretică 

150,00 lei 

11 Tarife fotografiere documente 1,00 lei/pagină 
12 Tarif coală ierbar 5,00 lei 
13 Taxă ghidaj grupuri minim 15 persoane 50,00 lei 
14 Taxă închiriere audio-book și touch screen 50,00 lei 
15 Taxă fotocopiere documente 1,00 lei/pagină 
16 Tarif servicii cercetare arheologică : 

- supraveghere arheologică , 
- săpătură arheologică , 
 

50,00 lei/oră – personal de 
specialitate 
35,00 lei/oră – personal auxiliar 

17 Tarif întocmire Raport evaluare teoretică 20,00 lei/oră – personal de 
specialitate 

18 Tarif servicii întocmire studii istorice 50,00 lei/oră – personal de 
specialitate 
35,00 lei/oră – personal auxiliar 

    
    
    
F. Taxă şcolarizare 500 lei/curs/an Centrul Judeţean 

pentru 
Conservarea şi 
Promovarea 
Culturii 
Tradiţionale 
Hunedoara 

    
G. Taxă multiplicare document  

   
 

1,00 lei/pagină Direcţia Publică 
Comunitară de  
Evidenţă a 
Persoanelor 

  
 

 Taxă executare foto (pentru cărţile de 
identitate provizorii); 
   
 

10,00 lei  

 Taxă / formular pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; 
   
 

  4,00 lei  

 Taxă examinare și formulare propuneri dosar 
schimbare nume pe cale administrativă în 
regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare); 
   
 

150,00 lei  

  



 Taxă examinare și avizare dosar transcriere a 
certificatelor/extraselor de stare civilă 
întocmite de cetăţenii români în străinătate în 
regim de urgenţă (până la 3 zile lucrătoare); 
   
 

100,00 lei  

 Taxă examinare și avizare  dosar rectificare 
acte de stare civilă la cererea persoanei 
interesate în regim de urgenţă (până la 5 zile 
lucrătoare); 

80,00 lei  

 Taxă examinare și avizare  dosar reconstituire 
sau întocmire ulterioară a unui act de stare 
civilă în regim de urgenţă (până la 7 zile 
lucrătoare); 

50,00 lei  

 Taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de 
stare civilă, cu excepţia celor menţionate 
anterior (până la 10 zile lucrătoare); 

50,00 lei  

    

H.  
      

 Camera Agricolă 
Judeţeană 
Hunedoara 

1.    Servicii şi colaborări: 
- participare la târguri şi expoziţii; 

 
- organizare de loturi demonstrative şi ferme 

pilot; 
 
 
- popularizarea şi promovarea de produse şi 

tehnologii prin mijloace mass-media (ziare, 
reviste, radio-tv, etc); 

- elaborarea  şi multiplicarea de materiale 
informative : 

-                    - pe suport de hartie   
    

-                    - pe suport magnetic 
 
 
        

 

 
- 
 
- 10% din 
valoarea 
producției 
obținute 
- 400 lei/ apariție 
 
 
 
 
- 1,00 lei/ 

pagină 
- 10 lei/ CD 
 
 
 
 

 

2. Elaborare și monitorizare proiecte pentru 
accesare fonduri europene cu cofinanțare 
public prevăzute prin PNDR 2014-2020 

- proiecte pentru achizitii de utilaje 
             

- proiecte de dezvoltare fără construcții 
 

- cereri de plată 

3% din valoare 
 
 
3% din valoarea 
eligibilă 
4% din valoarea 
eligibilă 
 3% din valoarea 
tranșei de plată 

 



3.        Cursuri calificare producători agricoli 500 lei/curs  

 
 
Notă: 
       Momentul încasării tarifelor se stabilește prin decizie a conducerii instituției, în funcție de 
complexitatea serviciului oferit . 

 
          
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.28/2014 
privind  solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii  

 în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în 
Lista patrimoniului mondial UNESCO 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului  judeţean; 
 Luând în considerare faptul că principalul obiectiv din ansamblul cetăţilor dacice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, respectiv monumentul istoric Sarmizegetusa-
Regia – Gradiştea de Munte, a fost preluat în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1237/2012; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
 În temeiul  art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E    : 
 

Art. 1.(1) – Se aprobă solicitarea privind transmiterea din administrarea Ministerului 
Culturii  în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a următoarelor monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO: 

a) cetatea dacică de la Costeşti Cetăţuia; 
b) cetatea dacică de la Costeşti Blidaru; 
c) cetatea dacică de la Luncani-Piatra Roşie; 
d) cetatea dacică de la Băniţa; 

potrivit  datelor de identificare cuprinse la poziţiile 1 - 4 din anexa la prezenta hotărâre. 
(2).- Se aprobă solicitarea privind transmiterea din administrarea Ministerului Culturii  în 

administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  a sitului arheologic Grădiştea de Munte- 
punctul “Masivul Feţele Albe”,  parte a monumentului istoric Sarmizegetusa-Regia, potrivit  
datelor de identificare cuprinse la poziţia 5 din anexa la prezenta hotărâre. 

(3).- După preluarea monumentelor indicate la art. 1, Consiliul Judeţean Hunedoara 
împreună cu Ministerul Culturii, va proceda la evaluarea acestora  în vederea înregistrării 
valorii în evidenţele contabile, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 



1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(4).- Studiile, cercetările, proiectele şi executarea  lucrărilor de întreţinere, conservare, 
restaurare, cercetare arheologică şi punere în valoare a monumentelor istorice prevăzute la 
alin. (1) vor fi efectuate cu respectarea legislaţiei în domeniul protejării monumentelor istorice 
şi a patrimoniului arheologic. 

Art. 2.(1)- În cazul în care nu se respectă destinaţia monumentului istoric şi nu sunt 
îndeplinite obligaţiile stabilite prin art. 1 alin. (3) şi (4), bunurile imobile revin în administrarea 
Ministerului Culturii, în condiţiile legii. 

(2)- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.– Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei 

hotărâri de Guvern, şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului  administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
 
 
        CONTRASEMNEAZĂ : 

          PREŞEDINTE ,         SECRETAR  AL JUDEŢULUI , 
               Mircea Ioan MOLOŢ                             Daniel   DAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,   la 14 februarie 2014    



                                                                                                      Anexa 
          la Hotărârea  nr. 28/ 2014 
          a Consiliului Judetean Hunedoara 

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  monumentelor istorice, aflate în proprietatea publică a statului,  

care se solicită să fie transmise din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara   
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea şi locul 
unde este situat 

monumentul istoric 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite dreptul 
de administrare al 

monumentului 
istoric 

Persoana juridică la 
care se transmite 

dreptul de 
administrare al 

monumentului istoric 

Caracteristici  tehnice  
ale monumentului istoric 

Numărul de inventar 
şi codul de clasificare  

conform Hotărârii 
Guvernului nr. 

1.705/2006 

1. Cetatea dacică de la 
Costeşti-Cetăţuia,  

comuna Orăştioara de 
Sus,  

judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 8 ha, 
Zona de protecţie 23 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  81,8 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

2. Cetatea dacică de la 
Costeşti-Blidaru,  

comuna Orăştioara de 
Sus,  

judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 0,9 ha, 
Zona de protecţie 11,9 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  288 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

3. Cetatea dacică de la 
Luncani-Piatra Roşie,  

comuna Boşorod,  
judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 2,2 ha, 
Zona de protecţie 18,3 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  123 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 



4. Cetatea dacică de la 
Băniţa,  

 comuna Băniţa,  
judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic 6,9 ha, 
Zona de protecţie 20,1 ha, 

Zona protejată a zonei de protecţie  120,4 ha, 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO –

cod 906-1999 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

5. situl arheologic 
Grădiştea de Munte -

punctul “Masivul 
Feţele Albe” 

comuna Orăştioara de 
Sus, 

judeţul Hunedoara 

Ministerul Culturii  
CUI 4192812 

Consiliul Judeţean 
Hunedoara- 

CUI 4374474 

Sit arheologic  9,5 ha 
înscris în Lista monumentelor istorice de 

categoria A  
codul  HD – I – s – A – 03196 

 
(reprezintă parte integrantă a monumentului 
istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de 

Munte) 

Nr. inventar se va 
atribui de către MFP; 

Cod 8.22.01 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.36/2014 
privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice  

 
 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În baza prevederilor din:  
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
• Legea  nr.182/ 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
• Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice, ca zone de interes national, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
• Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial,  cu modificările și 
completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului Romaniei  nr.1237/2012 privind înscrierea unui monument 
istoric, cuprins in Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National, precum și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului 
Culturii si Patrimoniului National in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara; 
• Ordinul nr.2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei 
privind folosinta monumentului istoric şi a conţinutului acesteia al Ministerului Culturii şi 
Cultelor; 
• Art. 867-870 din Codul Civil în vigoare; 
           În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.a şi ale alin.2 lit.b și lit.c din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

 Art.1 (1) Se înfiinţează Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice, 
instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
        (2) Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice are sediul în municipiul 
Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara și este destinat în principal 



administrării, supravegherii și monitorizării monumentelor istorice din județul Hunedoara, 
conform competențelor legale. 

Art.2 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare 
și Funcționare ale Serviciului  Public de Administrare a  Monumentelor Istorice, conform 
Anexelor nr. 1, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta. 
         (2) Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 intră în vigoare la data de 01.04.2014. 
            Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara să 
numească prin dispoziție conducătorul serviciului menționat, până la ocuparea postului 
prin concurs. 
          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi Biroului resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                        
                  Mircea Ioan Moloţ                                              CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                      Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
      Deva, la 28 februarie 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ANEXA NR. 3  
la HOTĂRÂREA NR.35/ 2014  

                                                                              a Consiliului Județean Hunedoara 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice  

 
 
CAP.1. DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1. Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice, denumit în continuare  
serviciul public, se organizează şi funcţionează ca instituție cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiții de gestiune economică și 
autonomie financiară, asigurându-se finanțarea cheltuielilor curente și de capital din 
bugetul județean, pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul 
Judeţean Hunedoara. 
 Conducătorul instituției are calitate de ordonator secundar de credite. 
Art.2.  

1. Sediul serviciului public este situat în Deva, Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. 
Hunedoara 

2.În documentele emise, serviciul public se va identifica având următorul antet: 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA-SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A 
MONUMENTELOR ISTORICE. 
Art. 3.  1. Serviciul public are personalitate juridică şi buget propriu de venituri şi 
cheltuieli. 
   2. Consiliul Județean Hunedoara, respectiv Președintele acestuia, coordonează 
și controlează modul și condițiile de organizare și funcționare a Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice, iar conducerea și gestiunea, precum și toate 
obligațiile de răspundere ce rezultă din acestea, sunt asumate de șeful serviciului public, 
în condițiile legii.  
Art. 4. 1. Patrimoniul serviciului public este format din bunurile mobile şi imobile, 
aparţinând domeniului public și/sau privat al judeţului Hunedoara, preluate de la consiliul 
județean pe bază de protocol și asupra cărora exercită dreptul de administrare, în 
condițiile legii. 

2. Bunurile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Hunedoara, nu pot  fi   
utilizate decât potrivit destinaţiei lor în momentul transmiterii. 

3. Bunurile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Hunedoara se 
transmit de către Consiliul Judeţean Hunedoara, prin hotărâre, în administrarea 
serviciului public. 

4. Patrimoniul poate fi întregit și din alte surse. 
5. Serviciul public județean are ștampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul 

conținut: 
„România, Consiliul Județean Hunedoara, Serviciul Public de Administrare a 

Monumentelor Istorice”. Antetele documentelor și corespondența vor avea același înscris 
ca și cel de pe ștampilă.  
 
CAP. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
Art. 5.  1) Serviciul public are în principal, atribuţii privind: 



a) Gestionarea/administrarea directă a monumentelor istorice și a arealului acestora 
aflate în competența de administrare a Consiliului Județean Hunedoara, în speță 
monumentul istoric Sarmizegetusa Regia, precum și a altor monumente ce vor fi 
preluate în administrarea Consiliului județean Hunedoara și vor fi atribuite prin 
Hotărâre în gestiunea sau administrarea directă a serviciului public; 

b) protejarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor aflate în 
administrare; 

c) stabilirea de  contacte, contracte şi protocoale de colaborare cu terţe organisme, 
ştiinţifice, istorice, silvice, speologice, sau ONG-uri, care îşi desfăşoară activitatea 
în zona de competenţă a serviciului public şi monitorizarea desfăşurării şi 
finalizării acestora în cele mai bune condiţii; 

d) stabilirea mijloacelor de protecţie şi pază a arealului cetăţilor dacice şi 
monitorizarea punerii în aplicare a acestora, colaborând cu organismele implicate 
în aceste activităţi până la sfârşitul contractului; 

e) întreţinerea, folosirea, exploatarea şi punerea în valoare a monumentelor cu 
respectarea prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare a O.G. nr.43/ 2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri ca zone de interes naţional şi a O.G. nr.47/ 
2000 privind privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice 
care fac parte din Lista patrimoniului mondial.; 

f) asigurarea întreţinerii terenurilor aferente zonei administrate, a căilor de acces pe 
traseele de vizitare, a înlăturării vegetaţiei care pune în pericol monumentele, sau 
aspectul general al monumentelor, cu respectarea normelor silvice prevăzute de 
lege; 

g) elaborarea Regulamentului de vizitare al fiecărui monument, în urma propunerilor 
venite din partea Consiliului Ştiinţific de pe lângă serviciul public;  

h) asigurarea condiţiilor corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, 
reproducere şi de publicitate, ce decurg din introducerea monumentelor istorice în 
circuitul public, cu respectarea normelor legale în vigoare; 

i) constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. a, b şi i 
din Ordonanţa Guvernului României nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea 
de Munte aprobat prin Hotărârea nr. 101/2013 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

CAP. 3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
Art. 6. 
1. Conducerea serviciului public este asigurată de un șef de birou. 
2. Numirea şi eliberarea din funcţie a șefului de birou al serviciului public se fac de către 
consiliului judeţean, în condiţiile prevăzute de lege. 
3. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit şi pentru realizarea obiectului de 
activitate al serviciului public, administratorul serviciului public colaborează cu 
compartimentele funcţionale din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, cu şefii 



serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean, agenţi economici şi persoane fizice, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare.  
 
4. (1) Se constituie consiliul stiinţific de pe lângă Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice, organism consultativ creat în scopul promovării monumentelor 
istorice din județul Hunedoara, a proiectelor şi lucrărilor de întreţinere, conservare şi 
restaurare a monumentelor UNESCO, în următoarea componenţă: 

a) doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara, după cum urmează: 
• un vicepreşedinte al  consiliului judeţean ; 
• coordonatorul "Serviciul Public de Administrare a monumentelor istorice” 

b)  un reprezentant al Ministerului Culturii; 
c)  un reprezentant al Institutului Naţional al Patrimoniului; 
d) doi reprezentanţi ai Muzeului Naţional de Istorie Cluj-Napoca, specialişti în 

arheologie; 
e) trei reprezentanţi ai Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva, desemnati 

de către managerul acestei instituţii, din rândul specialiştilor atestați. Dintre aceştia, unul 
va fi numit secretar al consiliului ştiinţific şi  va îndeplini atribuţiile specifice de secretariat 
al acestei structuri consultative; 

f) doi reprezentanţi ai Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, specialişti în 
arheologie; 

g) un reprezentant al Direcţiei judetene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional; 

h) un reprezentant al Academiei Române. 
(2) - Componenţa nominală a consiliului stiinţific de pe lângă Serviciul Public de 

Administrare a Monumentelor Istorice se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(3) -Consiliul stiinţific de pe lângă Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice este organism consultativ fără personalitate juridică al acestui 
serviciu.  

(4)-Consiliul ştiinţific analizează şi hotărâşte cu privire la 
proiectele/activităţile/lucrările ce vizează monumentul istoric,  adoptând în acest sens, 
avize consultative. 

(5)- Consiliul ştiinţific veghează şi răspunde ca orice activitate ce se desfăşoară în 
cadrul monumentelor istorice, respectiv lucrări/activităţi de întreţinere, cercetare, 
conservare, reabilitare, punere în valoare, etc precum şi orice intervenţie de orice natură 
asupra monumentului istoric, să îndeplinească toate cerinţele şi reglemetările legale în 
domeniu. In acest sens, orice activitate, lucrare sau intervenţie din arealul monumentului 
istoric va fi supusă în prealabil avizului  consiliului ştiinţific.  

(6)- Pentru activitatea desfăşurată membrii consiliului ştiinţific nu vor fi remuneraţi.  
     Art. 7. Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal și REGULAMENTUL  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice se aprobă de către Consiliul Judeţean Hunedoara, prin 
hotărâre, la propunerea Preşedintelui. 
    Art.8. Angajarea personalului se face de către șeful de birou al serviciului public, prin 
decizie, ca urmare a concursurilor sau examenelor organizate în condiţiile prevăzute de 
lege, pe baza contractului individual de muncă. 
  Art.9. Salarizarea personalului angajat se stabileşte potrivit legii. 



 Art. 10. Șeful de birou al serviciului public se subordonează Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vicepreşedinţilor sau administratorului public al judeţului, prin 
delegare de atribuţii, după caz și este numit în funcție de către consiliul județean. 
 Art. 11.1.Controlul ierarhic şi de specialitate va fi efectuat de către personalul din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

2. Controlul se poate exercita din oficiu sau la sesizare pe baza dispoziţiei emisă 
de Preşedintele Consiliului Judeţean. 
CAP.4.  GESTIONAREA 
Art. 12. 1.  Gestionarea serviciului public se realizează prin gestiune directă. 

  2. Serviciul public trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de 
performanţă care vor fi aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  CAP. 5  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
          Art. 13.  

În exercitarea funcţiilor de control şi coordonare al serviciului public, Consiliul 
Judeţean va îndeplini următoarele atribuţii principale: 

a) Aprobă strategia de dezvoltare a serviciului public; 
b) Exercită controlul ierarhic şi de specialitate; 
c) Aprobă nivelul preţurilor şi tarifelor conform legislaţiei în vigoare; 
d) Aprobă structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de 

serviciul public; 
e) Verifică îndeplinirea indicatorilor de performanţă; 
f) Îndeplineşte orice alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare;  

 
   CAP. 6.  ATRIBUTIILE ȘEFULUI DE BIROU 
        Art. 14. 1. Șeful de birou al serviciului menționat are următoarele atribuţii principale: 

a) Asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri, privind 
înfiinţarea şi funcţionarea serviciului public; 

b) Exercită conducerea operativă a serviciului public; 
c) Organizează, în condiţiile prevăzute de lege, selecţia şi angajarea 

personalului, potrivit specificului activităţii; 
d) Reprezintă serviciul public în relaţiile cu Consiliul Judeţean, alte persoane 

fizice sau juridice, precum şi în justiţie; 
e) Răspunde de buna funcţionare a serviciului public, în condiţiile prevăzute 

de legislaţia în materie; 
f) Asigură şi răspunde de administrarea şi exploatarea patrimoniului în 

condiţii de eficienţă şi eficacitate; 
g) Poate propune preşedintelui iniţierea unor proiecte de hotărâri privind 

organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal, stabilirea preţurilor şi 
tarifelor, regulamentul de organizare şi funcţionare, etc.; 

h) Aprobă, prin decizie, atribuţiile specifice compartimentelor funcţionale din 
structura serviciului public; 

i) Repartizează, prin fişa postului, sarcinile specifice fiecărui loc de muncă; 
j) Organizează prin decizie, activitatea financiar contabilă de evidenţă 

generală, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, conform 
legislaţiei în materie; 

k) Asigură funcţionarea serviciului public, conform principiilor prevăzute de 
art. 1( 2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciiilor 



publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările și completările ulterioare; 

l) Urmăreşte şi răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în 
reglementările cadru, aprobate, prin H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local.  

 
2. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi 

sarcinile stabilite de Consiliul Judeţean sau de Preşedinte. 
 
CAP. 7. CONTABILITATEA ŞI FINANŢAREA 
Art. 15. Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciului 

public se asigură din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul U.A.T. Județul 
Hunedoara. 
 Art. 16. Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciului 
public, respectiv pentru asigurarea întreţinerii, reabilitării şi exploatării infrastructurii 
aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor a unor 
sume reprezentând contravaloarea serviciului prestat, prin subvenţii de la bugetul U.A.T. 
Județul Hunedoara. 
 Art. 17. 1. Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciului public se fac cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi 
aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi 
servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în 
construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 2. Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 
 a) subvenţii de la bugetul U.A.T. Județul Hunedoara; 
 b) credite bancare, interne sau externe, garantate de Consiliul Judeţean sau de 
Guvern; 
 c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
 d) taxe speciale instituite în condiţiile legii; 
 f) transferuri de la bugetul de stat către bugetul U.A.T. Județul Hunedoara pentru 
obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar 
extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul; 
 g) venituri proprii; 
 h) alte surse constituite potrivit legii; 
 Art. 18. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii. 
 Art. 19. Şeful serviciului public are calitatea de coordonator terţiar de credite. 
 
  
CAP. 8. PREŢURI, TARIFE, TAXE 
 Art. 20. 1. Nivelul preţurilor şi/sau tarifelor se fundamentează pe baza costurilor 
de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor 
aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru 
restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate şi include o cotă 
pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar 
urbane, precum şi serviciul public. 



  2. Aprobarea preţurilor a tarifelor şi a taxelor se face de către Consiliul Judeţean 
Hunedoara. 

3. Strucura şi nivelul preţurilor şi tarifelor vor fi stabilite astfel încât: 
 a) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului public şi protecţia mediului; 
 b) să încurajeze investiţiile de capital; 
 c) să respecte autonomia financiară a serviciului public 
 4. Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor, precum şi cea de aprobare 
a acestora se vor stabili de către Consiliul Judeţean la propunerea Preşedintelui. 
 
 Art. 21. 1. Serviciul public are obligaţia de a aplica preţurile avizate şi aprobate 
conform procedurii legale. 

2. Preţurile şi tarifele trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
a) asigurarea prestării serviciului la nivelurile de calitate şi la indicatorii de 

performanţă stabiliţi de Consiliul Judeţean; 
b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul prestat; 
c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului 

public şi privat al judeţului Hunedoara; 
 
CAP. 10. SANCŢIUNI 
Art. 22. 
Încălcarea prevederilor legale care privesc specificul obiectului de activitate al 

serviciului public, precum şi a prezentului regulament, atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, după caz. 

 
 
CAP. 10. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 23. 1. Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice va 

funcţiona începând cu  data de 01.04.2014. 
2. Desfiinţarea serviciului public se va face prin Hotărâre a Consiliului Judeţean 

Hunedoara, din motive de oportunitate, eficienţă economică sau dacă interesul public o 
impune. 

Art. 24. Şeful biroului de la serviciul public menționat va elabora regulamentul 
intern conform art.262 alin.2 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii şi a dispoziţiilor Legii nr. 
477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice. 

Art. 25. Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
vor acorda asistenţă de specialitate atât în ceea ce priveşte înfiinţarea serviciului public, 
precum şi în organizarea şi funcţionarea acestuia. 

Art. 26. Salariații Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice au 
calitatea de angajați în sistem bugetar, în regim contractual și se supun reglementărilor 
în vigoare, angajarea acestora se face, potrivit legii, prin decizie a șefului de birou, în 
temeiul contractului individual de muncă.    

Art. 26. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat, prin hotărâre a 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi se consideră modificat şi/sau completat de drept în 
momentul apariţiei de dispoziţii legale contrare. 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.38/2014 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014  

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.64/2014 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
  Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru evaluarea în lei a 
arendei stabilită potrivit legii pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
 

 
        CONTRASEMNEAZA: 
         PRESEDINTE,                                SECRETAR AL JUDETULUI, 

              Mircea Ioan Moloţ                                           Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 28 februarie 2014  

 



ANEXA 
                                                                                                                  la Hotărârea nr.37/2014 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

 
 

 
 

 PREŢURILE MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU ANUL 2014  
 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu 

1 Grâu Lei/kg. 0,64 
 Triticale Lei/kg. 0,53 
 

 
Cereale 

Porumb boabe Lei/kg. 0,60 
2 Cartof Lei/kg. 1,00 
 Varză Lei/kg. 0,30 
 Ceapă Lei/kg. 1,00 
3 Morcov Lei/kg. 0,79 
 Tomate Lei/kg. 1,20 
 Ardei gras Lei/kg. 1,80 
 Castraveți Lei/kg. 1,00 
 

 
 
Legume  

Vinete Lei/kg. 1,80 
4 Fructe Mere Lei/kg. 1,50 
5 Miere  Lei/kg. 13,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.39/2014 
privind  stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2014  

 
 

  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.3631/2013 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului 
Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile: 
- art.6 alin.6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991; 

- art.62 alin.2^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.44/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinului nr.407/2051/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea 
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

 In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1 Se stabilește prețul mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2014, în 
valoare de 0,06 lei/kg. 
 Art.2  Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
 

 
    CONTRASEMNEAZĂ: 
         PRESEDINTE,                                SECRETAR AL JUDETULUI, 

              Mircea Ioan Moloţ                                           Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 28 februarie 2014  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTARAREA NR.57/2014 
privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara 

cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului  

„Bazinul de înot” Hunedoara 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA  
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
  Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 38/2014 
privind aprobarea asocierii Municipiului Hunedoara cu Județul Hunedoara pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului – construcție „Bazinul de înot” 
Hunedoara, situat în Municipiul Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 15, Județul Hunedoara; 
  În conformitate cu prevederile art.14, art. 91 alin.(3). lit. d și alin. (6) lit. a din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art. 1. – Se aprobă asocierea Județului Hunedoara prin Consiliul Județean 
Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului „Bazinul de înot” Hunedoara, 
potrivit contractului de asociere prevăzut în anexa la prezenta. 
  (2). – Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să 
semneze contractul de asociere prevăzut la alin. 1 din prezenta. 
  Art. 2. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 

PREŞEDINTE,      
        Mircea Ioan Moloţ                                                 CONTRASEMNEAZA : 
                                                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      Daniel Dan 
 
 

Deva, la  28 martie 2014 



 
    

 

                                                                           Anexa la Hotararea nr.57/2014 

                                                                           a Consiliului Judetean Hunedoara 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

        Cap. I Părţile contractului 

  

Prezentul contract se încheie între : 

 Municipiul Hunedoara, cu sediul în b-dul Libertăţii nr.17, Hunedoara,  CIF 
2127028, reprezentat legal prin domnul Viorel Arion, în calitate de Primar al Municipiului 
Hunedoara, pe de o parte  şi 

 Judeţul Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr. 28, 
Judeţul Hunedoara, reprezentat legal prin domnul Mircea Ioan Moloţ, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, pe de altă parte 

Având in vedere: 

Interesul părţilor de a se asocia pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și 
modernizare la imobilul-construcție ”Bazinul de Înot” Hunedoara, situat în Municipiul 
Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 15, înscris în CF nr. 65913, nr. topo 2032/110/ A, aflat 
în domeniul public al Municipiului Hunedoara; 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. _______/2014 din data 
de ________2014, prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Hunedoara cu Județul 
Hunedoara cu pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la imobilul-
construcție ”Bazinul de Înot” Hunedoara; 

 
Intenția Județului Hunedoara, reprezentat prin Președinte Mircea Ioan Moloț, de 

a asigura resursele financiare și de a realiza lucrările de reabilitare și modernizare a 
imobilului-construcție ”Bazinul de Înot” Hunedoara; 
 

Prevederile art.36, alin.(2), lit.“e”,  alin.(7) lit. ”a” și lit. ”c”,  ale alin. (9) şi ale art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, au stabilit următoarele: 
  

Cap. II Obiectul, scopul  şi durata contractului 

Art. 1. - Municipiul Hunedoara în calitate de proprietar, se asociază cu Județul 
Hunedoara pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului-
construcție ”Bazinul de Înot” Hunedoara, situat în Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 15, 
înscris în CF nr. 65913, nr. topo 2032/110/ A,  aflat în domeniul public al Municipiului 
Hunedoara.  



Art. 2. – (1) Scopul prezentului contract de asociere este reprezentat în 
exclusivitate de finanțarea și execuţia lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilul-
construcţie „Bazinul de Înot” Hunedoara, care vor fi asigurate de asociatul Județul 
Hunedoara, inclusiv prin accesarea fondurilor europene nerambursabile din cadrul POR 
2014-2020 . 

(2) Prezentul contract este  încheiat „intuitu persoane”, avându-se în vedere 
calităţile personale ale contractanţilor, nici unul dintre aceştia neavând dreptul să 
cesioneze în tot sau în parte drepturile şi obligaţiile născute din prezentul contract. 

(3) Prin încheierea contractului, părţile nu înfiinţează o nouă persoană 
juridică, activitatea desfăşurată în cadrul asocierii realizându-se după principiul 
independenţei juridice a fiecărui asociat şi cel al sprijinului reciproc şi necondiţionat 
privind obligaţiile contractuale asumate în vederea realizării scopului asocierii. 

 

Art.3. (1) - Prezentul contract se încheie pentru perioada desfăşurării lucrărilor 
de reabilitare și modernizare, dar nu mai mult de 2 ani de la  data semnării sale de 
ambele părţi. 

(2) – În cazul în care finanțarea lucrărilor de reabilitare și modernizare va fi 
asigurată din fonduri europene nerambursabile, a căror accesare depășește durata 
menționată la alin. (1) prezentul contract se poate prelungi în mod corespunzător, prin 
încheierea unui act adițional în acest sens, aprobat de Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara și de Consiliul Județean Hunedoara, însă fără a se depăși durata POR, 
respectiv 2020. 

(3) - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi. 

Cap. III Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Drepturile şi obligaţiile  Municipiului Hunedoara. 

 

Art. 4. Municipiul Hunedoara are următoarele drepturi: 

a) să inspecteze imobilul încredinţat, în scopul verificării condiţiilor în care 
se derulează lucrările de reabilitare și modernizare a acestui imobil; 

b) să modifice partea reglementară a contractului, în mod unilateral, din 
motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; 

c) să participe, prin reprezentanţi numiți prin dispoziția Primarului 
Municipiului Hunedoara, în comisiile de recepţie a lucrărilor de reabilitare și 
modernizare; 

d) să încaseze toate sumele rezultate  ca urmare a derulării contractelor 
aflate în executare și a celor care urmează a fi încheiate pentru folosirea spațiilor și 
culoarelor din cadrul bazinului; 



e) să încaseze toate sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor 
aplicate  de către  Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara; 

f) să încheie contractele cu privire la folosirea spațiilor și culoarelor din 
cadrul bazinului, pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract; 

 

Art. 5.  Municipiul Hunedoara are următoarele obligaţii: 

a) să nu tulbure asociatul Județul Hunedoara, în exerciţiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract; 

b) să respecte legislaţia în materie în ceea ce priveşte raporturile dintre 
cele două instituţii.  

c) să păstreze pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract 
personalul încadrat la Serviciul public ”Bazinul de Înot” Hunedoara, conform 
organigramei și a statului de funcții, precum și a tuturor  contractelor de munca 
existente la data încheierii acestuia.   

d) să achite contravaloarea facturilor pentru utilități către furnizori; 

e) să permită accesul în Bazinul de Înot a loturilor sportive de performanță 
în vederea pregătirii pentru competițiile sportive la care participă, cu plata tarifelor 
stabilite prin actele Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 

f) să stabilească anual taxele și tarifele pentru serviciile furnizate de 
Bazinul de Înot; 

g) să respecte programul competițional pentru anul 2014 și pentru anul 
2015. 

Drepturile şi obligaţiile asociatului Județul Hunedoara 

          Art. 6. Judeţul Hunedoara  are dreptul să inspecteze imobilul încredinţat, în 
scopul verificării condiţiilor în care se derulează lucrările de reabilitare și modernizare a 
acestuia.  

          Art. 7.   Consiliul Judeţean Hunedoara  are următoarele obligaţii: 

a) să includă obiectivul în Planul anual de investiţii al Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi să aprobe documentele tehnico-economice aferente; 

b) să prezinte asociatului Municipiul Hunedoara în termen de 6 luni de la data 
semnării contractului de asociere documentele din care să rezulte alocarea a cel puțin 
30% din valoarea lucrărilor de modernizare și reabilitare care urmează a fi executate la 
Bazinul de Înot Hunedoara; 

c) să finanţeze lucrările de reabilitare și modernizare la imobilul "Bazinul de 
Înot", încredințat în condiţiile legii, a căror valoare nu va fi mai mică de 1.500.000 lei; 

d) să asigure o bună execuţie a lucrărilor de reabilitare și modernizare, care fac 
obiectul prezentului contract; 

e) la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare părțile vor semna un  
proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform prevederilor legale în 
vigoare; 



f) să nu execute absolut nici o intervenţie şi/sau modificare a structurii 
construcţiilor, fără acordul scris şi prealabil al  Municipiului Hunedoara; 

g) să respecte obligaţiile stabilite în Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările 
tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin orice acte normative 
în domeniu; 

h) să nu afecteze în nici un fel activitățile curente din cadrul ”Bazinului de Înot” 
Hunedoara pe durata executării prezentului contract; 

i) să execute lucrările de reabilitare și modernizare care presupun sistarea 
activității la ”Bazinul de Înot” doar în luna în care acesta are activitatea suspendată, iar 
personalul este în concediu de odihnă; 

j)  să finanțeze și să execute următoarele lucrări:  
− reparaţii Bazin Mare , respectiv schimbarea liner-ului  aferent acestuia, acesta 

fiind deteriorat şi montarea a două filtre pentru îmbunătăţirea şi întreţinerea 
calităţii apei; 

− reabilitarea clădirii prin izolarea exterioară, placarea cu faianţă a pereţilor de pe 
platformă , înlocuirea gresiei şi faianţei la băi şi vestiare şi înlocuirea instalaţiei 
electrice; 

− pentru procesul de curăţare eficientă a apei din cele două bazine se va 
achiziţiona un robot de curăţat, iar pentru siguranţa beneficiarilor  serviciilor 
oferite de bazinul de înot este necesară montarea unui covor antiderapant pe 
platformă; 

− orice alte lucrări care se impun pentru reabilitarea și modernizarea Bazinului de 
Înot Hunedoara; 

−  să respecte programul competițional pentru anul 2014 și pentru anul 2015; 
 

Cap. IV Încetarea contractului 

Art. 8. (1) Prezentul contract poate înceta înainte de împlinirea termenului prin 
acordul parţilor, cu obligația fiecăreia de a notifica celeilalte părți intenția sa cu cel puțin 
60 de zile înainte.   

(2) Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații: 

a) prin reziliere, în cazul neexecutării culpabile sau a executării 
necorespunzătoare, de către părți, a obligațiilor asumate, precum și în cazul în care 
asociatul Județul Hunedoara nu execută cel puțin 30% din lucrările de reabilitare și 
modernizare a obiectivului până la 01.01.2015;  

b) la expirarea duratei stabilite prin contract; 

c) prin efectul unor reglementări legale ulterioare. 

Cap. V Forţa majoră  

Art.9. Forţa majoră exonerează de răspundere în cazul executării 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  

Art. 10. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa 
părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care 
împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. 

Cap. VI Alte clauze 



Art.11. Eventualele litigii ce pot apărea între părţi se vor soluţiona pe cale 
amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, soluţionarea se va face prin instanţa de 
judecată competentă potrivit legii. 

Art. 12. Prezentul contract se încheie cu respectarea legislaţiei în vigoare în 
materie. 

Încheiat astăzi_________/2014, în 2 (două exemplare), câte unul pentru fiecare 
parte. 

 

 

Municipiul Hunedoara,                                                 Județul Hunedoara,                       

    Primar,                                                                       Președinte, 

       Viorel Arion                                                              Mircea Ioan Moloţ, 

 

                                                                            

                          

                       
 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.59/2014 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2014 
 

    CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA ; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  

   În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
    In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de 
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2014, aprobat 
prin Hotărârea nr.7/2014 a Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic şi administrare drumuri şi se comunică celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
              CONTRASEMNEAZA 
  PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                          Dan Daniel  
 
 
 
 
 
Deva, la 28 martie 2014 
 



la Hotarârea nr.59/2014
a Consiliului Judeţean Hunedoara

 PROGRAMUL MODIFICAT AL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE

Cod
Denumirea activităţii 

Valoarea 
alocată  initial   

mii  lei
Influiente+,-

Valoarea 
rectificata      mii 

lei
TOTAL, din care: 16.178,00 16.178,00

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 7.415,95 -439,37 6.976,58
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 6.115,06 6.115,06

101.1 Întreținerea părții carosabile
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 3.110,40 3.110,40
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care:
aprovizionare material pietros 87,90 87,90
scarificare și reprofilare 21,82 21,82

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor
101.2.1 Întreținerea platformei drumului

tratare burdușiri 2.813,87 2.813,87
tăieri și completări acostamente 0,18 0,18

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
curățirea șanțurilor și rigolelor 43,16 43,16

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 37,73

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 1.300,89 -439,37 861,52
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 51,60 15,81 35,79
Aprovizionare cu nisip 375,19 88,44 286,75
Amestec nisip-sare 4,47 4,47

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 869,63 335,12 534,51

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.776,15 439,37 5.215,52
105 Covoare bituminoase, total, din care: 4.117,15 4.117,15
107 Siguranța rutieră, total, din care: 80,51 80,51

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi 60,94 60,94
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 10,20 10,20

Marcaje longitudinale 3,24 3,24
107.3 Marcaje transversale 6,13 6,13
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 578,49 439,37 1.017,86

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 578,49 439,37 1.017,86

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 3.964,10 3.964,10
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 62,02 62,02

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 13,14 13,14
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 48,88 48,88
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800
113.7 Podeț tubular Ø1000
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 3.902,08 3.902,08
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 21,80 21,80
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr.62/2014  

privind aprobarea acordării  unor  finanţări  nerambursabile  pentru  anul  2014 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
   Văzând Procesul verbal de selecţie şi atribuire întocmit de Comisia de evaluare şi 
selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte 
culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi a ofertelor formulate pentru 
editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda  finanţări  nerambursabile  din  
fonduri  publice, înregistrat la registratura generală cu nr.2919/2014; 
 In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 24/2014 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014 și estimările bugetare pe 
2014-2016; 
 In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a  pct.1,4,5,6,  şi lit.b  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă acordarea  finanţării  nerambursabile unor asociaţii de tineret, cultură, 
cluburi sportive şi unităţi de cult din judeţul Hunedoara, în cuantumurile prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre. 
   

 
Art.2 Sumele prevăzute la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al Judeţului 

Hunedoara din Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie, în baza contractelor încheiate între 
finanţator şi beneficiar, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în materie. 
   
 

 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                                                                                               
                               CONTRASEMENEAZA 
   PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                          Daniel  Dan 
 
 
 
 

Deva, la 28 martie 2014 
                                                             



 
 

                                                                                                 ANEXA 
                                                                                             la Hotărârea nr. 62/2014 a 

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
L I S T A 

cuprinzând asociaţiile pentru tineret, cluburile sportive şi unităţile de cult din judeţul 
Hunedoara care beneficiază de finanţări  nerambursabile  de la bugetul propriu al 

Judeţului Hunedoara, pentru  anul 2014. 
 
Nr. 
crt. Denumire  solicitant 

Suma acordată 
-lei- 

1.  Asociația Culturală - Sportivă Șoimul Băița 10.000,00 
2.  Asociația Liviu Oros Deva 2.000,00 
3.  Asociația Nonprofit Iancu de Hunedoara- PAEM 2.400,00 
4.  Asociația Corală Sargeția Deva 10.000,00 
5.  Asociația Culturală Muzica Divină Deva 5.000,00 
6.  Asociația Culturală Junii    Petrileni 10.000,00 
7.  Asociația Profesorilor de Istorie din România 

 Clio – Filiala Hunedoara 15.000,00 
8.  Asociția Eben Haezer Lupeni 2.000,00 
9.  Pichiu Dan Vifor 5.000,00 
10.  Centrul Templier de Excelență Brad 9.000,00 
11.  Asociaţia culturală Popiţiu 5.000,00 
12.  Asociația Constantin Bursan Hunedoara 15.000,00 
13.  Asociația Fire de Iarbă Petroșani 2.000,00 
14.  Asociația Antiparkinson Deva 3.000,00 
15.  Asociația Studenților Basarabeni din Petroșani 2.000,00 
16.  Asociația Speranța Diabeticilor Deva 3.000,00 
17.  Asociatia Parintilor Dr. Aurel Vlad Orastie 15.000,00 
18.  Asociația Drag de Hațeg 3.000,00 
19.  Asociația culturală Rapsodia Muntilor Petrila 10.000,00 
20.  Asociatia Intercomunitara Tara Zarandului Leader Gal 10.000,00 
21.  Asociația Culturală Intuition Events 2.600,00 
22.  Asociația Fii in Centru Orăștie 2.000,00 
23.  Asociația Diversitas Tarsasag 5.000,00 
24.  Asociaţia Femeilor din Sîntămăria Orlea 2.000,00 
25.  Asociația Umanitară Betel Hunedoara 2.000,00 
26.  Asociația Centrul de Voluntariat Simeria 2.000,00 
27.  Asociația Țara Iancului – Iubirea Mea Deva 2.000,00 
28.  Filantropia  Ortodoxă Deva 2.000,00 
29.  Asociația Culturală Les Amis de la France Petrila 4.000,00 
30.  Asociația Clubul de Turism Alpin Călăuza Carpatină Petrila 2.000,00 
31.  Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea  

Resurselor Umane Deva 10.000,00 
32.  Asociația pentru Educația Liberă a Cetățenilor Deva 17.500,00 
33.  Asociația pentru Exprimare Liberă Deva 17.500,00 
34.  Asociația Tinerilor pentru Viitorul României Deva 17.500,00 
35.  Asociația Europeană Primus Deva 5.000,00 
36.  Asociația pentru Liberă Expresie Deva 17.000,00 
37.  Asociația Hunedorenilor pentru o Viață Democratică Deva 17.500,00 
38.  Clubul Sportiv Făerag 5.000,00 
39.  Asociatia pentru tineret, invatamant si turism 15.000,00 



40.  Asociția Centrul de Resurse pentru Acțiune locală 3.000,00 
41.  Asociația umanitară Ioana 3.500,00 
42.  Asociația Iamada 5.000,00 
43.  Asociația Pro Școala 2.500,00 
44.  Asociația Județeană de Handbal Deva 50.000,00 
45.  Clubul Sportiv Auto-Karting 

Hunedoara 20.000,00 
46.  Automobil Clubul Român Hunedoara 20.000,00 
47.  Clubul Sportiv Știința Petroșani 50.000,00 
48.  Clubul Sportiv Orășenesc Retezat   Hațeg 10.000,00 
49.  Asociația Județeană de Fotbal 30.000,00 
50.  Asociația Club Sportiv Real Sport Deva 30.000,00 
51.  Club Sportiv Făerag Certej 15.000,00 
52.  Asociația Clubul Sportiv Silver Fox Deva 25.000,00 
53.  Clubul Sportiv CFR Simeria 10.000,00 
54.  Clubul Sportiv Armata-Aurul Brad 5.000,00 
55.  Episcopia Devei și Hunedoarei 2.000.000,00 
56.  Parohia Ortodoxă Română Deva – II 10.000,00 
57.  Protopopiatul Ortodox Român Deva 100.000,00 
58.  Parohia Ortodoxă Română Deva IV 

 „ Naşterea Maicii Domnului” 200.000,00 

59.  Parohia Ortodoxă Deva IX Sf. Pantelimon  10.000,00 
60.  Parohia Orotodoxă Română Cristur 10.000,00 
61.  Biserica Creștină după Evanghelie Deva 5.000,00 
62.  Biserica Creştină Baptistă„ Sfânta Treime” Deva 10.000,00 
63.  Cultul Crestin Penticostal Biserica  

Penticostală Emanuel Deva 10.000,00 

64.  Cultul Crestin Penticostal Biserica  
Penticostală Betania Deva 10.000,00 

65.  Cultul Crestin Penticostal Biserica 
 Pentricostală Muntele Sionului Deva 10.000,00 

66.  Parohia Română Unită cu Roma 
 Greco-Catolică Imaculata Deva 5.000,00 

67.  Parohia Ortodoxă Română Brad III 200.000,00 
68.  Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel 5.000,00 
69.  Parohia Ortodoxă Română Peștișu Mare 10.000,00 
70.  Parohia Română Unită cu Roma  

Greco-Catolică Hunedoara 5.000,00 

71.  Parohia Ortodoxă Română    „Schimbarea la Faţă” 
 Hunedoara I 10.000,00 

72.  Biserica Creştină Baptistă Betleem Hunedoara 5.000,00 
73.  Parohia Ortodoxă Română Sfântul Spiridon – 

Hunedoara VII 10.000,00 

74.  Parohia Ortodoxă Română Hunedoara III 10.000,00 
75.  Parohia Ortodoxă Română Sf. Prooroc Ilie Petroșani 40.000,00 
76.  Parohia Ortodoxă Română Livezeni I 5.000,00 
77.  Parohia Romano-Catolică Petroşani 5.000,00 
78.  Parohia  Ortodoxă Română Iscroni 5.000,00 
79.  Parohia Romano-Catolică Aninoasa 2.000,00 
80.  Parohia Ortodoxă Română Sf. Arh. Mihail și Gavril Mada 5.000,00 
81.  Parohia  Ortodoxă Română Balşa 5.000,00 
82.  Parohia  Ortodoxă Română Poiana 5.000,00 
83.  Parohia  Ortodoxă Română Voia 5.000,00 
84.  Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” Voia 5.000,00 
85.  Parohia  Ortodoxă Română Baru Mare 10.000,00 



86.  Parohia  Ortodoxă Română Livadia 10.000,00 
87.  Parohia  Ortodoxă Română Petros 10.000,00 
88.  Parohia Ortodoxă Română Băcia 10.000,00 
89.  Parohia Ortodoxă Română Lunca- Devei 5.000,00 
90.  Parohia Ortodoxă Română Hărţăgani 10.000,00 
91.  Parohia Ortodoxă Română Sălişte 5.000,00 
92.  Parohia Ortodoxă Română Lunca Moților 5.000,00 
93.  Parohia Ortodoxă Română Rişca 5.000,00 
94.  Oficiul Provincial al Franciscanilor- 

Mănăstirea Franciscană Baia de Criş 5.000,00 
95.  Parohia Ortodoxă Română Boz 5.000,00 
96.  Parohia Ortodoxă Română Brănişca 5.000,00 
97.  Parohia Ortodoxă Română Furcşoara 5.000,00 
98.  Parohia Ortodoxă Română Sibişelul Vechi 5.000,00 
99.  Parohia Ortodoxă Română Orăștioara de Jos 5.000,00 
100. Parohia Ortodoxă Română Căstău 5.000,00 
101. Cultul Crestin Penticostal Biserica  

Penticostală Maranata Căstău 5.000,00 
102. Parohia Ortodoxă Română Beriu 5.000,00 
103. Schitul Nașterea Maicii Domnului Măgureni 2.000,00 
104. Parohia Ortodoxă Română Blăjeni Sat 10.000,00 
105. Parohia Ortodoxă Română Blăjeni Criș 9.000,00 
106. Parohia Ortodoxă Română Buceş Sat  5.000,00 
107. Parohia Ortodoxă Română  

„Duminica Tuturor Sfinților” După Piatră 5.000,00 
108. Parohia Ortodoxă  Română Mihăileni 5.000,00 
109. Parohia Ortodoxă Română Glodghileşti 25.000,00 
110. Parohia Ortodoxă Română Tătărăşti 10.000,00 
111. Parohia Ortodoxă Română Ocolișu Mare 5.000,00 
112. Parohia Ortodoxă Română Bucureşci 7.500,00 
113. Parohia Ortodoxă Română Curechiu 7.500,00 
114. Schitul „Adormirea Maicii Domnului” Alun 2.000,00 
115. Parohia Ortodoxă Română Călan 60.000,00 
116. Parohia Ortodoxă Română Nădăștia de Sus 7.000,00 
117. Parohia Ortodoxă Română Sâncrai 5.000,00 
118. Parohia Ortodoxă Română Batiz 5.000,00 
119. Parohia Ortodoxă Română Valea Sângiorgiului 5.000,00 
120. Parohia Ortodoxă Română Grid 5.000,00 
121. Parohia Ortodoxă Română Almașu Sec 5.000,00 
122. Biserica Creștină Baptistă „Harul” Bocşa Mică  10.000,00 
123. Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” Hondol 10.000,00 
124. Parohia Ortodoxă Română Nojag 10.000,00 
125. Parohia Ortodoxă Română Cinciș  5.000,00 
126. Cultul Crestin Penticostal Biserica  

Penticostgală „Filadelfia” Cinciş-Cerna 5.000,00 
127. Parohia Ortodoxă Română Crişcior 10.000,00 
128. Parohia Ortodoxă Română Zdrapți  10.000,00 
129. Mănăstirea Crişcior Schitul „Sf. Treime” 10.000,00 
130. Parohia Ortodoxă Română Popeşti 5.000,00 
131. Parohia Ortodoxă Română Dobra 36.500,00 
132. Parohia Ortodoxă Română Roșcani 5.000,00 
133. Parohia Ortodoxă Română Peșteana 10.000,00 
134. Parohia Ortodoxă Română Hăţăgel 10.000,00 
135. Parohia Ortodoxă Română Ştei 6.000,00 
136. Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Ghelari 5.000,00 



137. Parohia Ortodoxă Română Câmpuri Surduc 5.000,00 
138. Parohia Ortodoxă Română Buna Vestire Geoagiu Suseni 5.000,00 
139. Parohia Ortodoxă Română Geoagiu Joseni 5.000,00 
140. Parohia Ortodoxă Română Homorod 5.000,00 
141. Parohia Ortodoxă Română Gelmar 5.000,00 
142. Parohia Ortodoxă Română General Berthelot 10.000,00 
143. Parohia Ortodoxă Română Hațeg I 10.000,00 
144. Parohia Ortodoxă Română Hațeg III 30.000,00 
145. Parohia Ortodoxă Română Hațeg II 10.000,00 
146. Parohia Ortodoxă Română Hațeg IV 10.000,00 
147. Parohia Română Unită cu  Roma  

Greco-Catolică Silvașu de Jos 10.000,00 
148. Biserica Creștină Baptistă „ Golgota” Haţeg  5.000,00 
149. Parohia Română Unită cu  Roma  

Greco-Catolică Haţeg 5.000,00 
150. Parohia Ortodoxă Română Silvaşu de Sus 5.000,00 
151. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica lui D-zeu Apostolică  Biserica „Betel” Haţeg 30.000,00 
152. Parohia Ortodoxă Română Bârsău 20.000,00 
153. Parohia Ortodoxă Română Banpotoc 10.000,00 
154. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica lui D-zeu Apostolică Biserica Chimindia 5.000,00 
155. Parohia Ortodoxă Română Bretea Mureșană 10.000,00 
156. Parohia Ortodoxă Română Bacea 15.000,00 
157. Parohia Ortodoxă Română Lăsău 5.000,00 
158. Cultul Creştin Penticostal,  

Biserica Penticostală Fintoag 25.000,00 
159. Parohia Ortodoxă Română  

Lelese 5.000,00 
160. Parohia Ortodoxă Română  

Lunca Cernii de Sus 10.000,00 
161. Parohia Ortodoxă Română Luncoiu de Jos 10.000,00 
162. Parohia Ortodoxă Română Luncoiu de Sus 10.000,00 
163. Parohia Unitariană Lupeni-Vulcan 5.000,00 
164. Parohia Reformată Lupeni 5.000,00 
165. Parohia Română Unită cu  

Roma, Greco-Catolică , Bărbăteni 10.000,00 
166. Biserica Creștină Baptistă  

„Sfânta Treime” Lupeni 20.000,00 
167. Parohia Română Unită cu  

Roma, Greco-Catolică Mărtineşti 50.000,00 
168. Parohia Ortodoxă Română Tămăşasa 5.000,00 
169. Parohia Ortodoxă Română  

Nașterea Maicii Domnului și Sf. Ioan Gură de aur Orăştie 5.000,00 
170. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica Penticostală Betleem Orăștie 5.000,00 
171. Parohia Ortodoxă Română  

Sf. Mare Mucenic Gheorghe Orăștie 5.000,00 
172. Parohia Ortodoxă Română Orăștie 3 5.000,00 
173. Parohia Ortodoxă Română Ludești 10.000,00 
174. Parohia Reformată Petrila-Lonea 4.000,00 
175. Biserica Creștină Baptistă”Emanuel” Petrila 5.000,00 
176. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica Penticostală Betel Cimpa  10.000,00 
177. Parohia Ortodoxă Română Dumbrava 5.000,00 



178. Parohia Ortodoxă Română Mânerău 10.000,00 
179. Biserica Creștină Baptistă Şerel 5.000,00 
180. Parohia Ortodoxă Română Ponor  15.000,00 
181. Parohia Ortodoxă Română Pui 5.000,00 
182. Parohia Ortodoxă Română Şerel 10.000,00 
183. Parohia Ortodoxă Română Râu-Bărbat 5.000,00 
184. Parohia Ortodoxă Română Galaţi 5.000,00 
185. Parohia Ortodoxă Rapolt 50.000,00 
186. Parohia Ortodoxă Română Râu de Mori 5.000,00 
187. Parohia Ortodoxă Română Clopotiva 5.000,00 
188. Parohia Ortodoxă Română Ostrov 5.000,00 
189. Biserica Creştină Baptistă Betania Valea Dîljii 10.000,00 
190. Cultul Creştin Penticostal- 

 Biserica lui D-zeu Apostolică Biserica Betel Ohaba Sibişel  2.000,00 
191. Mănăstirea Crișan 10.000,00 
192. Parohia Ortodoxă Română Crişan 5.000,00 
193. Parohia Ortodoxă Română Răchitova 5.000,00 
194. Parohia Ortodoxă Română Vălioara 5.000,00 
195. Parohia Ortodoxă Română Sânpetru 10.000,00 
196. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica lui D-zeu Apostolică  Biserica „Eben Ezer”Sânpetru 10.000,00 
197. Parohia Ortodoxă Română Sântămaria Orlea 10.000,00 
198. Parohia Ortodoxă Română Subcetate 5.000,00 
199. Biserica Creștină Baptistă Bucium-Orlea 5.000,00 
200. Parohia Ortodoxă Română Sarmizegetusa 10.000,00 
201. Parohia Ortodoxă Română Păucineşti 6.000,00 
202. Biserica Română Unită cu  

Roma Greco-Catolică  Sarmizegetusa 5.000,00 
203. Parohia Ortodoxă Română Chișcădaga 16.000,00 
204. Parohia Ortodoxă Română Sulighete 6.000,00 
205. Parohia Ortodoxă Română Fornădia 5.000,00 
206. Biserica Creștină Baptistă Betel Simeria 25.600,00 
207. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica lui D-zeu Apostolică Simeria 10.000,00 
208. Parohia Ortodoxă Română Săulești 5.000,00 
209. Parohia Ortodoxă Română Simeria 5.000,00 
210. Parohia Ortodoxă Română Bârcea Mare 20.000,00 
211. Biserica Română Unită cu  

Roma Greco-Catolică Simeria 5.000,00 
212. Parohia Ortodoxă Română Simeria Biscaria 5.000,00 
213. Parohia Ortodoxă Română Tomeşti 5.000,00 
214. Parohia Ortodoxă Română Totești 5.000,00 
215. Biserica Română Unită cu  

Roma Greco-Catolică Toteşti 5.000,00 
216. Parohia Ortodoxă Română Cârnești 5.000,00 
217. Biserica Creștină Baptistă Emanuel Cârnești 5.000,00 
218. Parohia Ortodoxă Română Obârşa 5.000,00 
219. Parohia Ortodoxă Română Reea 5.000,00 
220. Parohia Ortodoxă Română Spini 5.000,00 
221. Parohia Română Unită cu  

Roma Greco-Catolică Spini 5.000,00 
222. Parohia Română Unită cu  

Roma Greco-Catolică Pricaz 5.000,00 
223. Biserica Creştină Baptistă Uricani 10.000,00 
224. Parohia Ortodoxă Română Țebea 100.000,00 



225. Parohia Ortodoxă Română Vălişoara 10.000,00 
226. Parohia Ortodoxă Română Mintia 10.000,00 
227. Biserica Creștină Baptistă Betania Mintia 5.000,00 
228. Parohia Ortodoxă Română Vorţa  10.000,00 
229. Parohia Ortodoxă Română Visca 15.000,00 
230. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica Penticostală Betel Visca 5.000,00 
231. Cultul Crestin Penticostal  

Biserica Penticostală Vulcan 15.000,00 
232. Parohia Ortodoxă Română Zam 40.000,00 
233. Parohia Ortodoxă Română Pojoga 5.000,00 
234. Parohia Ortodoxă Română Almaş Sălişte 8.000,00 
235. Biserica Adventistă de Ziua a  

Şaptea –Conferinţa Banat 4.000,00 
                    TOTAL: 4.761.100,00 

 
 
 

          



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTARAREA Nr.65/2014 
privind aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului și a adultului în dificultate 2014–2020 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum și raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Hunedoara; 

Văzând Hotărârea nr. 5/2014 a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, precum și adresa nr.8508/2014 a 
directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 

In conformitate cu prevederile Legii 292/2011 a asistenței sociale, ale Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.448/2006  privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. 5 lit. a 
pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificărille şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
  Art.1 Se aprobă Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului și a adultului în dificultate 2014- 2020, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și se va comunica celor interesați prin 
grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
             CONTRASEMNEAZA: 
 PREȘEDINTE     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
        Mircea Ioan Moloț      Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 28 martie 2014 

















































































 
        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 I, nr.1/2014, conform sumarului anexat, avizăm  favorabil: 
 
 
 
Dan Daniel                 Secretar al  judetului 

 
Sălăşan Daniela                Director executiv, Direcţia programe, 

prognoze, buget, finanţe 
 

Rotar Viorel           Şef Serviciu, Serviciul tehnic si 
administrare drumuri 
 

Ştefan Mihaela            Şef Serviciu, Serviciul administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP  
 

Bîrsoan Mariana   Şef Serviciu juridic-contencios,    relaţii 
cu consiliile locale  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONDUCEREA  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Mircea Ioan Moloţ 

Apartenenţa politică: PNL 
Telefon: 0254/211624 

 Profesia: profesor 
 
 
 

      VICEPREŞEDINTE                                    VICEPREŞEDINTE 
                  Rus Ioan                                                                 Balint Tiberiu  
       Apartenenţa politică: PSD                                       Apartenenţa politică: PNL 
          Telefon: 0254/212625                                              Telefon: 0254/212230 
           Profesia: economist                                                   Profesia: inginer 

 
 
 

SECRETAR  AL   JUDETULUI 
Dan Daniel 

Telefon: 0254/215923 
Profesia: jurist 

 
 

TELEFOANE CONSILIUL JUDEŢEAN   HUNEDOARA 
                              Numarul pt. situatii de urgenta al Consiliului Judetean Hunedoara 
                                                          0254 / 212832 

Centrala : 0254/211350 
Fax : 0254/230030   

Centrul de Informare al Cetăţeanului  
Telefon:0254/215055 

E-mail: relatiicupublicul_cjh@yahoo.com 
 
 

 



 
 
 
 

PROGRAMUL  AUDIENŢELOR  LA  SEDIUL 
CONSILIULUI  JUDEŢEAN  HUNEDOARA 

 
 

                     Dl. Mircea Ioan Moloţ - preşedinte 
                      Marţi, orele 900 - 1200 
             Dl. Rus Ioan– vicepreşedinte 
         Luni, orele 900 - 1200 

                                  Dl. Balint Tiberiu – vicepreşedinte 
          Joi, orele 900 - 1200 
             D-na Dan Daniel – secretar al judetului 
          Miercuri , orele 900 - 1200 

         
 
 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 
AL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL  CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

Luni – Vineri : 730 – 1600 

                                                   Sâmbătă         : liber 
                                                   Duminică       : liber 
 
 
 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 
 

Luni, Marţi, Joi, Vineri : 830-1630 

Miercuri: 830-1830 

 

 
 

































































































































































REPERTORIUL CRONOLOGIC 
cu  principalele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României  în  

perioada 01 ianuarue 2014  — 31 martie 2014 
 
 
 
 
Nr.
crt. 

Actul 
normativ 

Publicat 
în M.O. 

Titlu 

1. 101/2014 168/2014 HOTĂRÂRE pentru modificarea și 
completarea unor anexe la Hotărârea 
Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Hunedoara, 
precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Hunedoara 

2. 266/2014 191/2014 DECRET privind promulgarea Legii pentru 
modificarea Legii administrației publice locale 
nr.215/2001 

3. 20/2014 191/2014 LEGE pentru modificarea Legii administrației 
publice locale nr.215/2001 

4. 72/2014 108/2014 HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii de 
intrare a activelor fixe la instituțiile publice 

5. 28/2014 201/2014 LEGE aprobarea Ordonanței de Urgență 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2014 și alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

6. 225/2014 249/2014 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind prioritizarea proiectelor 
de investiții publice 

7. 26/2014 249/2014 NORME METODOLOGICE privind 
prioritizarea proiectelor de investiții publice 
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