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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.155
din 23 decembrie 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al aparatului de specialitate
al Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 19254 din 17.12.2019 al pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 19255 din 17.12.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) \i alin.(2) lit.c) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj,
conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Prezenta hot]râre intr] în vigoare începând cu luna ianuarie 2020.
Art. 3. Cu data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean S]laj nr. 39 din 27 martie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj î\i
înceteaz] aplicabilitatea.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hot]râri se încredin[eaz]:
- pre\edintele, vicepre\edin[ii, administratorul public \i secretarul general al jude[ului;
- direc[iile, serviciile, birourile \i compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] la:
d) pre\edintele Consiliului jude[ean;
e) vicepre\edin[ii Consiliului jude[ean;
f) administratorul public;
g) secretarul general al jude[ului;
h) direc[iile, serviciile, birourile \i compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.155
din 23 decembrie 2019

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDE{EAN S}LAJ
1.DISPOZI{II GENERALE

Art. 1. Pentru îndeplinirea prevederilor legale, Consiliul jude[ean asigur] organizarea \i func[ionarea aparatului de specialitate al consiliului
jude[ean, structur] func[ional] la nivelul unit][ii administrativ - teritoriale, f]r] personalitate juridic], constituit] din totalitatea compartimentelor
func[ionale, precum \i secretarul general al jude[ului, sub conducerea pre\edintelui consiliului jude[ean.
Art.2. (1) Pre\edintele consiliului jude[ean, vicepre\edin[ii consiliului jude[ean, administratorul public al jude[ului \i personalul din cabinetele
demnitarilor nu fac parte din aparatul de specialitate.
(2) Atribu[iile personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor se stabilesc de c]tre ace\tia, cu respectarea prevederilor legale, a prevederilor
prezentului regulament \i men[ionarea acestora în fi\ele posturilor.
Art. 3. (1) Prin aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean se asigur] condi[iile necesare îndeplinirii atribu[iilor ce revin Consiliului Jude[ean
S]laj \i conducerii executive a acestuia, scop în care se aduc la îndeplinire hot]rârile adoptate de Consiliul jude[ean \i dispozi[iile emise de
pre\edinte, în vederea solu[ion]rii problemelor curente ale jude[ului.
(2) Pre\edintele consiliului jude[ean asigur] buna organizare \i func[ionare a aparatului de specilalitate al consiliului jude[ean. În acest scop,
pre\edintele consiliului jude[ean poate delega, în condi[iile legii, prin dispozi[ie, atribu[iile ce îi sunt conferite de lege sau de alte acte normative,
precum \i cele privind serviciile publice de interes jude[ean, vicepre\edin[ilor, conduc]torilor compartimentelor func[ionale sau personalului din
aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al jude[ului, precum \i conduc]torilor institu[iilor \i serviciilor publice de
interes jude[ean.
Art.4. (1) Aparatul de specialitate este organizat conform organigramei \i statului de func[ii, prin prezentul regulament, în structuri func[ionale,
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respectiv direc[ii, servicii, birouri, compartimente, denumite generic compartimente de specialitate.
(2) Conducerea compartimentelor de specialitate este asigurat] conform organigramei, prin func[iile de conducere, iar în cazul compartimentelor
pentru care nu este prev]zut] o func[ie de conducere, coordonarea activit][ii acestor compartimente poate fi realizat] prin personalul desemnat în
acest scop prin fi\ele posturilor. Func[iile de conducere ale compartimentelor organizate la nivel de servicii sau birouri sunt înlocuite în lipsa
acestora de persoane desemnate prin fi\a postului,
(3) Compartimentele de specialitate nu au capacitate decizional], ci abilitarea legal] \i obliga[ia de a fundamenta, potrivit competen[elor
stabilite \i în limitele acestora, prin rapoarte de specialitate, studii, note, referate, etc. sub semn]tura conduc]torilor compartimentelor, sub aspect
legal, formal, de eficien[] \i eficacitate procesul decizional al Consiliului jude[ean \i al pre\edintelui consiliului jude[ean, inclusiv sub aspectul
elabor]rii proiectelor \i actelor administrative cu caracter normativ sau individual, potrivit prevederilor legale \i regulilor procedurale stabilite.
(4) Compartimentele de specialitate au obliga[ia de a fundamenta, potrivit competen[elor stabilite \i în limitele acestora, prin studii, note,
referate, etc., sub aspect legal, formal, de eficien[] \i eficacitate demararea procedurilor necesare încheierii raporturilor contractuale \i/sau
cooperare interinstitu[ional] în scopul derul]rii \i desf]\ur]rii activit][ii de implementare a actelor administrative.
(5) Compartimentele de specialitate, potrivit competen[elor stabilite \i în limitele acestora, r]spund prin conduc]torii acestora sau/\i a
persoanelor desemnate, sub aspect legal, formal, de eficien[] \i eficacitate de urm]rirea \i executarea raporturilor contractuale \i/sau cooperare
interinstitu[ional] în domeniile pe care le coordoneaz].
(6) Compartimentele de specialitate colaboreaz] \i rela[ioneaz], potrivit competen[elor \i domeniilor de activitate, \i în limitele acestora, în
scopul îndeplinirii atribu[iilor rezultate din aplicarea normelor legale \i a actelor administrative.
(7) Personalul din aparatul de specialitate are obliga[ia implement]rii sistemului de control intern managerial la nivelul postului pe care îl
ocup], iar conduc]torii compartimentelor de specialitate r]spund de implementarea managementului calit][ii \i riscului la nivelul compartimentelor.
Art.5. Respectarea principiului legalit][ii în activitatea de emitere \i adoptare a actelor administrative cu caracter individual sau normativ, a
celorlalte acte administrative, precum \i a actelor asimilate actelor administrative, stabilitatea func[ion]rii aparatului de specialitate al consiliului
jude[ean, continuitatea conducerii \i realizarea leg]turilor func[ionale între compartimentele din cadrul acestuia este asigurat] \i coordonat] de
secretarul general al jude[ului.
Art.6. (1) Rela[ionarea \i colaborarea cu institu[iile publice centrale sau locale se realizeaz] exclusiv prin intermediul pre\edintelui consiliului
jude[ean, vicepre\edin[ii consiliului jude[ean, administratorul public al jude[ului sau secretarul general al jude[ului, \i pe baza fundament]rii
compartimentelor de specialitate.
(2) Coordonarea \i rela[ionarea între compartimentele de specialitate se realizeaz] prin \i de c]tre conduc]torii acestora, inclusiv prin acordarea
reciproc] de asisten[] de specialitate potrivit domeniilor în care î\i desf]\oar] activitatea.
Art.7. (1) Angajarea sau numirea personalului din aparatul de specialitate, modificarea raporturilor de munc] sau serviciu, instituirea
r]spunderii civile, penale, adimistrative sau disciplinare, se realizeaz] potrivit prevederilor legale.
(2) Detalierea atribu[iilor corespunz]toare fiec]rei func[ii din aparatul de specialitate al consiliului jude[ean se realizeaz] prin fi\a postului,
anex] la actul administrativ prin care se na\te sau modific] raporturile de munc] sau serviciu.
(3) Conducerea compartimentelor de specialitate \i/sau persoanele desemnate s] coordoneze activitatea acestora, r]spund de respectarea
programului de lucru \i a disciplinei de c]tre personalul din subordine \i/sau din coordonare, precum \i de realizarea la timp \i corect] a atribu[iilor
\i sarcinilor ce revin fiec]rui compartiment, r]spunzând în fa[a conducerii consiliului jude[ean de realizarea atribu[iilor.
Art. 8. Prezentul regulament de organizare \i func[ionare cuprinde:
- atribu[iile ce revin secretarului general al jude[ului;
- atribu[iile ce revin compartimentelor aparatului de specialitate;
- rela[iile func[ionale dintre secretarul general al jude[ului \i compartimentele de specialitate;
- rela[iile func[ionale dintre compartimentele de specialitate;
- rela[iile de conducere \i coordonare ale compartimentelor de specialitate.
Art. 9. Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj are urm]toarea structur] organizatoric]:
- Secretarul general al jude[ului;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia investi[ii \i programe publice;
- Direc[ia patrimoniu;
- Direc[ia arhitect \ef;
- Direc[ia monitorizare investi[ii publice;
- Serviciul achizi[ii publice, parteneriat public-privat \i urm]rirea contractelor;
- Compartimentul audit public intern;
- Compartimentul managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
- Compartimentul rela[ii interna[ionale, cooperare \i afaceri europene;
- Compartimentul patrimoniu cultural, turism \i tradi[ii.
2.SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI
Art.10. Secretarul general al jude[ului este func[ionar public de conducere \i face parte din aparatul de specialitate al consiliului jude[ean.
Obiectivele specifice ale activit][ii secretarului general sunt:
- asigurarea respect]rii principiului legalit][ii în activitatea de emitere \i adoptare a actelor administrative;
- asigurarea stabilit][ii func[ion]rii aparatului de specialitate al consiliului jude[ean;
- asigurarea continuit][ii conducerii;
- realizarea leg]turilor func[ionale între compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean.
Art.11. Conform reglement]rilor legale în vigoare principalele atribu[ii ale secretarului general al jude[ului sunt:
1. avizeaz] proiectele de hot]râri \i contrasemneaz] pentru legalitate dispozi[iile pre\edintelui consiliului jude[ean \i hot]rârile consiliului jude[ean;
2. particip] la \edin[ele consiliului jude[ean;
3. asigur] gestionarea procedurilor administrative privind rela[ia dintre consiliul jude[ean \i pre\edintele acestuia, precum \i între ace\tia \i
prefect, \i între compartimentele de specialitate ale aparatului de specialitate;
4. coordoneaz] organizarea arhivei \i eviden[a statistic] a hot]rârilor consiliului jude[ean \i a dispozi[iilor pre\edintelui consiliului jude[ean;
5. asigur] transparen[a \i comunicarea c]tre autorit][ile, institu[iile publice \i persoanele interesate a proiectelor de hot]râri, dispozi[iilor
pre\edintelui consiliului jude[ean \i hot]rârilor consiliului jude[ean;
6. asigur] procedurile de convocare a consiliului jude[ean \i efectuarea lucr]rilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea
procesului-verbal al \edin[elor \i redactarea hot]rârilor consiliului jude[ean;
7. asigur] preg]tirea lucr]rilor supuse dezbaterii consiliului jude[ean \i comisiilor de specialitate ale acestuia;
8. prin derogare de la prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia[ii \i funda[ii, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, atest] actul constitutiv \i statutul asocia[iilor de dezvoltare intercomunitar] din care face parte unitatea administrativ-teritorial];
9. poate propune pre\edintelui consiliului jude[ean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a \edin[elor ordinare ale consiliului jude[ean;
10. asigur] efectuarea prezen[ei \i [inerea eviden[ei particip]rii consilierilor jude[eni la \edin[ele consiliului jude[ean;
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11. num]r] voturile \i consemneaz] rezultatul vot]rii, pe care îl prezint] pre\edintelui consiliului jude[ean sau înlocuitorului de drept al acestuia;
12. informeaz] pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul \i la majoritatea necesare pentru
adoptarea fiec]rei hot]râri a consiliului jude[ean;
13 asigur] întocmirea dosarelor de \edin[], legarea, numerotarea paginilor, semnarea \i \tampilarea acestora;
14. urm]re\te ca la deliberarea \i adoptarea unor hot]râri ale consiliului jude[ean s] nu ia parte consilierii jude[eni care se afl] prezen[a unui
conflict de interese, astfel cum acesta este reglementat de lege; informeaz] pre\edintele consiliului jude[ean sau, dup] caz, înlocuitorul de drept al
acestuia cu privire la asemenea situa[ii \i face cunoscute sanc[iunile prev]zute de lege în asemenea cazuri;
15. certific] conformitatea copiilor cu actele originale existente în arhiva proprie a aparatului de specialitate al consiliului jude[ean;
16. în cazul dizolv]rii consiliului jude[ean \i în lipsa pre\edintelui acestuia, pân] la constituirea noului consiliu jude[ean, problemele curente ale
administra[iei jude[ului sunt rezolvate de secretarul general al jude[ului, care ac[ioneaz] pe baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin ministerul
cu atribu[ii în domeniul administra[iei publice. În astfel de situa[ii îndepline\te func[ia de ordonator principal de credite pentru activit][ile curente;
17. îndepline\te alte atribu[ii prev]zute de lege sau îns]rcin]ri date prin acte administrative de consiliul jude[ean sau de pre\edintele consiliului
jude[ean, dup] caz.
3.DIREC{IA JURIDIC} |I ADMINISTRA{IE LOCAL}
Art. 12. Direc[ia juridic] \i administra[ie local] este o structur] func[ional] în cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean,
subordonat] pre\edintelui Consiliului jude[ean \i coordonat] de secretarul general al jude[ului, fiind condus] de un director executiv.
Direc[ia juridic] \i administra[ie local] este compus] din:
- Serviciul juridic, contencios, preg]tirea \edin[elor \i proceduri administrative;
- Serviciul resurse umane, salarizare \i organizare;
- Compartimentul registratur] \i arhiv];
- Compartimentul contract]ri servicii sociale \i guvernan[] corporativ];
- Compartimentul transport.
Obiectivele specifice ale direc[iei sunt:
- respectarea \i punerea în aplicare a legilor \i hot]rârilor consiliului jude[ean, precum \i a altor acte normative;
- gestionarea corespunz]toare a resurselor umane;
- respectarea drepturilor cet][enilor în rela[ia cu autorit][ile jude[ene.
3.1.DIRECTORUL EXECUTIV
Art. 13. Directorul executiv îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul
jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, secretarul general al jude[ului:
1. asigur] îndeplinirea în condi[iile legii a sarcinilor sau îndatoririlor primite din partea consiliului jude[ean, pre\edintelui consiliului jude[ean
sau înlocuitorul acestuia, \i din partea secretarului general al jude[ului, prin repartizarea acestora conform specificului, pe servicii/compartimente
\i urm]re\te realizarea acestora;
2. asigur], prin intermediul compartimentului de specialitate juridic], ap]rarea drepturilor \i intereselor legitime ale autorit][ii sau a institu[iei
publice în raporturile cu alte autorit][i publice, institu[ii de orice natur], cu orice persoan] juridic] sau fizic], precum \i în fa[a instan[elor de judecat];
3. asigur] îndeplinirea atribu[iilor autorit][ii privind organizarea transportului de persoane prin curse regulate la nivel jude[ean;
4. asigur] aplicarea prevederilor legale privind preg]tirea \i desf]\urarea \edin[elor consiliului jude[ean;
5. asigur] \i verific] respectarea legalit][ii proiectelor \i actelor administrative, precum \i redactarea acestora cu respectarea normelor de tehnic] legislativ];
6. coordoneaz] \i supravegheaz] activitatea de registratur] \i circula[ia documentelor;
7. asigur] îndeplinirea corespunz]toare a activit][ilor privind p]strarea, conservarea \i utilizarea fondului arhivistic;
8. asigur] îndeplinirea atribu[iilor autorit][ii privind acordarea de asisten[] de specialitate consiliilor locale sau primarilor, la cererea expres] a acestora;
9. organizeaz] aplicarea reglement]rilor în domeniul procur]rii atestatelor de produc]tor \i a carnetului de comercializare din sectorul agricol;
10. asigur] respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unor obiective de interes jude[ean;
11. asigur] respectarea procedurilor privind comunicarea informa[iilor de interes public;
12. asigur] respectarea procedurilor privind transparen[a decizional] în adoptarea actelor administrative cu caracter normativ;
13. r]spunde de elaborarea la termen a analizelor, inform]rilor, rapoartelor \i a altor lucr]ri, semneaz] lucr]rile \i documentele elaborate de
personalul \i compartimentele din cadrul Direc[iei;
14. colaboreaz] cu serviciile publice descentralizate, institu[iile publice subordonate Consiliului jude[ean, Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj
\i cu serviciile publice deconcentrate, în vederea realiz]rii atribu[iilor ce revin Direc[iei;
15. este înlocuitorul secretarului general al jude[ului, pe perioada când acesta lipse\te din institu[ie.
3.2.SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, PREG}TIREA |EDIN{ELOR |I PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Art.14. Serviciul este subordonat directorului executiv al Direc[iei, este condus de un \ef serviciu, înlocuitorul de drept al directorului executiv,
pe perioada când acesta lipse\te din institu[ie, \i r]spunde de întreaga activitate a Direc[iei, \i al secretarului general al jude[ului în cazul în care
lipse\te \i înlocuitorul de drept al acestuia.
Art.15. Obiectivele specifice ale serviciului sunt:
- ap]rarea drepturilor \i intereselor legitime ale autorit][ii sau a institu[iei publice în raporturile cu alte autorit][i publice, institu[ii de orice
natur], cu orice persoan] juridic] sau fizic], precum \i în fa[a instan[elor de judecat];
- asigurarea legalit][ii actelor cu caracter juridic, prin vizarea acestora în condi[iile legii;
- asigurarea îndeplinirii procedurilor administrative care decurg din prevederile legale în vigoare.
Art.16. Pentru îndeplinirea obiectivelor, în condi[iile legii, serviciul îndeplin\te urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite
de consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, secretarul general al jude[ului \i directorul direc[iei:
1. analizeaz] proiectele de acte administrative, sub aspectul legalit][ii \i al respect]rii condi[iilor de fond \i form] prev]zute de lege \i cu
aplicarea normelor de tehnic] legislativ];
2. vizeaz] pentru legalitate contractele, acordurile, parteneriatele încheiate în baza actelor administrative \i a a finaliz]rii procedurilor de
achizi[ii publice;
3. redacteaz] ac[iunile în instan[] pentru persoana juridic] de drept public - Jude[ul S]laj, autoritatea deliberativ] \i cea executiv], institu[iile
subordonate \i autorit][ile administra[iei publice locale sau/\i unit][ile administrativ teritoriale, la solicitarea acestora;
4. reprezint] în fa[a instan[elor judec]tore\ti, persoana juridic] de drept public - Jude[ul S]laj, autoritatea deliberativ] \i cea executiv],
institu[iile subordonate \i autorit][ile administra[iei publice locale sau/\i unit][ile administrativ teritoriale, la solicitarea acestora;
5. acord] consultan[] juridic] autorit][ilor administra[iei publice locale din jude[, la solicitarea acestora;
6. controleaz] modul de aplicare a reglement]rilor în domeniul eliber]rii atestatelor de produc]tor \i informeaz] conducerea Consiliului
jude[ean asupra celor constatate \i a m]surilor luate;
7. r]spunde de respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unor obiective de interes jude[ean;
8. particip] la redactarea proiectelor de acte normative;
9. urm]re\te apari[ia actelor normative \i întocme\te note de informare \i lista acestora, pe care le prezint] pre\edintelui, vicepre\edin[ilor,
secretarului general al jude[ului \i conduc]torilor compartimentelor de specialitate;
10. întocme\te proiectul ordinii de zi a \edin[elor Consiliului jude[ean;
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11. preg]te\te \edin[ele Consiliului jude[ean \i efectueaz] lucr]rile de secretariat pentru acesta;
12. r]spunde de legalitatea actelor care implic] r]spunderea patrimonial] a institu[iei, a hot]rârilor Consiliului jude[ean \i dispozi[iilor pre\edintelui;
13. colaboreaz] cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean în elaborarea proiectelor de acte administrative;
14. acord] asisten[] de specialitate consilierilor jude[eni, pre\edintelui, vicepre\edin[ilor \i cet][enilor, în procesul de elaborare a proiectelor
de acte administrative;
15. sprijin] activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului jude[ean, [ine eviden[a prezen[ei la \edin[e \i o transmite Serviciului resurse
umane, salarizare \i organizare;
16. conduce eviden[a hot]rârilor \i dispozi[iilor \i asigur] transmiterea acestora persoanelor juridice \i fizice interesate;
17. aduce la cuno\tin[] public] actele administrative adoptate sau emise de consiliul jude[ean, respectiv pre\edintele consiliului jude[ean;
18. r]spunde de legalitatea, exactitatea \i corectitudinea datelor, elementelor \i informa[iilor înscrise în adeverin[ele întocmite la nivelul Serviciului;
19. r]spunde de realizarea activit][ilor privind transparen[a decizional] în administra[ia local];
20. monitorizeaz] îndeplinirea procedurilor administrative care decurg din prevederile legale în vigoare;
21. asigur] împreun] cu Biroul tehnologia informa[iei publicarea actelor administrative \i documentelor în sec[iunea Monitorul oficial local;
22. asigur] furnizarea informa[iilor de interes public a c]ror furnizare se realizeaz] din oficiu, precum \i a celor solicitate de c]tre cet][eni \i
mijloacele de informare în mas] \i colaboreaz] în acest sens \i pentru asigurarea comunic]rii oficiale institu[ionale cu compartimentele de specialitate;
23. asigur] secretariatul comisiei jude[ene de analiz] a proiectelor de steme ale unit][ilor administrativ teritoriale;
24. prime\te, înregistreaz], [ine eviden[a, \i se îngrije\te de rezolvarea peti[iilor formulate, în scris sau e-mail, de c]tre cet][eni sau organiza[ii
legal constituite \i le îndrum] spre solu[ionare la compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a r]spunsurilor;
25. urm]re\te solu[ionarea \i redactarea în termen a r]spunsului la peti[iile înregistrate, r]spunde de expedierea solu[iilor, de clasarea \i
arhivarea documentelor;
26. asigur] activitatea de rela[ii cu publicul;
3.3. SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE |I ORGANIZARE
Art.17. Serviciul resurse umane, salarizare \i organizare este subordonat directorului executiv al Direc[iei, fiind condus de un \ef serviciu \i este
compus din:
1. Compartimentul resurse umane \i salarizare;
2. Compartimentul organizare.
Art.18. Obiectivele specifice ale serviciului resurse sunt:
- gestionarea corespunz]toare a resurselor umane pentru aparatul de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj;
- asigurarea legalit][ii procedurilor de ocupare a func[iilor publice/posturilor contractuale vacante \i salarizare;
- sprijinirea consiliilor locale \i a institu[iilor subordonate în aplicarea prevederilor legale din domeniul specific de activitate.
Art.19. Compartimentul resurse umane \i salarizare îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii
stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, secretarul general al jude[ului \i directorul
Direc[iei juridice \i administra[ie local]:
1. organizeaz] \i realizeaz] gestiunea resurselor umane, a func[iilor contractuale, a func[iilor publice \i a func[ionarilor publici în cadrul Consiliului
Jude[ean S]laj, colaboreaz] direct cu Agen[ia Na[ional] a Func[ionarilor Publici prin portalul de management al func[iilor publice \i al func[ionarilor publici;
2. stabile\te necesarul de formare profesional] pe baza rapoartelor întocmite de personalul de conducere (func[ionari publici/personal
contractual) pentru personalul din subordine, în urma evalu]rii anuale, întocmind planul de perfec[ionare profesional] pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean;
3. elaboreaz], în colaborare cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, Regulamentul de organizare \i func[ionare
al aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, sprijin] \i urm]re\te modul de elaborare a regulamentelor de func[ionare ale institu[iilor subordonate;
4. r]spunde de întocmirea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean, verific] modul de întocmire \i respectare a
prevederilor legale privind întocmirea organigramelor, statelor de func[ii \i regulamentelor de organizare \i func[ionare, de c]tre institu[iile \i
serviciile publice din subordinea Consiliului jude[ean;
5. r]spunde de întocmirea statului de func[ii, pe categorii de func[ii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, în concordan[]
cu organigrama aprobat], \i calculul drepturilor de natur] salarial];
6. propune \i implementeaz] programe, proiecte \i lucr]ri privind organizarea, salarizarea \i resursele umane;
7. întocme\te rapoartele statistice privind activitatea de salarizare \i resurse umane;
8. acord] asisten[] de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane institu[iilor subordonate Consiliului jude[ean, precum \i
consiliilor locale, la solicitarea acestora;
9. întocme\te documentele privind numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, modificarea, pensionarea \i încetarea raportului de
serviciu sau de munc] pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean \i cabinetele demnitarilor, precum \i
administratorul public al jude[ului;
10. gestioneaz] \i întocme\te documenta[ia privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere \i execu[ie din aparatul de
specialitate, precum \i pentru posturile de conducere ale institu[iilor publice din subordinea Consiliului jude[ean, în conformitate cu legisla[ia în vigoare;
11. asigur] secretariatul comisiilor de concurs \i de solu[ionare a contesta[iilor;
12. organizeaz] concursuri \i examene pentru promovarea personalului în grade/trepte profesionale, în clas] sau în func[ii superioare, cu
respectarea prevederilor legale;
13. administreaz], actualizeaz] \i asigur] transmiterea bazei de date a func[iilor publice \i func[ionarilor publici din aparatul de specialitate al
Consiliului jude[ean c]tre Agen[ia Na[ional] a Func[ionarilor Publici;
14. gestioneaz] dosarele profesionale ale persoanelor care ocup] func[ii de demnitate public] \i ale personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului jude[ean \i din cabinetele demnitarilor, precum \i al administratorului public al jude[ului;
15. întocme\te \i gestioneaz] contractele individuale de munc] \i actele adi[ionale ale acestora pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean \i din cabinetele demnitarilor;
16. gestioneaz], completeaz] \i asigur] transmiterea registrului general de eviden[] a salaria[ilor din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean;
17. urm]re\te participarea la programele de perfec[ionare, întocme\te inform]ri, note, analize \i rapoarte statistice privind activitatea de
calificare \i perfec[ionare;
18. asigur] consilierea etic] \i monitorizarea respect]rii normelor de conduit] pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului jude[ean;
19. asigur] implementarea prevederilor legale privind declara[iile de avere \i declara[iile de interese pentru consilierii jude[eni \i pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean;
20. colaboreaz] cu \efii de compartimente pentru întocmirea fi\elor posturilor, asigur] gestionarea acestora \i corelarea acestora cu prevederile
prezentului regulament;
21. monitorizeaz] \i gestioneaz] sistemul de evaluare a performan[elor profesionale individuale ale func[ionarilor publici \i personalului
contractual \i acord] sprijin de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean în acest sens;
22. fundamenteaz] propunerile privind cheltuielile de personal;
23. r]spunde de întocmirea, eliberarea, vizarea \i eviden[a legitima[iilor de serviciu;
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24. întocme\te, împreun] cu compartimentele de specialitate, graficul privind efectuarea concediului de odihn] \i urm]re\te modul de
efectuare a acestuia;
25. colaboreaz] \i sprijin] autorit][ile administra[iei publice locale din jude[ în aplicarea prevederilor legisla[iei aplicabile func[ionarilor
publici \i personalului contractual;
26. colaboreaz] cu institu[iile centrale \i locale pentru realizarea atribu[iilor ce revin, potrivit legii, Consiliului jude[ean, privind organizarea,
salarizarea, resursele umane \i perfec[ionarea func[ionarilor publici;
27. organizeaz] concursul de management pentru ocuparea func[iilor de manageri din institu[iile publice de cultur] din subordinea Consiliului
Jude[ean S]laj, \i asigur] secretariatul comisiilor de concurs, de solu[ionare a contesta[iilor \i de evaluare a managerilor acestor institu[ii;
28. întocme\te statele de plat] lunare a drepturilor de natur] salarial] pentru func[iile de demnitate public], pentru func[ionarii publici \i
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, din cadrul cabinetelor demnitarilor, administratorul public al
jude[ului precum \i pentru consilierii jude[eni;
29. întocme\te \i pred] raport]rile lunare privind contribu[iile c]tre fondul de \omaj, asigur]rilor sociale de s]n]tate, asigur]rilor sociale;
30. întocme\te \i [ine eviden[a declara[iilor fiscale pentru toate categoriile de personal, consilierilor jude[eni \i ale comisiei ATOP;
31. gestioneaz] sistemul de control intern/managerial al Consiliului Jude[ean S]laj;
32. întocme\te rapoarte cu privire la stadiul implement]rii \i dezvolt]rii sistemului de control intern/managerial, \i le supune spre aprobare
Comisiei de monitorizare, coordonare \i îndrumare metodologic] a dezvolt]rii sistemului de control intern/managerial;
33. r]spunde de preg]tirea \i organizarea \edin[elor Comisiei de monitorizare, coordonare \i îndrumare metodologic] a dezvolt]rii sistemului
de control interm/managerial al Consiliului Jude[ean S]laj;
34. întocme\te procesele verbale ale \edin[elor Comisiei de monitorizare, coordonare \i îndrumare metodologic] a dezvolt]rii sistemului de
control intern/managerial \i alte documente specifice;
35. semnaleaz] Comisiei de monitorizare, coordonare \i îndrumare metodologic] a dezvolt]rii sistemului de control interm/managerial
situa[iile de nerespectare a dispozi[iilor acesteia;
36. întocme\te, actualizeaz] \i modific] registrul riscurilor identificate în cadrul Consiliului Jude[ean S]laj;
37. supune procedurile de sistem spre avizarea membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare \i îndrumare metodologic] a dezvolt]rii
sistemului de control interm/managerial ;
38. prime\te, înregisteaz], p]streaz] (claseaz]) originalele procedurilor de sistem realizate, cele transmise spre avizare \i procedurile opera[ionale avizate;
39. distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;
Art.20. Compartimentul organizare îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean
\i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, secretarul general al jude[ului \i directorul Direc[iei juridice \i administra[ie local]:
1. fundamentez] strategia de organizare a resurselor umane pentru personalul de specialitate din aparatul de specialitate, institu[iilor subordonate
Consiliului jude[ean în raport cu strategia na[ional], normele legale \i oportunit][ile jude[ului;
2. acord] asisten[] de specialitate în problemele privind organizarea resurselor umane institu[iilor \i serviciilor publice subordonate Consiliului
jude[ean, precum \i la solicitarea autorit][ilor administra[iei publice din jude[;
3. asigur] desemnarea reprezentan[ilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, la solicitarea autorit][ilor administra[iei
publice locale sau a institu[iilor din subordine \i, cu aprobarea conducerii Consiliului jude[ean, în calitate de membri în comisiile de concurs \i de
solu[ionare a contesta[iilor pentru concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor vacante sau de promovare a personalului;
4. întocme\te \i actualizeaz] situa[ia privind promovarea func[ionarilor publici \i a personalului contractual din aparatul de specialitate al
Consiliului jude[ean \i monitorizeaz] dezvoltarea carierei acestora;
5. elibereaz], la solicitarea func[ionarilor publici \i a personalului contractual, copii dup] documentele din dosarul profesional;
6. întocme\te pontajele lunare pentru personalul din cadrul Direc[iei;
7. gestioneaz] eviden[a absolvirii cursurilor de formare profesional] a personalului din cadrul apratului de specialitate al Consiliului jude[ean;
8. elibereaz] adeverin[e privind stagiul de practic] efectuat de studen[i, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, la solicitarea acestora;
9. asigur] aplicarea resurselor moderne de organizare \i a instrumentelor de management al resurselor umane din aparatul de specialitate al
Consiliului jude[ean;
10. asigur] secretariatul ATOP \i al comisiilor de specialitate ale acestuia;
11. împreun] cu conducerea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate, se implic] în activitatea de creare a unui corp de
func[ionari publici profesioni\ti \i competen[i, prin urm]rirea respect]rii codului de conduit], a unei politici de resurse umane coerente, suple \i
în concordan[] cu nevoile \i oportunit][ile care apar în structura aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean;
12. crearea unui sistem modern de evaluare a performan[elor profesionale ale personalului;
13. asigur] serviciile de secretariat la cabinetele vicepre\edin[ilor, secretarului general al jude[ului \i administratorului public;
3.4. COMPARTIMENTUL REGISTRATUR} |I ARHIV}
Art.21. Compartimentul registratur] \i arhiv] este subordonat directorului executiv al direc[iei \i, în condi[iile legii, are ca obiective specifice:
- asigurarea unui circuit corespunz]tor al documentelor prin intermediul registraturii electronice;
- gestionarea în condi[iile legii a fondului arhivistic.
Art.22. Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice Compartimentul Registratur] \i Arhiv] are urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii
stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, secretarul general al jude[ului \i directorul direc[iei:
1. înregistrarea în registratura electronic] a tuturor documentelor adresate consiliului jude[ean;
2. scanarea documentelor înregistrate \i ata\area acestora num]rului atribuit electronic;
3. înregistrarea peti[iilor, solicit]rilor, reclama[iilor în registratura electronic] precum \i în registrul special constituit;
4. întocmirea mapelor de coresponden[] \i distribuirea acesteia conform rezolu[iilor aplicate de conducerea Consiliului jude[ean \i secretarul
general al jude[ului;
5. expedierea coresponden[ei c]tre cei interesa[i;
6. respectarea prevederilor legale privind circula[ia actelor, folosirea \i eviden[a \tampilelor \i sigiliilor;
7. preluarea pe baz] de inventar, a documentele arhivistice create de compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean în
desf]\urarea activit][ii;
8. p]strarea, conservarea, selec[ionarea \i predarea documentelor din arhiv], în condi[iile legii;
9. întocmirea \i eliberarea, potrivit legii, de adeverin[e, copii \i extrase de pe documentele aflate în arhiv];
10. consultarea documentelelor aflate în arhiv] de c]tre personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean;
11. punerea la dispozi[ia persoanelor juridice \i fizice interesate, pentru consultare, a documentelor aflate în arhiv], pe baza unei solicit]ri exprese;
12. efectuarea copiilor dup] documentele din arhiva proprie, pe baza solicit]rilor persoanelor interesate;
3.5. COMPARTIMENTUL CONTRACT}RI SERVICII SOCIALE |I GUVERNAN{} CORPORATIV}
Art.23. Compartimentul Contract]ri servicii sociale \i guvernan[] corporativ] este subordonat directorului executiv al direc[iei \i, în condi[iile
legii, are ca obiective specifice:
- asigurarea activit][ilor specifice contract]rii serviciilor sociale acordate de furnizorii publici \i priva[i;
- aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la guvernan[a corporativ].
Art.24. Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, compartimentul Contract]ri servicii sociale \i guvernan[] corporativ], are urm]toarele
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atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia,
secretarul general al jude[ului \i directorul direc[iei:
1. organizeaz] \i realizeaz] activit][ile specifice contract]rii serviciilor sociale acordate de furnizorii publici \i priva[i;
2. încheie, în condi[iile legii, contracte \i conven[ii de parteneriat, contracte de finan[are, contrate de subven[ionare pentru înfiin[area,
administrarea, finan[area \i cofinan[area de servicii sociale;
3. monitorizeaz] financiar \i tehnic contractele men[ionate mai sus;
4. colaboreaz] cu organiza[iile neguvernamentale care desf]\oar] activit][i în domeniul asisten[ei sociale, protec[iei sociale, protec[iei familiei \i
a drepturilor copilului, prevenirii \i combaterii violen[ei în familie sau cu operatori economici, prin încheierea de conven[ii de colaborare cu ace\tia;
5. realizeaz], în timp, o baz] de date referitoare la to[i furnizorii publici \i priva[i de servicii sociale de la nivel jude[ean;
6. asigur] aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la guvernan[a corporativ];
3.6. COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Art.25. Compartimentul transport public local reprezint] autoritatea jude[ean] de transport \i de autorizare pentru serviciile de transport public
local \i îndepline\te, în condi[iile legii, are ca obiectiv specific asigurarea respect]rii drepturilor \i intereselor utilizatorilor prin stabilirea unui
program jude[ean de transport adecvat nevoilor acestora.
Art.26. Pentru realizarea acestor obliga[ii compartimentul transport îndepline\te urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite
de consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, secretarul general al jude[ului \i directorul direc[iei:
1. evaluarea fluxurilor de transport de persoane \i determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerin[elor de transport jude[ean de
persoane, precum \i anticiparea evolu[iei acestora;
2. stabilirea traseelor jude[ene, precum \i autog]rile \i sta[iile publice în care se realizeaz] îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea
autorit][ilor administra[iei publice locale sau, dup] caz, a asocia[iilor de dezvoltare intercomunitar] implicate;
3. elaborarea programelor de transport jude[ean de persoane prin servicii regulate, precum \i a capacit][ilor de transport necesare, în vederea
aprob]rii acestora de c]tre consiliul jude[ean;
4. introducerea datelor aferente programului de transport în aplica[ia electronic] specific] în vederea atribuirii traseelor jude[ene;
5. propune spre aprobarea consiliului jude[ean atribuirea traseelor jude[ene \i asigur] emiterea licen[elor aferente;
6. asigur] afi\area pe site-ul institu[iei a programului de transport jude[ean \i a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic
pentru atribuirea electronic] a traseelor na[ionale;
7. asigur] introducerea programului de transport jude[ean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronic] a traseelor na[ionale;
8. actualizeaz] periodic programul de transport jude[ean, în func[ie de cerin[ele de deplasare ale popula[iei \i în corelare cu transportul
public local, interjude[ean, interna[ional, feroviar, aerian sau naval de persoane;
9. constat] contraven[iile \i aplic] sanc[iunile conform competen[elor;
10. colaboreaz] cu alte structuri func[ionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea intercomunitar], în condi[iile legii, în vederea
realiz]rii unor investi[ii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local;
11. întocme\te inform]ri, rapoarte de specialitate \i analize privind activitatea compartimentului;
4. DIREC{IA ECONOMIC}
Art. 27. Direc[ia economic] este o structur] func[ional] în cadrul aparatului de specialitate la consiliului jude[ean, subordonat] pre\edintelui
Consiliului jude[ean, fiind condus] de un director executiv.
Direc[ia economic] este organizat] astfel:
1. Serviciul financiar contabilitate \i control financiar preventiv propriu \i de gestiune;
2. Biroul tehnologia informa[iei \i programe guvernamentale;
3. Compartimentul buget, finan[e \i urm]rirea crean[elor.
Obiectivele specifice ale direc[iei sunt:
utilizarea eficient] \i eficace a resurselor materiale \i financiare, în condi[ii de legalitate;
desf]\urarea activit][ilor de încas]ri \i pl][i;
stabilirea, constatarea, urm]rirea \i încasarea impozitelor, tarifelor \i taxelor, \i a altor categorii de venituri ce constituie resurse ale
bugetului jude[ului;
dezvoltarea sistemului informatic \i administrarea site-ului;
4.1. DIRECTORUL EXECUTIV
Art.28. Directorul executiv al Direc[iei economice îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii
stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. urm]re\te \i verific] documentele justificative care confirm] angajamentele contractuale, demararea procedurilor de achizi[ii publice, ac[iunile
de protocol, deplas]rile în [ar] \i în str]in]tate, plata drepturilor de natur] salarial], plata obliga[iilor c]tre bugetul de stat \i bugetul asigur]rilor sociale,
asigurând colaborarea cu compartimentele de specialitate pentru realizarea fundament]rii corecte a tuturor angajamentelor legale;
2. asigur] organizarea \i exercitarea controlului financiar preventiv, acord] viza de control financiar preventiv potrivit competen[elor delegate;
3. coordoneaz] elaborarea proiectului de buget al jude[ului, cu respectarea calendarului bugetar, \i estim]ri pe urm]torii trei ani, conform
prevederilor legale, \i a bugetelor ordonatorilor secundari \i ter[iari din subordinea Consiliului jude[ean;
4. coordoneaz] realizarea prognozei veniturilor proprii, a sumelor defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat \i a transferurilor cu
destina[ie special] de la bugetul de stat;
5. coordoneaz] urm]rirea execu[iei bugetare, pe fiecare ordonator de credite \i, în cadrul acestora, pe fiecare capitol, subcapitol, titlu de
cheltuial], articol \i alineat, \i preg]tirea bazei de date pentru fundamentarea necesarului de fonduri în vederea repartiz]rii influen[elor ce se vor
aproba la rectificarea bugetului în cursul anului;
6. organizeaz], îndrum] \i coordoneaz] activitatea de stabilire, constatare, urm]rire \i încasare a impozitelor, tarifelor \i taxelor, \i a altor
categorii de venituri ce constituie surse de venituri ale bugetului jude[ului;
7. coordoneaz] activitatea de angajare, lichidare, ordonan[are \i plata cheltuielilor aferente proiectelor de investi[ii finan[ate din bugetul jude[ului;
8. organizarea conducerii eviden[ei contabile a patrimoniului public \i privat al jude[ului \i a opera[iunilor financiare;
9. coordonarea ac[iunii de organizare \i valorificare a inventarului patrimoniului public \i privat al jude[ului, al institu[iilor \i serviciilor
publice deconcentrate prentru care prevederile legale impun asigurarea cheltuielilor materiale din bugetul jude[ului;
10. coordonarea execu[iei bugetare pentru încadrarea în limita creditelor aprobate;
11. asigur] întocmirea de note, rapoarte \i/sau inform]ri pentru fundamentarea financiar] a actelor administrative;
12. verific] \i asigur] regularizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat \i a transferurilor din bugetul de stat \i
determinarea excedentului sau deficitului bugetar anual;
4.2. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE |I CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU |I DE GESTIUNE
Art.29. Serviciul este subordonat directorului executiv al direc[iei, este condus de un \ef serviciu, înlocuitorul de drept al directorului executiv,
pe perioada când acesta lipse\te din institu[ie, \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de
Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. organizeaz] \i conduce eviden[a contabil] a veniturilor \i cheltuielilor bugetului jude[ului;
2. asigur] viza pentru controlul financiar preventiv propriu, în faza de angajare, lichidare, ordonan[are \i de plat] a cheltuielilor, potrivit
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competen[elor delegate;
3. fundamenteaz] \i elaboreaz] proiectul bugetului de venituri \i cheltuieli al jude[ului;
4. organizeaz] eviden[a \i raportarea angajamentelor bugetare, legale \i le comunic] în condi[iile impuse de prevederile legale;
5. întocme\te \i conduce eviden[a documentele de plat] c]tre Trezorerie, în conformitate cu reglement]rile în vigoare;
6. verific] extrasele de cont cu documentele înso[itoare, asigurând încadrarea corect] pe subdiviziunile clasifica[iei bugetare a cheltuielilor
curente \i de capital ale bugetului jude[ului;
7. înregistrarea la zi a cheltuielilor, pe feluri de cheltuieli dup] structura \i destina[ia lor \i pe subdiviziunile clasifica[iei bugetare;
8. întocme\te lunar balan[a de verificare \i contul de execu[ie bugetar], iar trimestrial \i anual întocmeste situa[iile financiare ale bugetului jude[ului;
9. întocme\te documenta[ia necesar] pentru vir]rile de credite bugetare, modificarea creditelor pe trimestre în cadrul clasifica[iei bugetare, în
conformitate cu actele normative în vigoare;
10. efectueaz] controlul periodic al gestiunilor, informând conducerea în cazurile în care se constat] abateri de la disciplina financiar], \i ia
m]surile corespunz]toare în colaborare cu compartimentul juridic pentru recuperarea pagubelor;
11. organizeaz] inventarierea patrimoniului, stabilirea situa[iei reale a tuturor elementelor de activ \i de pasiv ale institu[iei, întocmirea
situa[iilor financiare, conducerea la zi a Registrul - inventar.
12. conduce eviden[a contabil] analitic] distinct], pe surse de finan[are \i monitorizeaz] utilizarea fondurilor cu destina[ie special];
13. asigur] efectuarea pl][ilor privind contribu[iile asumate la diverse organisme/organiza[ii/asocia[ii interne \i interna[ionale;
14. asigur] efectuarea pl][ilor sumele destinate programelor de finan[are aprobate;
15. întocmirea documenta[iei privind angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata drepturilor de natur] salarial] \i a cheltuielilor de personal;
16. efectueaz] plata drepturilor aferente deplas]rilor în [ar] si str]in]tate, a cheltuielilor de protocol \i urm]re\te încadrarea acestora în
normativele stabilite în conformitate cu prevederile legale;
17. efectueaz] angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata cheltuielilor materiale \i de capital, pentru activitatea proprie \i pentru institu[iile \i
serviciile publice deconcentrate prentru care prevederile legale impun asigurarea cheltuielilor materiale \i de capital din bugetul jude[ului;
18. efectueaz] toate pl][ile \i aliment]rile de conturi ale institu[iilor subordonate din bugetul jude[ului, urm]rind încadrarea în prevederile
bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole \i alineate;
19. asigurarea eviden[ei contabile distinct] pentru programele cu finan[are nerambursabil] întocmindu-se balan[a de verificare sintetic] \i
analitic] pentru fiecare proiect în parte;
20. organizeaz] activitatea de caserie, tine eviden[a operativ] la zi a încas]rilor \i pl][ilor aferente tuturor opera[iunilor de cas], în lei \i valut];
21. verific] deconturile de cheltuieli, pe baza ordinului de deplasare, urm]rind eviden[a avansurilor acordate \i justificarea acestora;
22. întocme\te \i transmite declara[iile fiscale impuse de prevederile legale;
23. întocme\te fi\ele de cont sintetice \i analitice, balan[a de verificare sintetic] \i analitic], \i situa[iile financiare;
24. întocme\te fi\ele de credite bugetare, pl][i \i cheltuieli efective pe fiecare capitol, subcapitol, articol \i alineat;
25. întocme\te contul de execu[ie al cheltuielilor din bugetul local, pe capitole, pentru activitatea proprie a Consiliului jude[ean;
26. monitorizeaz] cheltuielilor de personal \i pl][ile restante pentru activitatea proprie \i centralizatoare pe ordonatori de credite;
27. verific], analizeaz] \i centralizeaz] situa[iile financiare ale unit][ilor subordonate cu situa[iile financiare proprii;
28. întocme\te situa[ia fluxurilor de trezorerie pentru activitatea proprie, precum \i cea centralizatoare;
29. înregistreaz] anual, în eviden[a contabil] cheltuielile institu[iilor subordonate efectuate din bugetul local, pentru ob[inerea balan[ei de
verificare centralizatoare;
30. asigur] fundamentarea actelor administrative \i a contractelor în conformitate cu competen[ele stabilite;
31. întocme\te \i prezint] organelor de control rapoartele solicitate, împreun] cu documentele contabile aferente;
32. gestioneaz] organizarea \i desf]\urarea activit][ii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospod]riile cresc]torilor individuali
de animale de pe raza teritoriului jude[ului S]laj;
33. procedeaz] la arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare;
4.3. BIROUL TEHNOLOGIA INFORMA{IEI |I PROGRAME GUVERNAMENTALE
Art.30. Biroul tehnologia informa[iei \i programe guvernamentale este subordonat directorului executiv al direc[iei \i este condus de un \ef birou.
Biroul îndepline\te urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean
sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. dezvolt], administreaz] \i actualizeaz] permanent informa[iile de pe portalul oficial al Consiliului Jude[ean S]laj, www.cjsj.ro, pe baza
informa[iilor \i documentelor primite în acest sens de la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean,
precum \i a paginii/-lor oficiale a(le) institu[iei utilizate prin intermediul diverselor canale @@social-media@@;
2. propune \i adopt] strategii, prognoze \i programe de dezvoltare a sistemului informatic dezvoltat la nivel jude[ean, integrat sistemului
na[ional, în conformitate cu priorit][ile locale, jude[ene, na[ionale \i tendin[ele mondiale în domeniu;
3. asigur] legalitatea, oportunitatea \i temeinicia privind achizi[iile de tehnic] de calcul, birotic], consumabile, software \i echipamente de comunica[ii,
precum \i pentru interven[iile calificate (service, repara[ii), întocme\te caietele de sarcini pentru procedurile de achizi[ii din aceast] categorie;
4 colaboreaz], cu compartimentul achizi[ii publice, la organizarea \i derularea achizi[iilor publice din domeniul tehnicii informatice \i de comunica[ii;
6.organizeaz] \i coordoneaz] nemijlocit exploatarea corect] \i eficient] a echipamentelor tehnice din dotarea personalului aparatului de specialitate;
5. colaboreaz] cu alte institu[ii sau persoane juridice române sau str]ine, cu organiza[ii neguvernamentale \i al[i parteneri sociali, în ceea ce
prive\te activit][ile specifice informatizate, activitatea de service, crearea \i actualizarea unor baze de date, INTERNET \i achizi[ii tehnic] de calcul;
6. dezvolt] proceduri pentru optimizarea fluxului de date, atât intern, cât \i la nivelul jude[ului, pentru colectarea, procesarea \i valorificarea
datelor prin situa[ii statistice interne sau publicare;
7 integreaz] serviciile publice jude[ene informatizate;
8. acord] asisten[] de specialitate aparatului de specialitate al Consiliului Jude[ean, institu[iilor subordonate \i autorit][ilor administra[iei
publice locale din jude[;
9. asigur] formularele electronice \i normele de completare pentru serviciile interne, precum \i procesarea datelor din acestea;
10. organizeaz] \i [ine eviden[a statistic] la mijloacele fixe \i materialele de IT la nivelul aparatului de specialitate;
11. organizeaz] \i asigur] leg]tura pentru transferul de date între compartimentele func[ionale ale institu[iei;
12. asigur] între[inerea periodic] \i exploatarea sistemelor de calcul, imprimantelor, scannerelor, serverelor, bazelor de date din dotarea
aparatului de specialitate, r]spunde de men[inerea în stare opera[ional] a tehnicii de calcul;
13. asigur] \i r]spunde de legalitatea \i func[ionarea soft-ului din dotare sau al celui nou- introdus;
14. asigur] asisten[] de specialitate personalului din aparatul de specialitate al consiliului jude[ean;
15. r]spunde de siguran[a datelor, protec[ia informa[iilor la p]strarea \i transmisia datelor;
16. particip] la programele, proiectele na[ionale \i interna[ionale în leg]tur] cu dezvoltarea sistemelor informatice la care institu[ia este partener;
17. monitorizeaz] func[ionarea serviciilor oferite pe cale electronic] \i define\te strategiile de extindere a acestora;
18. colaboreaz] cu compartimentele de specialitate în elaborarea programelor de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatic] \i comunica[ii;
19. contribuie la elaborarea normelor, normativelor tehnice din domeniul utiliz]rii informaticii \i de comunica[ii;
20. implementeaz], coordoneaz] sistemul informa[ional geografic (GIS) \i utilizarea lui la fundamentarea documenta[iilor, planurilor de
urbanism \i amenajarea teritoriului;

8

21. asigur] folosirea mediilor de comunica[ii \i informare tip INTRANET \i INTERNET, administreaz] re[eaua INTRANET \i accesul la
INTERNET prin instituirea mecanismelor de securitate;
22. colaboreaz] la îmbun]t][irea serviciilor publice, simplificarea procedurilor \i practicilor administrative;
23. optimizarea comunic]rii \i a fluxului de informa[ii între Consiliul jude[ean \i institu[iile la nivel local, regional \i na[ional;
24. urm]re\te respectarea normelor de exploatare a tehnicii de birotic], IT;
25. administreaz] sistemul de po\t] electronic];
26. centralizeaz] eviden[a copiilor pre\colari \i a elevilor din clasele I-VIII, beneficiari ai programului pentru \coli;
27. întocmirea documenta[iei privind angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata cheltuielilor privind furnizarea de produse prin programul pentru \coli;
28. preg]tirea \i întocmirea documenta[iei privind elaborarea proiectului de buget \i estim]ri pe urm]torii 3 ani pentru fundamentarea
necesarului de sume din bugetul de stat aferent furniz]rii produselor prin programul pentru \coli;
29. conduce eviden[a fondurilor alocate prin programele de finan[are ale Consiliului jude[ean, analitic, pe fiecare beneficiar;
30. preg]tirea \i întocmirea documenta[iei privind elaborarea proiectului de buget \i estim]ri pe urm]torii 3 ani, pentru necesarul de fonduri
pentru programele de finan[are ale Consiliului jude[ean;
4.4. COMPARTIMENTUL BUGET, FINAN{E |I URM}RIREA CREAN{ELOR
Art.31. Compartimentul buget, finan[e, \i urm]rirea crean[elor este subordonat directorului executiv al direc[iei \i îndepline\te, în condi[iile
legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul
delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. organizeaz], îndrum] \i coordoneaz] ac[iunea de elaborare a lucr]rilor privind adoptarea \i execu[ia bugetului jude[ului, propunând solu[ii,
metodologii \i tehnici de lucru;
2 elaboreaz] proiectul de buget consolidat al jude[ului, pe baza datelor furnizate de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului jude[ean \i a institu[iilor subordonate;
3. analizeaz], în vederea aprob]rii, proiectele de buget ale institu[iilor publice finan[ate integral sau par[ial din bugetul jude[ului;
4. elaboreaz], împreun] cu celelalte compartimente de specialitate, propunerile privind proiec[ia veniturilor \i a cheltuielilor pe urm]torii 3
ani, precum \i programul de ac[iuni multianuale, detaliat pe obiective \i ani de execu[ie;
5. urm]re\te încasarea impozitelor, taxelor \i a celorlalte venituri ale bugetului jude[ean, în conformitate cu prevederile actelor normative care
stau la baza constituirii acestor resurse financiare;
6. analizeaz], legalitatea, necesitatea \i oportunitatea aprob]rii obiectivelor de investi[ii din bugetul jude[ului, cu respectarea prevederilor Legii
privind finan[ele publice locale;
7. realizeaz] fundamentarea actelor administrative de aprobare \i rectificare a bugetului jude[ului, precum \i cu privire la vir]rile de credite;
8. întocme\te proiectul de buget local pentru r]zboi;
9. urm]re\te execu[ia bugetar], pe fiecare ordonator de credite, pe fiecare capitol, subcapitol, titlu de cheltuial], articol \i alineat;
10. întocme\te deschideri de credite pentru Jude[ul S]laj \i toate institu[iile de sub autoritatea Consiliului jude[ean, pe baza documentelor justificative;
11. analizeaz] \i propune utilizarea fondului de rezerv] bugetar];
12. întocmirea listelor de investi[ii ale jude[ului, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului jude[ean, pe surse de finan[are \i analitic,
pe tipuri de lucr]ri \i reactualizarea lor ori de câte ori este nevoie;
13. întocme\te propuneri de angajare a unor cheltuieli în limita creditelor de angajament, pentru toate proiectele de angajament legal ce privesc
bugetul propriu al jude[ului;
14. verific] solicit]rile, institu[ilor subordonate, de deschideri de credite în ceea ce prive\te execu[ia creditelor deschise \i încadrarea în
prevederile aprobate pe an \i trimestre;
15. acord] asisten[] de specialitate institu[iilor publice de sub autoritatea Consiliului Jude[ean S]laj, precum \i autorit][ilor administra[iei
publice din jude[, pe probleme bugetare;
16. întocme\te execu[ia bugetar] pentru fiecare structur] component] a bugetului propriu al jude[ului;
17. verific] \i asigur] regularizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat \i a transferurilor din bugetul de stat \i
determinarea excedentului sau deficitului bugetar;
18. întocmirea documenta[iei privind angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata cheltuielilor aferente finan[]rii cheltuielilor privind contribu[iile
pentru personalul neclerical angajat în unit][ile de cult din jude[ \i eviden[a contabil] a acestora;
19. întocmirea documenta[iei privind angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata cheltuielilor aferente transferurilor din bugetul local \i
bugetul de stat privind finan[area cheltuielilor curente \i de capital la Spitalul Jude[ean \i eviden[a contabil] a acestora;
20. conduce eviden[a contabil] a activelor fixe aflate în patrimoniul public \i privat al jude[ului \i eviden[a analitic] a imobiliz]rilor corporale
\i necorporale ale domeniului public \i privat al jude[ului;
21. efectueaz] înregistr]rile care se impun ca urmare a opera[iunilor de modific]ri în regimul juridic al bunurilor ce apar[in domeniului public \i
privat al jude[ului, pe m]sura apari[iei acestora \i organizeaz] efectuarea în termen a reevalu]rii imobiliz]rilor apar[inând domeniului public \i privat;
22. înregistreaz] reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul jude[ului, Centrului Militar \i Inspectoratului pentru Situa[ii de
Urgen[], conform reglement]rilor legale în vigoare;
23. efectueaz] opera[iunile de încasare a impozitelor, tarifelor \i taxelor datorate bugetului jude[ean, analizeaz] \i prezint] propuneri de
acordare de amân]ri sau e\alon]ri, reduceri, scutiri \i restituiri de impozite, taxe, tarife \i major]ri de întârziere;
24. propune m]suri de executare silit] asupra crean[elor neachitate la scaden[], reprezentând chirii, redeven[], impozite, taxe, tarife, contribu[ii
\i alte venituri ale bugetului jude[ului, stabilite în condi[iile legii;
25. efectueaz] procedura de executare silit] pentru recuperarea exclusiv a crean[elor fiscale;
26. urm]re\te încasarea veniturilor din subven[iile primite de la bugetul de stat;
27. întocme\te documenta[ia de stabilire \i indexare a impozitelor \i taxelor locale;
28. întocme\te facturi pentru crean[ele bugetare constatate;
29. urm]re\te încasarea chiriilor, concesiunilor \i redeven[elor pentru spa[iile proprietate a Consiliului Jude[ean S]laj, precum \i a altor bunuri
\i urm]re\te încasarea lor;
30. [ine eviden[a sintetic] \i analitic] a conturilor de venituri;
31. procedeaz] la arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare;
5. DIREC{IA INVESTI{II |I PROGRAME PUBLICE
Art.32. Direc[ia investi[ii \i programe publice este o structur] func[ional], subordonat] pre\edintelui Consiliului jude[ean, fiind condus] de un
director executiv.
Direc[ia investi[ii \i programe publice este organizat] dup] cum urmeaz]:
1. Compartimentul investi[ii \i lucr]ri publice;
2. Serviciul proiecte \i programe;
3. Unitatea de implementare a proiectului de management integrat al de\eurilor.
Direc[ia investi[ii \i programe publice are ca obiective specifice:
- identificarea \i stabilirea obiectivelor de investi[ii;
- implementarea lucr]rilor de investi[ii cuprinse în lista de investi[ii;
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- monitorizarea tuturor contractelor încheiate pentru derularea investi[iilor;
- atragerea \i administrarea fondurilor europene \i na[ionale \i realizarea proiectelor în condi[ii de conformitate.
5.1. DIRECTORUL EXECUTIV
Art.33. Directorul executiv îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul
jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. colaboreaz] cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, în vederea fundament]rii
bugetului \i a investi[iilor;
2. colaboreaz] cu unit][ile de proiectare \i cu constructorii în vederea realiz]rii la termen a obiectivelor cuprinse în programul de investi[ii;
3. coordoneaz] activitatea de preg]tire \i derulare a contractelor de execu[ie a lucr]rilor de investi[ii, efectuarea recep[iilor la terminarea
lucr]rilor \i a recep[iilor finale potrivit reglement]rilor legale în vigoare, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale consiliului jude[ean;
4. coordoneaz] elaborarea planului de investi[ii;
5. asigur] managementul de proiect pentru proiectele de investi[ii, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din aparatul de
specialitate al consiliului jude[ean;
6. asigur] reprezentarea obiectivelor \i intereselor economico-sociale ale jude[ului, precum \i func[ionalitatea rela[iilor de colaborare cu Agen[ia de
Dezvoltare Regional] Nord-Vest, sprijinind, prin compartimentele func[ionale, procesul de fundamentare \i elaborare a politicilor \i strategiilor agen[iei;
7. asigur] constituirea, func[ionalitatea \i eficien[a echipelor de management de proiect pentru toate proiectele de investi[ii cu finan[are
extern], intern] \i din fonduri proprii;
8. coordoneaz] procesul de maturizare tehnic] \i elaborare a aplica[iilor de finan[are pentru proiectele de investi[ii;
9. coopereaz] cu celelalte compartimente de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean pentru asigurarea succesului
managementului \i gestiunii proiectelor de investi[ii;
10. asigur] identificarea nevoilor \i a obiectivelor de dezvoltare \i opera[ionalizarea lor în proiecte cu finan[are nerambursabil] de interes
jude[ean \i regional;
11. asigur] derularea \i implementarea programelor de finan[are;
12. coordoneaz] procesul de realizare a bazei de date privind proiectele aflate în diverse stadii de promovare, evaluare sau implementare,
monitorizând situa[ia existent];
13. asigur] rela[iile informa[ionale \i de consultan[] cu ministerele \i institu[iile guvernamentale responsabile de gestiunea fondurilor
nerambursabile interne \i externe;
14. men[ine \i dezvolt] rela[ii func[ionale cu organismele Uniunii Europene \i alte institu[ii comunitare, asigurând reprezentarea \i punerea în valoare
a intereselor jude[ului \i comunit][ilor locale, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean;
15. coordoneaz] ini[ierea \i elaborarea de programe, prognoze, documente de planificare strategic] \i alte programe teritoriale privind
dezvoltarea economico-social] a jude[ului pentru ac[iunile \i obiectivele aferente ariei de activit][i a Consiliului jude[ean \i institu[iilor subordonate;
16. particip] la ac[iunile intreprinse de autorit][ile administra[iei publice centrale, în scopul transpunerii în practic] a documentelor de
planificare strategic];
17. asigur] monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectelor cu finan[are intern] \i extern];
5.2. COMPARTIMETUL INVESTI{II |I LUCR}RI PUBLICE
Art.34. Compartimentul investi[ii \i lucr]ri publice este subordonat directorului executiv \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii
principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. întocme\te programele anuale \i lunare de lucr]ri investi[ii, conform prevederilor legale;
2. particip] la elaborarea programelor, prognozelor, documentelor de planificare strategic] \i alte programe teritoriale privind dezvoltarea
economico-social] a jude[ului pentru ac[iunile \i obiectivele aferente ariei de activit][i a Consiliului jude[ean \i a institu[iilor subordonate;
3. urm]re\te realizarea obiectivelor jude[ului, conform Strategiei de Dezvoltare a Jude[ului \i a Planului de Dezvoltare Regional];
4. particip] la demararea, organizarea \i finalizarea procedurilor de licita[ie în vederea atribuirii proiect]rii \i execu[iei lucr]rilor de investi[ii,
în colaborare cu compartimentele func[ionale implicate în procedurile de achizi[ii publice;
5. asigur] \i r]spunde de dirigentarea lucr]rilor de investi[ii finan[ate din bugetul jude[ului \i sprijin] autorit][ile administra[iei publice locale
pentru derularea lucr]rilor de investi[ii ale acestora;
6. organizeaz] recep[ia la terminarea lucr]rilor \i recep[ia final] a lucr]rilor pentru lucr]rile de investi[ii, în colaborare cu compartimentele de
specialitate ale consiliului jude[ean;
7. verific] \i monitorizeaz] execu[ia cantitativ] \i calitativ] a lucr]rilor de investi[ii;
8. asigur] leg]tura permanent] cu proiectan[ii, verificatorii de proiecte, consultan[ii, constructorii \i Inspec[ia de Stat în Construc[ii, în vederea
derul]rii contractelor de achizi[ii publice de execu[ie a lucr]rilor de investi[ii;
9. particip] la analizarea ofertelor pentru lucr]rile de investi[ii în cadrul procedurilor de achizi[ii publice, fundamenteaz] necesitatea modific]rii
contractelor de achizi[ie public] necesare derul]rii investi[iilor;
10. verific] \i r]spunde de respectarea tehnologiilor de lucru, calitatea materialelor \i a lucr]rilor executate, precum \i a clauzelor \i termenelor
contractuale, în vederea realiz]rii \i finaliz]rii investi[iilor;
11 fundamenteaz] potrivit competen[elor actele administrative necesare aprob]rii, modific]rii sau actualiz]rii investi[iilor, în colaborare cu
compartimentele de specialitate ale consiliului jude[ean;
12. analizeaz], în colaborare cu compartimentele de specialiate, propunerile de cooperare sau asociere ale autorit][ilor administra[iei publice
locale cu alte autorit][i ale administra[iei publice locale din [ar] sau din str]in]tate, în vederea realiz]rii în comun a unor investi[ii;
13. asigur] fundamentarea, în colaborare cu compartimentele de specialiate, documenta[ia privind cooperarea sau asocierea cu persoanele juridice,
cu organiza[iile neguvernamentale \i cu al[i parteneri sociali, în vederea finan[]rii \i realiz]rii în comun a unor lucr]ri de interes public jude[ean;
14. organizeaz] ob[inerea de Certificate de urbanism, avize, acorduri, autotriza[ii de construire pentru investi[iile finan[ate din fonduri proprii sau externe;
15. sprijin] \i colaboreaz] cu compartimentele de specialitate ale Consiliului jude[ean, serviciile \i institu[iile proprii, în ac[iunile \i proiectele
care implic] derularea investi[iilor;
16. colaboreaz] cu compartimentele de specialitate, în elaborarea aplica[iilor de finan[are \i implementarea proiectelor cu finan[are intern] \i extern];
17. colaboreaz] cu Direc[ia economic] la întocmirea documentelor necesare pentru angajarea cheltuielilor prev]zute în lista de investi[ii;
5.3. SERVICIUL PROIECTE |I PROGRAME
Art.35. Serviciul proiecte \i programe este subordonat directorului executiv, este condus de un \ef serviciu, înlocuitorul de drept al directorului
executiv, pe perioada când acesta lipse\te, din institu[ie \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii
stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. particip] la preg]tirea \i actualizarea portofoliului de programe \i proiecte care s] asigure solu[ionarea unor probleme economico - sociale
de interes local;
2. ini[iaz] \i preg]te\te documenta[ia de fundamentare pentru realizarea proiectelor din domeniul dezvolt]rii economico-sociale, locale \i regionale;
3. identific] \i acceseaz] surse de finan[are pentru proiectele de interes jude[ean \i regional, propuse în scopul atingerii obiectivelor axelor prioritare
\i domeniilor majore de interven[ie ale Programului Opera[ional Regional, Programelor Opera[ionale Sectoriale \i Planului Na[ional de Dezvoltare Rural];
4. întocme\te documenta[iile pentru proiectele promovate prin programele de finan[are extern], asigur] completarea, modificarea \i transmiterea
cererilor de finan[are, clarific]ri la cererile de finan[are prin intermediul aplica[iilor electronice;
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5. particip] la ac[iunile intreprinse de autorit][ile administra[iei publice centrale, în scopul transpunerii în practic] a documentelor de planificare strategic];
6. identific], propune \i atrage în parteneriat proiecte de interes regional \i local, în scopul atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Jude[ului;
7. particip] la implementarea \i monitorizarea proiectelor Uniunii Europene de cooperare interregional], transfrontalier], transna[ional] \i
asisten[] post - aderare, de interes regional \i local, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
8. particip] la managementul de proiect pentru proiectele de investi[ii, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din aparatul de
specialitate al consiliului jude[ean;
9. elaboreaz], monitorizeaz] \i actualizeaz] documente de interes public prezentate pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj - sec[iunea Strategii/Proiecte;
10. întocme\te rapoarte, sinteze \i inform]ri pe domenii de activitate privind modul în care se realizeaz] obiectivele din strategiile \i programele aprobate;
11. colaboreaz] cu compartimentele de specialitate ale Consiliului jude[ean în vederea ob[inerii informa[iilor necesare întocmirii proiectelor
cu finan[are european] \i guvernamental];
12. colaboreaz] cu Direc[ia economic] la întocmirea documentelor necesare pentru angajarea cheltuielilor prev]zute în lista de investi[ii;
13. colaboreaz] cu autorit][ile \i institu[iile publice implicate în implementarea proiectelor de interes jude[ean \i regional;
14. asigur] rela[ii func[ionale de informare, raportare \i clarific]ri procedurale cu autorit][ile de management \i organismele intermediare în
derularea programelor de finan[are a investi[iilor;
15. fundamenteaz] potrivit competen[elor actele administrative necesare aprob]rii, modific]rii sau actualiz]rii programelor de investi[ii, în
colaborare cu compartimentele de specialitate ale consiliului jude[ean;
17. [ine eviden[a programelor externe în curs de derulare \i a celor propuse pentru finan[area extern] în cadrul programelor de finan[are
nerambursabil] european];
18. [ine eviden[a proiectelor depuse spre aprobare, pentru finan[are extern], pe toate tipurile de programe ale Uniunii Europene;
19. colaboreaz] cu Serviciul achizi[ii publice, parteneriat public-privat \i urm]rirea contractelor, prin elaborarea de caiete de sarcini, participarea
în cadrul comisiilor de licita[ie \i ofertare, pentru realizarea documente[iilor tehnice, realizarea investi[iilor, achizi[iilor de bunuri, achizi[iilor de
servicii, achizi[iilor de produse, din fonduri externe nerambursabile, precum \i din alte surse interne \i externe, în condi[iile stabilite de lege;
20. ini[iaz], elaboreaz] \i deruleaz] programe proprii finan[ate din bugetul jude[ului,;
5.4. UNITATEA DE MONITORIZARE |I DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DE|EURILOR
Art.36. Unitatea de monitorizare \i dezvoltare a Sistemului de Management Integrat al De\eurilor (SMID) este subordonat] directorului
executiv \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele
consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
- realizeaz] activit][i specifice de management referitoare la ini[ierea, promovarea, conducerea, monitorizarea \i dezvoltarea SMID;
- asigur] desf]\urarea în condi[ii optime a rela[iilor de colaborare între factorii implica[i în monitorizarea \i dezvoltarea SMID;
- colaboreaz] cu firmele de consultan[] în activit][ile necesare dezvolt]rii SMID pentru informa[iile \i documentele necesare atingerii
obiectivelor proiectului;
- implicarea în preg]tirea aplica[iei de finan[are \i a documentelor suport aferente, în etapele procedurale specifice;
- elaboreaz] împreun] cu Compartimentul achizi[ii publice documente specifice pentru achizi[iile de servicii/lucr]ri necesare dezvolt]rii SMID
\i particip] la procedurile de achizi[ie public];
- deruleaz] activit][ile specifice pentru implementarea proiectului elaborat pentru dezvoltarea SMID, în conformitate cu prevederile contractului
de finan[are;
- verific] îndeplinirea obiectivelor proiectului;
- p]streaz] documentele/dosarele proiectului pentru a asigura existen[a unei piste de audit corespunz]toare;
- întocme\te \i transmite rapoartele solicitate cu privire la progresul proiectului c]tre organismele abilitate;
- elaboreaz] \i transmite toate datele referitoare la activit][ile de monitorizare a proiectului solicitate de c]tre organismele abilitate;
- asigur] îndeplinirea m]surilor de informare \i publicitate la nivelul proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finan[are;
- semnaleaz] beneficiarului poten[ialele riscuri identificate care ar putea afecta negativ desf]\urarea proiectului elaborat pentru dezvoltarea SMID;
- pune la dispozi[ia organismelor abilitate s] verifice modul de utilizare a resurselor documentele solicitate \i asigur] toate condi[iile pentru
efectuarea verific]rilor la fa[a locului \i dup] finalizarea perioadei de implementare a proiectului elaborat pentru dezvoltarea SMID;
- asigur] arhivarea documentelor, în concordan[] cu reglement]rile în vigoare;
- ini[iaz], elaboreaz] \i fundamenteaz] actele administrative specifice domeniului de activitate;
6.DIREC{IA PATRIMONIU
Art. 37. Direc[ia patrimoniu este o structur] func[ional], subordonat] pre\edintelui Consiliului jude[ean, fiind condus] de un director executiv,
ajutat de un director adjunct.
Direc[ia patrimoniu are urm]toarea componen[]:
- servicul administrarea domeniului public \i privat al jude[ului;
- serviciul administrativ;
- compartimentul drumuri.
Obiectivele specifice ale direc[iei sunt:
- asigurarea administr]rii \i între[inerii eficiente a bunurilor din domeniul public \i privat al jude[ului;
- asigurarea func[ionalit][ii spa[iilor destinate sediului autorit][ii \i a parcului auto;
- asigurarea materialelor consumabile necesare desf]\ur]rii activit][ii aparatului de specialitate.
- asigur] emiterea acordurilor \i autoriza[iilor necesare amplas]rii sau realiz]rii de lucr]ri în zona drumurilor jude[ene.
Art.38. Directorul Direc[iei patrimoniu are urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de
pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. coordoneaz] activitatea de administrare a bunurilor din patrimoniul jude[ului;
2. coordoneaz] activitatea de cadastrare a drumurilor jude[ene, a sistemului rutier \i a re[elelor de utilit][i publice amplasate în zona
drumurilor jude[ene;
3. coordoneaz] activitatea de organizare a licita[iilor în vederea atribuirii drepturilor de folosin[] asupra imobilelor aflate în patrimoniul jude[ului;
4. colaboreaz] cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean pentru fundamentarea actelor
administrative necesare administr]rii eficiente a parimoniului jude[ului;
5. fundamenteaz] acordurile \i autoriza[iile necesare amplas]rii sau realiz]rii de lucr]ri în zona drumurilor jude[ene;
6. coordoneaz] activitatea de verificare a comport]rii în timp a lucr]rilor de investi[ii executate pe drumurile jude[ene, asigurând actualizarea
st]rii de viabilitate \i propunerea lucr]rilor de intre[inere \i/sau investi[ii necesare aducerii suprafe[elor de rulare la standardele necesare desf]\ur]rii
în condi[ii optime a traficului rutier.
Art.39. Directorul adjunct este înlocuitorul de drept al directorului executiv, \i are urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii
stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. r]spunde de elaborarea la termen a analizelor, informa[iilor, rapoartelor \i altor lucr]ri \i le înainteaz] spre semnare conducerii Direc[iei \i
a conducerii executive a Consiliului jude[ean;
2. colaboreaz] cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, în vederea fundament]rii
bugetului jude[ului;
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3. particip] la licita[iile privind achizi[iile publice, pentru lucr]rile de între[inere a drumurilor jude[ene, \i asigur] sprijin tehnic autorit][ilor
locale, institu[iilor publice, etc., pentru derularea procedurilor de evaluarea a documenta[iilor tehnice necesare derul]rii contractelor similare;
4. colaboreaz] cu unit][ile de proiectare în vederea realiz]rii la termen a obiectivelor cuprinse în programul lucr]rilor de între[inere a
drumurilor jude[ene;
5. colecteaz] date \i informa[ii în vederea întocmirii Planului anual de achizi[ii pentru anul urm]tor;
6. asigur] sprijinul tehnic necesar autorit][ilor locale din jude[, în vederea promov]rii, urm]ririi sau recep[ion]rii lucr]rilor ce se execut] pe
drumurile comunale, la construc[ii \i la aliment]ri cu ap];
7. urm]re\te arhivarea \i p]strarea tuturor documentelor apar[in]toare compartimentelor din subordine;
6.1. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC |I PRIVAT AL JUDE{ULUI
Art.40. Serviciul administrarea domeniului public \i privat al jude[ului este subordonat directorului executiv, fiind condus de un \ef serviciu,
înlocuitorul directorului executiv, pe perioada când acesta lipse\te din institu[ie, în cazul în care lipse\te \i directorul adjunct. Serviciul îndepline\te
urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat
al acestuia \i directorul direc[iei:
1. întocme\te \i conduce la zi eviden[a tehnic] \i starea de viabilitate a activelor fixe aflate în patrimoniul public \i privat al jude[ului;
2. asigur] realizarea cadastrului rutier, prin agen[i economici autoriza[i, conform programului anual aprobat;
3. p]streaz] \i actualizeaz] cartea tehnic] a cl]dirilor aflate în administrare;
4. asigur] întocmirea \i actualizarea eviden[ei planta[iilor din aliniamentele drumului pe care le gestioneaz] conform reglement]rilor în vigoare;
5. organizeaz] \i asigur] desf]\urarea recens]mântului traficului rutier pe drumurile de interes jude[ean;
6. efectueaz] revizii \i controale la patrimoniul public \i privat al jude[ului, înregistrând evolu[iile evenimentelor \i st]rii tehnice, pe baza
c]rora actualizeaz] starea de viabilitate a acestora;
7. propune efectuarea de expertize pentru activele fixe din administrarea jude[ului pentru lucr]ri de intre[inere, repara[ii, moderniz]ri \i investi[ii;
8. avizeaz] \i urm]re\te semnalizarea lucr]rilor de orice fel, care se execut] în carosabil sau în zona drumurilor;
9. particip] la identificarea, evaluarea \i întocmirea documentelor, de recuperare a pagubelor produse re[elei de drumuri de c]tre participan[ii
la trafic sau de c]tre executan[ii lucr]rilor din zona drumului;
10. propune actualizarea taxelor pentru utilizarea zonei drumurilor aflate în administrarea Consilului jude[ean;
11. particip] la elaborarea programelor pentru între[inerea \i repararea cl]dirilor, în func[ie de datele culese din teren \i a prevederilor
normative în vigoare;
12. propune spre aprobare proiecte de hot]râri privind administrarea patrimoniului jude[ului;
13. identific] \i propune m]surile necesare pentru electrificarea, reabilitare termic] a cl]dirilor inclusiv prin implementarea unor programe
energetice ce se deruleaz] la nivelul jude[ului;
14. propune, spre aprobarea Consiliului jude[ean, programele de lucr]ri noi, moderniz]ri, repara[ii capitale \i înlocuiri care se execut] din
redeven[a aferent] bunurilor concesionate;
15. întocme\te \i propune, spre aprobarea Consiliului jude[ean, programul de preg]tire pentru iarn] a re[elei de drumuri din adminstrare;
16. propune, urm]re\te \i verific] executarea lucr]rilor la activele fixe (imobile), verificând respectarea proiectului tehnic \i caietului de sarcini;
17. particip] ca membri în comisiile de licita[ie organizate pentru licita[iile de servicii sau lucr]ri, la obiectivele apar[inând domeniului public
\i privat al jude[ului;
18. organizeaz] licita[ii \i încheie contractele de închiriere, concesiune, comodat \i cu furnizorii de utilit][i, pentru cl]dirile aflate în patrimoniul
jude[ului, pentru serviciul de alimentare cu ap], canalizare, gaze naturale, energie electric] \i termic] \i service-ul la aparatele \i utilajele aferente
acestor servicii \i urm]re\te derularea acestor contracte \i particip] la repartizarea consumului de utilit][i c]tre utilizatori în cazul cl]dirilor
închiriate sau concesionate;
19. organizeaz] licita[iile pentru închirierea \i concesiunea imobilelor aflate în patrimoniul jude[ului;
20. asigur] punerea în aplicare a hot]rârilor consiliului jude[ean referitoare la administrarea patrimoniului jude[ean;
21. particip] la recep[iile la terminarea lucr]rilor \i recep[iile finale pentru lucr]rile de construc[ii;
22. gestioneaz] toate datele cu privire la patrimoniul public \i privat al jude[ului;
23. reactualizeaz], anual, chiriile \i redeven[a, încasate în func[ie de evolu[ia ratei infla[iei;
24. verific] modul de utilizare a redeven[ei datorat] de c]tre operatorul serviciului de alimentare cu ap] în cadrul programelor de lucr]ri noi,
moderniz]ri, repara[ii capitale \i înlocuiri care se execut] din aceasta;
25. asigur] eviden[a domeniului public \i privat al Jude[ului S]laj, în ce prive\te amortizarea, intr]rile, ie\irile, darea în concesiune, în
administrare, în folosin[] gratuit], casare, etc.;
26. efectueaz] înregistr]rile care se impun ca urmare a opera[iunilor de modific]ri în regimul juridic al bunurilor ce apar[in domeniului public \i
privat al jude[ului, pe m]sura apari[iei acestora \i organizeaz] efectuarea în termen a reevalu]rii imobilelor apar[inând domeniului public \i privat;
27. verific] documenta[iile depuse în vederea emiterii acordurilor \i autoriza[iilor necesare amplas]rii sau realiz]rii de lucr]ri \i/sau panouri în
zona drumurilor jude[ene;
28. propune emiterea acordurilor \i autoriza[iilor necesare amplas]rii sau realiz]rii de lucr]ri \i/sau panouri în zona drumurilor jude[ene.
6.2. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Art.41. Serviciul administrativ este subordonat directorului executiv al direc[iei \i este condus de un \ef serviciu.
Serviciul îndepline\te, în principal, potrivit legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de
pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. întocme\te propunerile anuale privind cheltuielile administrative;
2. asigur] piesele de schimb, carburan[ii \i lubrifian[ii pentru ma\inile din dotare;
3. efectueaz] comanda \i recep[ia bunurilor \i materialelor de papet]rie, birotic], promo[ionale \i protocol \i asigur] depozitarea, conservarea,
buna gospod]rire \i gestionarea lor;
4. r]spunde de organizarea \i desf]\urarea activit][ii de între[inere, reparare \i exploatare a mijloacelor auto din dotare;
5. întocme\te actele privind consumul de carburan[i \i lubrifian[i, întocme\te fi\ele activit][ilor zilnice pentru fiecare ma\in] din dotare \i
elibereaz] foile de parcurs;
6. organizeaz] \i desf]\oar] activit][ile din atelierul de repara[ii \i garajul auto;
7. asigur] efectuarea zilnic] a reviziilor tehnice \i repara[iilor curente, în limita fondurilor alocate prin buget cu aceast] destina[ie;
8. asigur] între[inerea instala[iilor de înc]lzire, alimentare cu ap] \i energie electric] din sediul institu[iei;
9. elaboreaz] propunerile anuale privind repara[iile capitale \i curente pentru imobilele \i mijloacele fixe din dotarea aparatului de specialitate
al Consiliului jude[ean;
10. particip] la inventarierea mijloacelor fixe \i obiectelor de inventar \i a celor privind transmiterea mijloacelor fixe \i obiectelor de inventar la alte unit][i;
11. r]spunde de gospod]rirea energiei electrice, combustibililor \i materialelor;
12. asigur] cur][enia \i între[inerea în înc]peri, holuri, s]li de \edin[] \i alte spa[ii;
13. colaboreaz] cu Jandarmeria Român] \i S.C. Paz] Obiective \i Interven[ie S.R.L., pentru întocmirea planurilor de paz] ale institu[iei,
întocme\te sau reactulizeaz] contracte de prest]ri servicii \i urm]re\te derularea lor;
14. r]spunde de activitatea de prevenire, stingere a incendiilor \i ap]rare civil]; particip] la activit][ile organizate în acest sens de institu[iile specializate;
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15. r]spunde, la nivelul aparatului propriu, de activitatea de protec[ie a muncii;
16. întreprinde toate demersurile necesare, împreun] cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
jude[ean, pentru preg]tirea deplas]rilor la reuniuni interna[ionale, precum \i primirea delega[iilor interne sau externe la consiliul jude[ean, în
conformitate cu normele \i uzan[ele de etichet] \i protocol.
6.3. COMPARTIMENTUL DRUMURI
Art.42. Compartimentul drumuri este subordonat directorului direc[iei, în subordinea direct] a directorului executiv adjunct, \i îndepline\te în
condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau
înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. întocme\te documenta[iile tehnico-economice pentru lucr]rile de între[inere \i repara[ii curente apar[inând domeniului public \i privat al
jude[ului (studii de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execu[ie, caiete de sarcini \i documenta[ii privind licita[ia lucr]rilor);
2. colaboreaz] cu Direc[ia investi[ii \i programe publice la realizarea documenta[iilor tehnice, în faza de studiu de fezabilitate, pentru ob[inerea
de fonduri pe diferite programe, pentru obiectivele apar[inând domeniului public \i privat al jude[ului;
4. execut] ridic]rile TOPO pentru proiectele proprii, precum \i, la solicitare, pentru al[i beneficiari (consilii locale, institu[ii publice etc.);
5. asigur] \i r]spunde de dirigentarea tuturor lucr]rilor de între[inere \i repara[ii \i sprijin] consiliile locale, în acest sens, pentru lucr]rile
proprii, urm]rind \i verificând volumul, calitatea \i valoarea lucr]rilor executate de c]tre constructori, raportate la documenta[iile de execu[ie
existente, pân] la punerea în func[iune a acestora \i predarea lor;
6. organizeaz] \i particip] la recep[ia la terminarea lucr]rilor \i final] a lucr]rilor de între[inere \i repara[ii, asigur] secretariatul comisiilor \i
urm]re\te realizarea m]surilor stabilite cu ocazia recep[iei;
7. asigur], verific] \i gestioneaz] lucr]rile de între[inere \i repara[ii curente la drumuri, poduri \i lucr]ri de art], urm]rind ca acestea s] satisfac]
exigen[ele formulate de beneficiar \i s] permit] executarea lucr]rilor în bune condi[ii;
8. asigur] leg]tura permanent] între beneficiar (Consiliul jude[ean), proiectan[ii, constructorii \i Inspec[ia de Stat în Construc[ii, în vederea
derul]rii normale a contractelor încheiate ;
9. colaboreaz] cu consiliile locale în vederea unei administr]ri eficiente a drumurilor de interes local;
11. verific] respectarea tehnologiilor de lucru, calitatea materialelor \i a lucr]rilor executate \i face propuneri de oprire a lucr]rilor, atunci când este cazul;
12. particip], ca membri, în comisiile de licita[ie pentru achizi[ia proiect]rii \i a execu[iei lucr]rilor de drumuri \i poduri;
13. preg]te\te \i organizeaz] recep[ia pentru lucr]rile de infrastructur] rutier], executate prin programele privind dezvoltarea rural], la
solicitarea consiliilor locale;
14. asigur] asisten[a tehnic] \i supravegherea lucr]rilor aprobate prin programele privind dezvoltarea rural] pentru infrastructura rutier], la
solicitarea consiliilor locale;
7. DIREC{IA ARHITECT |EF
Art.44. Direc[ia arhitect \ef se afl] în subordinea pre\edintelui Consiliului jude[ean, este condus] de arhitectul \ef, \i îndepline\te, potrivit legii, \i
alte atribu[ii încredin[ate de Consiliul jude[ean, de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia, \i are ca obiective specifice:
- dezvoltarea durabil] a comunit][ii, coordonarea activit][ilor de dezvoltare teritorial], amenajarea teritoriului \i urbanism, protejarea valorilor
de patrimoniu \i a calit][ii arhitecturale la nivelul unit][ii administrativ-teritoriale;
- coordoneaz] activitatea de avizare \i de emitere a certificatelor de urbanism \i autorizare a documenta[iilor care intr] în competen[a
decizional] a consiliului jude[ean, respectiv a pre\edintelui acestuia;
- constituirea bazei de date urbane.
Direc[ia arhitect \ef are în componen[] urm]toarele compartimente:
1.
Compartimentul amenajarea teritoriului \i urbanism;
2.
Birou autoriza[ii de construire \i disciplina în construc[ii;
3.
Compartimentul mediu \i utilit][i publice;
4.
Compartiment GIS.
7.1. ARHITECTUL |EF
Art.45. Arhitectul \ef îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i
de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. asigur] elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului jude[ean;
2. propune asocierea, în condi[iile legii, a jude[ului cu comunele \i ora\ele interesate \i coordoneaz] elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriului zonale;
3. fundamenteaz] supunerea spre aprobarea consiliului jude[ean documenta[iile de amenajare a teritoriului;
4. ac[ioneaz] pentru respectarea \i punerea în practic] a prevederilor documenta[iilor de amenajare a teritoriului aprobate;
5. asigur] elaborarea \i fundamentarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorial] \i le supune aprob]rii consiliului jude[ean;
6. coordoneaz] Comisia tehnic] de amenajare a teritoriului \i urbanism;
7. coopereaz] cu institu[iile publice centrale \i locale pentru aplicarea politicilor sectoriale, programelor na[ionale \i proiectelor prioritare în
domeniul urbanismului;
8. urm]re\te respectarea disciplinei în domeniul autoriz]rii execut]rii lucr]rilor de construc[ii pe teritoriul administrativ al judetului, precum
si respectarea disciplinei în urbanism \i amenajarea teritoriului legat] de procesul de autorizare a construc[iilor;
9. coordoneaz] activit][ile de elaborare a inform]rilor, rapoartelor sau studiilor legate de competen[ele ce-i revin sau a unor obiective complementare;
10. acord] asisten[] tehnic] de specialitate autorit][ilor administra[iei publice locale;
11. asigur] cuprinderea prevederilor \i obiectivelor planurilor de amenajare a teritoriului na[ional \i regional în documenta[iile de urbanism
ale unit][ilor administrativ - teritoriale din jude[;
12. elaboreaz] propunerile temelor de proiectare pentru documenta[ii de urbanism \i amenajare a teritoriului \i dup] caz, reactualizarea celor existente;
13. colaboreaz] cu reprezentan[ii ministerelor \i ai altor organisme centrale sau locale pentru fundamentarea unor documenta[ii, elaborarea
unor proiecte, executarea de lucr]ri;
14. coordoneaz] activitatea de avizare \i de emitere a certificatelor de urbanism \i autorizare a documenta[iilor care intr] în competen[a
decizional] a consiliului jude[ean, respectiv a pre\edintelui acestuia;
15. verific] documenta[iile tehnice \i semneaz] avizul structurii de specialitate la solicitarea emiten[ilor autoriza[iilor de construire;
16. urm]re\te elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului jude[ului, unit][ilor administrativ - teritoriale, sta[iunilor turistice;
17. emite avizul de oportunitate \i avizul arhitectului \ef pentru documenta[iile de urbanism \i de amenajare a teritoriului analizate în cadrul
Comisiei tehnice jude[ene de amenajare a teritoriului \i urbanism;
18. organizeaz] eviden[a monumentelor, ansamblurilor, siturilor istorice, de arhitectur], a monumentelor naturii \i a peisajelor culturale,
precum \i a b]ncii de date urbane \i de amenajarea teritoriului;
19. avizeaz] documenta[iile tehnice întocmite pentru aprobarea eliber]rii cetificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor;
20. colaboreaz] cu institu[iile publice central sau locale \i cu unit][ile administrativ teritoriale în activitatea de introducere a sistemului
informa[ional specific domeniului imobiliar edilitar \i b]ncii de date urbane.
7.2. COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI |I URBANISM
Art. 46. Compartimentul amenajarea teritoriului \i urbanism este subordonat arhitectului \ef \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele
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atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia
\i arhitectul \ef:
1. elaboreaz] orient]rile generale privind organizarea \i dezvoltarea urbanistic] a localit][ilor;
2. analizeaz] documenta[iile de urbanism, întocmite la solicitarea autorit][ilor administra[iei publice locale;
3. asigur] asisten[] de specialitate autorit][ilor administra[iei publice locale;
4. întocme\te proiectul planului de proiectare în domeniul urbanismului;
5. verific], în termen, \i ia m]surile corespunz]toare în vederea solu[ion]rii sesiz]rilor \i reclama[iilor cet][enilor privind problemele de
urbanism \i amenajarea teritoriului;
6. [ine eviden[a monumentelor istorice \i de arhitectur], face propuneri pentru asigurarea fondurilor necesare execut]rii lucr]rilor de restaurare;
7. colaboreaz] cu proiectan[ii de specialitate la întocmirea lucr]rilor în vederea stabilirii zonelor protejate;
8. asigur] derularea la nivel jude[ean a Programului de finan[are a elaborarii Planurilor Urbanistice Generale \i a Regulamentelor Locale de Urbanism;
9. asigur] suport tehnic autorit][ilor administra[iei publice locale pentru gestionarea, eviden[a \i actualizarea documenta[iilor de urbanism a
c]ror elaborare cad în sarcina acestora;
10. coordoneaz] culegerea unor date din domeniul urbanismului pentru reactualizarea b]ncii de date privind localit][ile jude[ului \i asigur]
actualizarea periodic] a acestora;
11. coordoneaz] activitatea de elaborare a regulamentelor de urbanism de c]tre autorit][ile administra[iei publice locale \i urm]re\te aplicarea lor;
12. r]spunde de elaborarea regulamentului jude[ean de amenajare a teritoriului, urm]re\te aplicarea \i respectarea prevederilor acestuia;
13. colaboreaz] cu unit][ile de proiectare în vederea elabor]rii planurilor de amenajare a teritoriilor zonale, jude[ene, interor]\ene\ti \i
intercomunale, municipale, or]\ene\ti \i comunale, cât \i a planurilor urbanistice generale, zonale \i de detaliu, apar[inând municipiului, ora\elor,
sta[iunilor balneare, turistice \i satelor;
14. colaboreaz] cu proiectantul \i executantul sistemului informatic al b]ncii de date, cu celelalte compartimente ale direc[iei, \i cu Direc[ia
Jude[ean] de Statistic];
15. colaboreaz] cu unit][ile abilitate în activitatea de introducere a lucr]rilor de cadastru pe teritoriul jude[ului cu organele locale în stabilirea
programelor de dezvoltare \i modernizare a localit][ilor;
16. r]spunde de eviden[a planurilor de amenajare a teritoriului \i de actualizarea acestora;
17. colaboreaz] cu celelalte compartimente din cadrul direc[iei, precum \i cu autorit][ile administra[iei publice locale, în vederea respect]rii
documenta[iilor \i regulamentelor de urbanism;
18. transmite periodic Ministerului Lucr]rilor Publice, Dezvolt]rii \i Administra[iei situa[iile cu privire la eviden[a \i actualizarea documenta[iilor
de amenajare a teritoriului \i urbanism;
19. asigur] arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare;
7.2. BIROUL AUTORIZA{II DE CONSTRUIRE |I DISCIPLINA ÎN CONSTRUC{II
Art.47. Biroul autoriza[ii de construire \i disciplina în construc[ii este subordonat arhitectului \ef, fiind condus de un \ef birou, înlocuitorul de
drept al arhitectului \ef, pe perioada când acesta lipse\te din institu[ie, \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum
\i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i arhitectul \ef:
1. asigur] aplicarea întocmai a prevederilor legale în domeniul autoriz]rii lucr]rilor de construire;
2. asigur] aplicarea unitar] a prevederilor legale în domeniu pe toat] suprafa[a jude[ului \i la toate unit][ile administrativ teritoriale;
3. ia m]surile ce se impun conform legisla[iei \i limitelor de competen[] acolo unde se constat] abateri \i urm]re\te ducerea la îndeplinire a celor stabilite;
4. realizeaz] controlul privind disciplina în construc[ii, aplicând prevederile legale în cazul în care se constat] abateri;
5. sprijin] autorit][ile administra[iei publice locale în aplicarea prevederilor legale privind disciplina în construc[ii;
6. asigur] elaborarea certificatelor de urbanism prin verificarea con[inutului documentelor depuse, verificarea reglement]rilor din documenta[iile
de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, \i analizarea compatibilit][ii scopului declarat
pentru care se solicit] emiterea certificatelor de urbanism;
7. formuleaz] condi[iile \i restric[iile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investi[iei;
8. stabile\te avizele \i acordurile legale necesare autoriz]rii;
9. solicit] avizul primarului unit][ii administrativ-teritoriale în a c]rui raz] se afl] imobilul/investi[ia, în situa[ia în care emitentul actelor este
pre\edintele Consiliului jude[ean;
10. redacteaz] \i emite certificatele de urbanism, în condi[iile respect]rii tuturor prevederilor legale;
11. asigur] elaborarea autoriza[iilor de construire/desfiin[are prin verificarea con[inutului documentelor (documenta[iei) depuse, sub aspectul
prezent]rii tuturor actelor necesare autoriz]rii;
12. în cazul documenta[iilor incomplete, se adreseaz], în scris, în termenul legal, solicitantului, cu men[ionarea datelor \i elementelor necesare
pentru completare;
13. preg]te\te \i prezint] documenta[iile depuse spre analiz] reprezentan[ilor avizatorilor în comisia consultativ] organizat] la nivelul Direc[iei arhitect \ef;
14. verific] existen[a documentelor de plat] a taxelor legale;
15. redacteaz] \i prezint] spre semnare, în cazul îndeplinirii tuturor condi[iilor legale, a actelor emise;
16. asigur] transmiterea c]tre primari, spre \tiin[], a actelor emise, în situa[ia în care emitentul este pre\edintele Consiliului jude[ean;
17. verific] documenta[iile tehnice \i întocme\te avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului jude[ean, în situa[iile în care emiterea
certificatului de urbanism \i a autoriza[iei de construire este de competen[a primarilor, potrivit situa[iilor prev]zute de lege;
18. asigur] emiterea autoriza[iilor în regim de urgen[]- la lucr]ri de prim] necesitate în cazuri de avarii, calamit][i ori alte evenimente cu
caracter excep[ional- în limitele de competen[] conferite de lege;
19. asigur] caracterul public a listelor cuprinzând certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire emise, conform legii;
20. asigur], în condi[ii legale, prelungirea valabilit][ii certificatului de urbanism \i autoriza[iei de construire emise;
21. întocme\te inform]ri, rapoarte \i analize privind activitatea desf]\urat];
22. asigur] arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare.
7.3. COMPARTIMENTUL MEDIU |I UTILIT}{I PUBLICE
Art.48. Compartimentul mediu \i utilit][i publice, este subordonat arhitectului \ef \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale,
precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i arhitectul \ef:
1. colaboreaz] cu personalul din cadrul Direc[ia investi[ii \i programe publice la realizarea Planului Jude[ean de Gestionare a De\eurilor;
2. r]spunde \i monitorizeaz] problemele de protec[ia mediului;
3. coordoneaz] activitatea consiliilor locale \i institu[iilor subordonate Consiliului Jude[ean S]laj în vederea respect]rii prevederilor în
domeniul protec[iei mediului;
4. acord] sprijin \i asisten[] tehnic] consiliilor locale \i institu[iilor subordonate Consiliului Jude[ean S]laj în implementarea legisla[iei \i
politicilor în domeniul protec[iei mediului;
5. coordoneaz] \i monitorizeaz] activit][ile de management al de\eurilor, desf]\urate de serviciile de salubritate ale consiliilor locale;
6. particip] la dezbateri publice ini[iate de institu[ii publice \i agen[i economici, în vederea ob[inerii actelor de reglementare a activit][ii acestora
din punct de vedere al protec[iei mediului;
7. colaboreaz] cu Agen[ia pentru Protec[ia Mediului S]laj, Garda Na[ional] de Mediu-Comisariatul Jude[ean S]laj, Sistemul de Gospod]rire
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a Apelor S]laj, Agen[ia Regional] pentru Protec[ia Mediului Cluj-Napoca, precum \i cu alte institu[ii de specialitate;
8. elaborarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere \i modernizare a sistemelor de utilit][i
publice existente, precum \i a programelor de înfiin[are a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
9. coordoneaz] proiectarea \i execu[ia lucr]rilor tehnico-edilitare, în scopul realiz]rii acestora într-o concep[ie unitar] \i corelat] cu programele
de dezvoltare economico-social] a localit][ilor, de amenajare a teritoriului, urbanism \i mediu;
10. asigur] consultan[] privind asocierea intercomunitar] în scopul înfiin[]rii, organiz]rii, gestion]rii \i exploat]rii în interes comun a unor
servicii de utilit][i publice, inclusiv pentru finan[area \i realizarea obiectivelor de investi[ii specifice sistemelor de utilit][i publice;
11. asigur] consultan[] privind alegerea modalit][ii de gestiune a serviciilor de utilit][i publice \i darea în administrare sau, dup] caz,
concesionarea sistemelor de utilit][i publice destinate furniz]rii/prest]rii acestora;
12. urm]re\te, monitorizeaz] \i raporteaz] indicatorii de performan[] \i aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborat] de
Ministerului Lucr]rilor Publice, Dezvolt]rii \i Administra[iei împreun] cu autorit][ile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu
cele mai bune performan[e din domeniul serviciilor comunitare de utilit][i publice;
13. elaboreaz] regulamentele serviciilor, caietele de sarcini, contractele de furnizare/prestare a serviciilor \i alte acte normative locale
referitoare la serviciile de utilit][i publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru \i a contractelor-cadru de furnizare/prestare
ori a altor reglement]ri-cadru elaborate \i aprobate de autorit][ile de reglementare competente;
14. stabile\te criteriile privind ajustarea, modificarea \i aprobarea pre[urilor, tarifelor \i taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice
elaborate \i aprobate de autorit][ile de reglementare competente;
15. urm]re\te si verific] modul sau metoda ajust]rii sau modific]rii pre[urilor \i tarifelor pentru serviciile de utilit][i publice, dup] caz, pe baza
avizului de specialitate emis de autorit][ile de reglementare competente;
16. asigur] protec[ia \i conservarea mediului natural \i construit.
17. elaboreaz] \i aprob] strategii proprii în vederea îmbun]t][irii \i dezvolt]rii serviciilor de utilit][i publice, utilizând principiul planific]rii
strategice multianuale;
18. promoveaz] dezvoltarea \i/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilit][i publice \i programe de
protec[ie a mediului pentru activit][ile \i serviciile poluante;
19. propune m]suri în vederea asigur]rii finan[]rii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
20. consult] asocia[iile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor \i strategiilor locale \i a modalit][ilor de organizare \i func[ionare a serviciilor;
21. informeaz], periodic, utilizatorii asupra st]rii serviciilor de utilit][i publice \i asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
22. mediaz] \i solu[ioneaz] conflictele dintre utilizatori \i operatori, la cererea uneia dintre p]r[i;
23. monitorizeaz] \i controleaz] modul de respectare a obliga[iilor \i responsabilit][ilor asumate de operatori prin contractele de delegare a
gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performan[] \i a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodic] a tarifelor conform formulelor de ajustare
negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concuren[ei nr. 21/1996, republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, exploatarea eficient] \i în condi[ii de siguran[] a sistemelor de utilit][i publice sau a altor bunuri apar[inând patrimoniului public \i/sau privat
al unit][ilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protec[iei mediului \i a domeniului public, asigurarea protec[iei utilizatorilor.
24. stabile\te cerin[ele \i criteriile de participare \i selec[ie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
25. solicit] informa[ii cu privire la nivelul \i calitatea serviciului furnizat/prestat \i cu privire la modul de între[inere, exploatare \i administrare
a bunurilor din proprietatea public] sau privat] a unit][ilor administrativ-teritoriale, încredin[ate pentru realizarea serviciului;
26. invit] operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor ap]rute în rela[ia cu utilizatorii serviciilor;
27. propune stabilirea, ajustarea sau, dup] caz, modificarea pre[urilor \i tarifelor serviciilor de utilit][i publice propuse de operatori, în baza
metodologiilor elaborate de autorit][ile de reglementare potrivit competen[elor acordate acestora prin legea special];
28. monitorizeaz] \i exercit] controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilit][i publice \i s] ia m]surile necesare în cazul în care
operatorul nu asigur] indicatorii de performan[] \i continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
29. propune m]suri de sanc[ionare a operatorului în cazul în care acesta nu opereaz] la nivelul indicatorilor de performan[] \i eficien[] la care
s-a obligat \i nu asigur] continuitatea serviciilor;
30. propune respingerea, în condi[ii justificate, ajustarea sau modificarea pre[urilor \i tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care
func[ioneaz] în condi[ii de monopol, s] solicite avizul autorit][ilor de reglementare competente;
31. asigur] arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare;
7.4. COMPARTIMENTUL GIS
Art.49. Compartimentul GIS (geographic information system) este subordonat arhitectului \ef \i îndepline\te în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii
principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i arhitectul \ef:
1. verific] din punct de vedere tehnic documenta[iile depuse pentru identificarea \i verificarea amplasamentului prin intermediul unor
date geospa[iale actualizate;
2. organizeaz] \i coordoneaz] constituirea \i dezvoltarea b]ncilor/bazelor de date urbane în domeniul amenaj]rii teritoriului,
urbanismului \i autoriz]rii lucr]rilor de construc[ii, investi[iilor, prin arhivarea sistematic] a documenta[iilor \i publicarea acestora în geoportal;
3. organizarea, coordonarea \i implementarea sistemul informa[ional specific domeniului urbanismului \i amenaj]rii teritoriului, autoriz]rii
lucr]rilor de construc[ii, imobiliar-edilitar \i b]ncilor de date urbane;
4. asigur] introducerea în baza de date a Consiliului jude[ean a datelor \i a informa[iilor furnizate de c]tre alte compartimente, precum \i
de institu[ii \i autorit][i publice;
5. asigur] realizarea \i actualizarea bazei de date \i aplica[iilor informatice tematice GIS;
6. asigur] asisten[] tehnic] de specialitate compartimentelor Consiliului jude[ean;
7. gestioneaz] documenta[iile de urbanism, în format electronic \i asigur] elaborarea de straturi tematice;
8. colaboreaz] la realizarea \i implementarea programelor \i proiectelor care utilizeaz] baze de date spa[iale \i sisteme GIS;
9. propune, elaboreaz] \i monitorizeaz] strategii, programe \i proiecte de dezvoltare a sistemului informatic integrat al Consiliului Jude[ean
S]laj, în domeniul GIS \i e-guvernare, specific domeniului direc[iei;
10. colaboreaz] cu compartimentele de specialitate din cadrul ministerului de resort \i compartimentele direc[iei;
11. sus[ine administra[iile locale în formularea \i implementarea politicilor urbane integrate \i durabile, prin buna corelare a politicilor
urbane na[ionale \i locale cu contextul european \i consolidarea coeziunii, competitivit][ii \i sustenabilit][ii localit][ilor din jude[;
12. asigur] arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare.
8. DIREC{IA MONITORIZARE INVESTI{II PUBLICE
Art.50. Direc[ia monitorizare investi[ii publice este subordonat] pre\edintelui Consiliului jude[ean, fiind condus] de un director executiv.
Direc[ia este organizat], în conformitate cu organigrama aprobat], dup] cum urmeaz]:
1. Compartimentul proceduri ex-ante investi[ii;
2. Compartimentul monitorizare implementare;
3. Compartimentul administrare post-implementare.
8.1. DIRECTORUL EXECUTIV
Art. 51. Directorul executiv îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul
jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
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1. particip] împreun] cu Direc[ia investi[ii \i programe publice la elaborarea programului de investi[ii;
2. monitorizeaz] procesul de maturizare tehnic] ex-ante a viitoarelor investi[ii publice ale Consiliului Jude[ean S]laj;
3. asigur] sprijin în etapa de implementare a proiectelor de investi[ii prin propunerea de solu[ii pentru dep]\irea posibilelor probleme
identificate pe parcurs;
4. colaboreaz] cu celelalte direc[ii de specialitate la urm]rirea comport]rii în timp a lucr]rilor executate pentru toate investi[iile cu finan[are
extern], intern] \i din fonduri proprii, promovate \i derulate de Consiliul Jude[ean;
5. îndepline\te, potrivit legii, alte atribu[ii încredin[ate de Consiliul Jude[ean \i de pre\edinte sau înlocuitorul delegat al acestuia.
8.2. COMPARTIMENTUL PROCEDURI EX-ANTE INVESTI{II
Art. 52. Compartimentul proceduri ex-ante investi[ii este subordonat directorului executiv \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii
principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. colaboreaz] cu direc[iile de specialitate la întocmirea documenta[iilor tehnico - economice pentru investi[iile promovate \i derulate de
consiliul jude[ean;
2. se preocup] de ob[inerea avizelor \i acordurilor necesare în diferitele etape de elaborare a documenta[iilor tehnice;
3. particip] în comisiile de recep[ie a documenta[iilor tehnico-economice elaborate de firme de proiectare pentru execu[ia proiectelor de
investi[ii executate din fonduri proprii ale consiliului jude[ean s]laj, fonduri de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;
4. întocme\te inform]ri \i note de fundamentare cu privire la portofoliul de lucr]ri de investi[ii, la solicitarea conducerii consiliului jude[ean;
5. urm]re\te asigurarea respect]rii cadrului legal \i a procedurilor specifice în preg]tirea implement]rii viitoarelor investi[ii;
6. particip] în comisiile de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor pentru serviciile pe care le presupune
preg]tirea documenta[iilor tehnico-economice pentru investi[iile promovate \i derulate de consiliul jude[ean;
7. particip] la întocmirea proiectelor de hot]râri \i rapoartelor de specialitate, pe care le supune aprob]rii consiliului jude[ean, referitoare la
implementarea viitoarelor proiecte de investi[ii.
8.3. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE
Art. 53. Compartimentul monitorizare implementare este subordonat directorului executiv \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii
principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i directorul direc[iei:
1. sprijin] exper[ii tehnici din echipele de implementare prin verificarea concordan[ei dintre proiectul tehnic \i corectitudinea întocmirii situa[iilor
de lucr]ri, func[ie de stadiul fizic al acestora în vederea fundament]rii corecte pentru efectuarea pl][ilor, conform legilor \i normativelor în vigoare;
2. colaboreaz] \i sprijin] Direc[ia investi[ii \i programe publice pentru urm]rirea execu[iei lucr]rilor din punct de vedere calitativ \i cantitativ;
3. efectueaz] vizite în teren la \antierele investi[iilor în curs de realizare;
4. întocme\te situa[iile statistice \i raport]rile periodice privind stadiul valoric \i fizic de realizare a investi[iilor;
5. particip] la întruniri cu echipele unit][ilor de implementare a proiectelor responsabile de realizarea investi[iilor, pentru analiza stadiului
realiz]rii obiectivelor prev]zute în contractele de execu[ie lucr]ri \i luarea de m]suri, dup] caz;
6. întocme\te împreun] cu membrii echipelor de proiect rapoartele de progres pentru investi[iile aflate în derulare;
7. [ine eviden[a pentru fiecare lucrare de investi[ie în parte \i asigur] întocmirea b]ncii de date în vederea cuprinderii în re[eaua informatic]
a datelor tehnice, fizice \i financiare pentru investi[iile consiliului jude[ean;
8. sprijin] organizarea recep[iilor la terminarea lucr]rilor prin participarea în comisiile de recep[ie;
8.4. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE POST- IMPLEMENTARE
Art. 54. Compartimentul administrare post-implementare este subordonat directorului executiv \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele
atribu[ii principale \i directorul direc[iei:
1. asigur] \i r]spunde împreun] cu Direc[ia investi[ii \i programe publice de administrarea \i exploatarea unor obiective realizate prin
programe cu finan[are extern], pe perioada de monitorizare impus] prin program;
2. prezint] consiliului judetean rapoarte privind constat]rile \i eventualele probleme ap]rute în teren, în perioada post-implementare, pentru
obiectivele realizate prin programe cu finan[are extern];
3. propune m]suri de îmbun]t][ire a activit][ii de urm]rire a comport]rii în timp a lucr]rilor executate pentru obiectivele realizate prin
programe cu finan[are extern], pe perioada de monitorizare impus] prin program;
4. întocme\te raport]ri periodice sau ori de câte ori apar solicit]ri privind comportarea în timp a investi[iilor realizate prin programe cu finan[are extern];
5. urm]re\te respectarea termenelor de garan[ie a lucr]rilor executate prin programe cu finan[are extern] \i a clauzelor contractuale referitoare la acestea;
6. comunic] necesitatea interven[iei antreprenorului/firmelor de construc[ii, corelat cu perioada de garan[ie a lucr]rilor realizate prin programe
cu finan[are extern], dac] apar probleme care necesit] remedieri prin execu[ie de lucr]ri;
9. asigur] arhivarea documentelor direc[iei în conformitate cu legisla[ia în vigoare;
10. sprijin] organizarea recep[iilor finale pentru investi[iile realizate prin programe cu finan[are extern], prin participarea în comisiile de recep[ie;
9. SERVICIUL ACHIZI{II PUBLICE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT |I URM}RIREA CONTRACTELOR
Art.55. Serviciul achizi[ii publice, parteneriat public-privat \i urm]rirea contractelor este subordonat pre\edintelui Consiliului jude[ean, este
condus de un \ef serviciu \i este alc]tuit din:
1. Compartimentul achizi[ii publice;
2. Unitatea de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat.
9.1. COMPARTIMENTUL ACHIZI{II PUBLICE
Art. 56. Compartimentul achizi[ii publice îndepline\te, în condi[ii legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de
Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i \eful serviciului:
1. elaboreaz] programul anual al achizi[iilor publice, pe baza necesit][ilor \i priorit][ilor identificate la nivelul institu[iei, în func[ie de bugetul
jude[ului, \i oprezeaz] actualizarea acestuia în condi[iile prev]zute de legisla[ia în domeniul achizi[iilor publice;
2. realizeaz] punerea în coresponden[] cu sistemul de grupare \i codificare, utilizat in Vocabularul comun al achizi[iilor publice (CPV), a
produselor, serviciilor \i lucr]rilor ce fac obiectul contractelor de achizi[ie public];
3. elaboreaz] documenta[ia de atribuire sau în cazul organiz]rii unui concurs de solu[ii, a documenta[iei de concurs, în colaborare cu
compartimentele de specialitate care fundamenteaz] necesitatea \i oportunitatea achizi[iei, pe baza referatelor de ini[iere, referatelor de necesitate
\i a caietelor de sarcini, aprobate de pre\edintele Consiliului Jude[ean \i transmise Serviciului;
4. îndepline\te obliga[iile referitoare la publicitate, a\a cum sunt acestea prev]zute în legisla[ia în vigoare;
5. în\tiin[eaz] Ministerul Economiei \i Finan[elor asupra procedurii care urmeaz] a fi derulat], conform prevederilor legale în vigoare;
6. fundamenteaz] constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru fiecare procedur] de achizi[ii publice în vederea atribuirii contractelor;
7. particip] în cadrul comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizi[ie public] care urmeaz] a fi încheiate de Consiliul Jude[ean S]laj;
8. elaboreaz] notele justificative în cazurile achizi[iilor directe, cu aprobarea conduc]torului institu[iei \i cu avizul compartimentului juridic;
9. elaboreaz] strategiile de contractare necesare demar]rii procedurilor de achizi[ii publice;
10. elaboreaz] calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achizi[ii publice, evitarea suprapunerilor \i intârzierilor
\i monitorizarea intern] a procesului de achizi[ii, [inând seama de termenele legale prev]zute pentru publicare anun[uri, depunere candidaturi/oferte,
duratele previzionate pentru examinarea \i evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum \i de orice alte termene care pot influen[a procedura;
11. asigur] activitatea de informare \i de publicare privind preg]tirea \i organizarea procedurilor de achizi[ii publice, obiectul acestora,
organizatorii, termenele, precum \i alte informa[ii care s] edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizi[ii publice;
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12. pune la dispozi[ia oric]rui operator economic, care solicit], documenta[ia de atribuire;
13. r]spunde, în mod clar, complet \i f]r] ambiguit][i, la solicit]rile de clarific]ri, r]spunsurile înso[ite de întreb]rile aferente, transmi[ândule c]tre operatorilor economici implica[i în procedurile de atribuire, în condi[iile legii;
14. asigur] aplicarea \i finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale \i a raportului procedurii, prin încheierea contractelor
de achizi[ie public];
15. întocme\te proiectele de contracte de furnizare, servicii \i lucr]ri, transmite contractele de furnizare, servicii \i lucr]ri compartimentelor,
care vor urm]ri derularea contractelor, precum \i utilizatorilor, pentru derulare \i executare;
16. colaboreaz] cu compartimentele de specialitate, în limitele competen[elor acestora, la ini[ierea \i derularea procedurilor de atribuire \i
pentru urm]rirea contractelor încheiate;
17. urm]re\te \i asigur] respectarea prevederilor legale, la desf]\urarea procedurilor privind p]strarea confiden[ialit][ii documentelor de
licita[ie \i a securit][ii acestora;
18. întocme\te actele adi[ionale la contractele încheiate, în cazurile prev]zute de lege sau contracte, pe baza referatelor de specialitate aprobate
de pre\edintele Consiliului Jude[ean, \i în baza unei proceduri, conform prevederilor legisla[iei în vigoare;
19. înregistreaz] contesta[iile \i le comunic] operatorilor economici implica[i în procedur]; întocme\te punctele de vedere cu privire la
contesta[iile depuse \i le transmite CNSC-ului \i contestatarului;
20. asigur] constituirea \i p]strarea dosarului achizi[iei, document cu caracter public;
21. întocme\te \i transmite, c]tre Autoritatea Na[ional] pentru Achizi[ii Publice, un raport anual privind contractele de atribuire;
22. asigur], la cerere \i în conformitate cu prevederile legale, asisten[] tehnic] administra[iilor locale privind aplicarea \i respectarea legisla[iei
în procesul de achizi[ie \i încheiere a contractelor de achizi[ii publice;
23. fundamenteaz] \i întocme\te actele administrative necesare derul]rii activit][ii serviciului;
24. constat] înc]lc]ri ale termenelor contractuale sau nerespectarea întocmai a acestora, astfel cum sunt prev]zute în contractele de achizi[ii
publice, informând compartimentele de specialitate \i conducerea institu[iei în vederea identific]rii \i aplic]rii solu[iilor ce se impun;
25. asigur] arhivarea documentelor repartizate, produse \i gestionate, conform actelor normative în vigoare;
26. asigur] respectarea termenelor în executarea contractelor de achizi[ii publice, în colaborare cu compartimentele de specialitate implicate
în derularea contractelor, în limitele competen[elor compartimentelor;
27. transmite departamentului economic garan[iile de bun] execu[ie pentru înregistrarea acestora în contabilitate.
28. verific] împreun] cu compartimentele de specialitate implicate în derularea contractelor de achizi[ii publice, în limitele competen[elor
compartimentelor, în cadrul echipelor de implementare, modul de derulare a contractului (planificat/realizat) \i modul de îndeplinire a clauzelor
contractuale, propunând conducerii institu[iei m]surile necesare;
29. transmite câte o copie a contractului c]tre toate compartimentele implicate în derularea acestuia;
30. solicit] \i distribuie documentele constatatoare c]tre ANAP \i dosarul achizi[iei publice;
31. elibereaz] scrisorile de garan[ie de participare a operatorilor economici participan[i la licita[ie, în condi[iile legii.
9.2. UNITATEA DE COORDONARE A PROIECTELOR DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Art. 57. Unitatea de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale,
precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia \i \eful serviciului:
1. particip] la identificarea domeniilor de interven[ie \i a obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat;
2. ia m]surile necesare pentru realizarea studiilor de prefezabilitate sau de fundamentare cu speciali\tii din cadrul structurii proprii, sau, dup]
caz, prin intermediul unei firme cu expertiz] în domeniu;
3. asigur] îndrumarea, realizarea contactelor \i monitorizarea partenerilor publici \i a investitorilor priva[i interesa[i de activitatea de organizare
\i derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condi[iile legii;
4. asigur] coresponden[a între persoane juridice \i Consiliul Jude[ean, pentru realizarea în comun a unor proiecte în regim de parteneriat public-privat;
5. preg]te\te \i fundamenteaz] adoptarea actelor administrative în parteneriat public-privat, în condi[iile prev]zute de legisla[ia în vigoare;
6. monitorizeaz] evolu[ia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat \i coordonarea ac[iunilor necesare implement]rii
adecvate a acestora.
10. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Art. 58. Compartimentul audit public intern este subordonat direct pre\edintelui Consiliului jude[ean.
Îndepline\te în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele
consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. elaboreaz] Norme Metodologice specifice Consiliului Jude[ean S]laj avizate de Unitatea Central] de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI);
2. elaboreaz] proiectul Planului anual de Audit Public Intern;
3. efectueaz] activit][i de Audit Public intern pentru a evalua dac] sistemele de management financiar \i control ale Consiliului Jude[ean S]laj,
aparat propriu \i a institu[iilor din subordinea Consiliului Jude[ean S]laj, sunt transparente \i sunt conforme cu normele de
legalitate,regularitate,economicitate, eficien[] \i eficacitate;
4. informeaz] U.C.A.A.P.I despre recomand]rile neînsu\ite de c]tre coordonatorul entit][ii publice auditate, precum \i despre consecin[ele acestora;
5. raporteaz] periodic asupra constat]rilor, concluziilor \i recomand]rilor rezultate din activit][ile sale de audit;
6. elaboreaz] Raportul anual al activit][ii de audit public intern;
7. în cazul identific]rii unor iregularit][i sau posibile prejudicii, raporteaz] imediat Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj \i Structurii de
Control Intern abilitat;
8. compartimentul de Audit Public Intern auditeaz] cel pu[in odat] la trei ani, f]r] a se limita la acestea:
- angajamentele bugetare \i legale din care deriv] direct sau indirect obliga[iile de plat], inclusiv din fonduri comunitare;
- pl][ile asumate din angajamentele bugetare \i legale, inclusiv din fonduri comunitare;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al Consiliului Jude[ean S]laj;
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al Consiliului Jude[ean S]laj;
- constituirea veniturilor publice respectiv modul de autorizare \i stabilire a titlurilor de crean[], precum \i a facilit][ilor acordate la încasarea acestora;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil \i fiabilitatea acestora;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere \i control precum \i riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
11. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL SPITALULUI JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U
Art. 59. Compartimentul managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u este subordonat pre\edintelui Consiliului jude[ean.
Compartimentul îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de
pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. colaboreaz] cu institu[iile publice în vederea aplic]rii reglement]rilor din domeniul s]n]t][ii;
2. propune indicatori de monitorizare a calit][ii managementului Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u;
3. monitorizeaz] activitatea de solu[ionare a peti[iilor cu privire la activitatea medical] din Spital, potrivit competen[elor;
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4. în urma analizei \i verific]rilor efectuate, potrivit atribu[iilor, propune conducerii Consiliului Jude[ean S]laj m]suri de îmbun]t][ire a
activit]tii \i indicatorilor monitoriza[i;
5. propune \i supune aprob]rii autorit][ilor locale, criteriile de evaluare a performan[elor profesionale individuale ale personalului din
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, care se stabilesc \i se aprob] prin act administrativ;
6. propune criterii de performan[] pentru evaluarea activit][ii managerului;
7. verific] modul de organizare \i desf]\urare a concursurilor la nivelul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, pentru toate categoriile de personal;
8. analizeaz] documentele Spitalului jude[ean vizând monitorizarea num]rului maxim de personal, pe categorii, încadrarea în normativele de
personal aprobate \i propunerile de suplimentare a num]rului de posturi, pe locuri de munc] \i categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de
venituri \i cheltuieli aprobat;
9. verific] modul de întocmire a organigramei \i statelor de func[ii pentru Spital;
10. verific] propunerile managerului unit][ii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea Spitalului, pentru
aprobarea acestora \i ob[inerea avizului conform din partea Ministerului S]n]t][ii;
11. analizeaz] situa[ia monitoriz]rii cheltuielilor de personal pentru activitatea Spitalului;
12. împreun] cu Direc[ia economic] monitorizeaz] modul de utilizare de c]tre spital a fondurilor alocate, modul de elaborare a bugetului,
respectarea disciplinei financiare \i bugetare din Spital, indicatorii aproba[i în bugetul de venituri \i cheltuieli.
13. particip] la organizarea \i efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul Spitalului, analizeaz] propunerile de casare \i transfer de bunuri
materiale ale spitalului;
14. analizeaz] periodic modul de derulare a procesului investi[ional la nivelul Spitalului;
15. propune participarea cu fonduri la finalizarea obiectivelor de investi[ii noi, ori investi[ii în continuare, dotarea cu aparatur] medical],
repara[ii capitale, finan[area obiectivelor de modernizare, transformare \i extindere a construc[iilor existente, precum \i expertizarea, proiectarea
\i consolidarea cl]dirilor.
12. COMPARTIMETUL RELA{II INTERNA{IONALE, COOPERARE |I AFACERI EUROPENE
Art. 60. Compartimentul rela[ii interna[ionale, cooperare \i afaceri europene este subordonat pre\edintelui Consiliului jude[ean \i îndepline\te,
în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean \i de pre\edintele consiliului jude[ean sau
înlocuitorul delegat al acestuia:
1. construie\te \i aplic] o strategie coerent] \i adecvat] pentru dezvoltarea sferei rela[iilor interna[ionale \i a afacerilor europene promovate
la nivelul jude[ului S]laj, atât în ceea ce prive\te reprezentarea \i promovarea pe plan extern a acestuia cât \i în ceea ce prive\te dezvoltarea rela[iilor
de cooperare \i de parteneriate pe plan interna[ional la nivel institu[ional;
2. asigur] asisten[] de specialitate în domeniul rela[iilor interna[ionale \i al afacerilor europene urm]rind dezvoltarea \i diversificarea
acestora, atât la nivelul Consiliului jude[ean, cât \i la nivel local;
3. asigur] \i elaboreaz] programul \i protocolul vizitelor \i al întâlnirilor oficiale din [ar] \i str]inatate;
4. ini[iaz] \i asigur] încheierea de protocoale, conven[ii, acte de înfr][ire, parteneriate \i programe comune pentru implementarea obiectivelor
cooper]rilor externe;
5. monitorizeaz] \i coordoneaz] întregul sistem de rela[ii interna[ionale, înfr][iri, parteneriate \i contacte externe de la nivelul Consiliului
jude[ean, al institu[iilor proprii \i al autorit][ilor locale, în colaborare cu acestea;
6. men[ine \i dezvolt] rela[iile de informare, cooperare \i promovare cu reprezentan[ele str]ine, ambasadele \i consulatele acreditate în
România, cu camerele de comer[ \i alte organiza[ii interna[ionale ca \i canale de promovare \i comunicare extern], european] \i interna[ional];
7. asigur] permanen[a contactelor informa[ionale cu institu[iile Uniunii Europene, cu Ministerul Afacerilor Externe, precum \i cu
departamentele de profil din ministere;
8. asigur] buna desf]\urare a contactelor cu delega[iile str]ine, derularea coresponden[ei cu partenerii interna[ionali;
9. întreprinde toate demersurile necesare, împreun] cu direc[iile \i serviciile de specialitate din cadrul Consiliului jude[ean (Direc[ia
economic], Serviciul administrativ, Serviciul Achizi[ii publice) pentru preg]tirea deplas]rilor delega[iilor la diverse reuniuni interna[ionale,
precum \i pentru primirea delega[iilor externe la Consiliul jude[ean în conformitate cu normele \i uzan[ele de etichet] \i protocol;
10. întocme\te, în termen legal, deconturile \i inform]rile cu principalele elemente referitoare la condi[iile concrete de desf]\urare a
deplas]rilor în str]in]tate, prezint] rezultatele acestora \i, în cazul în care este necesar, face propuneri de realizare a în[elegerilor convenite cu
partenerul extern, [inând seama de prevederile generale \i speciale ale legisla[iei;
11. sprijin] \i colaboreaz] cu compartimentele de specialitate ale Consiliului jude[ean, serviciile \i institu[iile proprii în ac[iunile \i proiectele
care implic] sfera de interes a rela[iilor interna[ionale \i al afacerilor europene prin identificarea, promovarea \i transferul unor bune practici de pe
plan interna[ional pe plan local;
12. promoveazã integrarea activit][ilor de colaborare interna[ional] ale Consiliului jude[ean în programele specifice ale institu[iilor \i
asocia[iilor/re[elelor europene/interna[ionale constituite în acest scop;
13. monitorizeaz], elaboreaz] \i promoveaz] programe \i proiecte cu finan[are proprie ori nerambursabil], în cadrul unei strategii integrate,
privind imaginea jude[ului S]laj \i a Consiliului jude[ean pe plan intern \i interna[ional;
14. asigur] comunicarea public], dup] caz, a diverselor activit][i din sfera rela[iilor interna[ionale \i al afacerilor europene în concordan[] cu
normele \i uzan[ele de protocol, implicit dup] convenirea prealabil] a acestor aspecte cu partenerii institu[ionali interna[ionali/externi.
15. asigur] comunicarea oficial] a datelor \i informa[iilor privind activitatea autorit][ilor administra[iei publice jude[ene, prin coordonarea
redact]rii materialelor cuprinzând datele \i informa[iile relevante din activitatea autorit][ilor administra[iei publice jude[ene, pe baza materialelor
furnizate de c]tre compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude[ean;
16. asigurar] comunicarea oficial] a materialelor definite la art. 15) prin intermediul canalelor @@social - media@@- Facebok.com/Consiliul
Jude[ean S]laj \i pagina de internet a Consiliului Jude[ean S]laj, www.cjsj.ro;
17. întreprinde toate demersurile necesare împreun] cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului jude[ean pentru implementarea
manualului de identitate vizual] al Consiliului jude[ean, al materialelor \i obiectelor promo[ionale \i de protocol ale acesteia, oferind \i asisten[] de
specialitate în acest sens.
18. asigur] traducerea documentelor primite de la diverse institu[ii \i organisme interna[ionale \i emise de c]tre institu[ie c]tre diver\i
parteneri institu[ionali externi;
19. fundamenteaz] actele administrative specifice domeniului de activitate;
20. monitorizeaz] \i promoveaz], împreun] cu compartimentele de specialitate, potrivit competen[elor acestora, programe de cooperare
intern] \i interna[ional] cu finan[are nerambursabil] în vederea dezvolt]rii \i implement]rii de proiecte specifice sferei de cooperare interna[ional]
\i european] cu finan[are nerambursabil];
21. monitorizeaz] \i promoveaz], împreun] cu compartimentele de specialitate, potrivit competen[elor acestora,programe de cooperare
intern] \i interna[ional] cu finan[are nerambursabil] ori proprie în vederea dezvolt]rii \i implement]rii de proiecte specifice sferei de cooperare
na[ional] \i local] (parteneri socio-economici \i al[i parteneri sociali cu capital str]in \i nu numai).
12. COMPARTIMENTUL PATRIMONIU CULTURAL, TURISM |I TRADI{II
Art. 61. Compartimentul turism, tradi[ii locale, patrimoniu cultural imaterial, înv][]mânt \i dezvoltare local] este subordonat pre\edintelui
Consiliului Jude[ean S]laj \i îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale, precum \i alte atribu[ii stabilite de Consiliul jude[ean
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\i de pre\edintele consiliului jude[ean sau înlocuitorul delegat al acestuia:
1. inventarieaz] principalele resurse turistice;
2. administreaz] registrele locale ale patrimoniului turistic;
3. elaboreaz] propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza programului anual de dezvoltare a produselor turistice;
4. particip] la omologarea traseelor turistice \i a pârtiilor de schi;
5. contribuie la cre\terea calit][ii produselor turistice;
6. urm]re\te activit][ile turistice, în a\a fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului s] aib] acces la resursele turistice, cu
respectarea normelor de punere în valoare \i protec[ie a acestora;
7. organizeaz] centre de informare turistic] în localit][ile cu activit][i turistice;
8. elaboreaz] proiecte de hot]râri specifice domeniului de activitate;
9. ini[iaz] \i sprijin] proiecte de promovare a tradi[iilor \i obiceiurilor locale, a me\te\ugurilor \i a artei populare autentice;
10. promoveaz] conservarea, protejarea \i valorificarea culturii tradi[ionale în scopul p]str]rii specificului zonal \i a identit][ii etnoculturale;
11. promoveaz] \i dezvolt] activit][i cultural-turistice;
12. încurajeaz] \i particip] la dezvoltarea parteneriatului \i a schimburilor culturale;
13. promoveaz] gastro-turismul s]l]jean;
14. promoveaz] patrimoniul cultural imaterial de pe raza jude[ului S]laj;
15. ini[iaz] \i particip] la dezvoltarea activit][ilor de parteneriat cu actori ai dezvolt]rii locale, precum \i la schimburile culturale;
16. elaboreaz] proiecte de hot]râri specifice domeniului de activitate;
17. asigur] asisten[] de specialitate în domeniul în care î\i desf]\oar] activitatea, atât la nivelul Consiliului jude[ean, cât \i la nivel local;
18. promoveaz] programe de cooperare intern] \i interna[ional], cu finan[are nerambursabil] sau proprie, în vederea dezvolt]rii \i implement]rii
de proiecte specifice sferei de activitate.
13. DISPOZI{II FINALE
Art. 62. Pre\edintele, vicepre\edin[ii, secretarul genearal al jude[ului, administratorul public \i aparatul de specialitate duc la îndeplinire
hot]rârile Consiliului jude[ean, dispozi[iile pre\edintelui \i aplicarea actelor normative, solu[ionând problemele curente ale jude[ului.
Art. 63. Prezentul regulament intr] în vigoare cu luna ianuarie 2020.
Art. 64. În termen de o lun] de la data aprob]rii Regulamentului, conduc]torii compartimentelor vor reactualiza fi\a fiec]rui post, din care un
exemplar se va înmâna persoanei care ocup] postul, al doilea exemplar se p]streaz] de \eful compartimentului, iar al treilea exemplar se va depune
la Serviciul resurse umane, salarizare \i organizare.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.156
din 23 decembrie 2019
privind aprobarea organigramei \i statului de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 18907 din 12.12.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr. 18908 din 12.12.2019 al Compartimentului Managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[]
Zal]u-S]laj;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s]n]t][ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] organigrama \i statul de func[ii ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, conform Anexelor nr. 1 \i 2,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu data prezentei HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean S]laj nr. 146 din noiembrie 2019, î\i înceteaz] aplicabilitatea.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] managerul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Compartimentul Managementul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u-S]laj;
- Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.157
din 23 decembrie 2019
pentru completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea
unor m]suri de reorganizare a serviciilor sociale din structura
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19179 din 16.12.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 33121 din 16.12.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Legea asisten[ei sociale nr.292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr.217/2003 pentru prevenirea \i combaterea violen[ei domestice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr.197/01.11.2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- HOT}RÂREA Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelorcadru de organizare \i func[ionare a servciiilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (3) lit. d) coroborate cu cele ale art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
complet]rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se completeaz] art.1 lit.a) pct.1) al Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 22 din 26 februarie 2016 privind adoptarea
unor m]suri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului
S]laj, prin includerea serviciului social @@Locuin[] protejat]@@ în structura serviciilor sociale ale Complexului de Servicii
Sociale nr. 1 Zal]u.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
Art.3 Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.158
din 23 decembrie 2019
pentru completarea Hot]rârii Consiliului Jude[ean S]laj nr. 104 din 30 august 2019 privind
aprobarea Regulamentelor de organizare \i func[ionare ale serviciilor sociale furnizate de c]tre
Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj
prin Complexul de Servicii Sociale Nr. 1 Zal]u
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19180 din 16.12.2019 al pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 33122 din 16.12.2019 al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj;
- Legea asisten[ei sociale nr.292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea \i combaterea violen[ei domestice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, cu complet]rile \i modific]rile ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul serviciilor sociale, cu complet]rile \i modific]rile ulterioare;
- HOT}RÂREA Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a regulamentelorcadru de organizare \i func[ionare a serviciiilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- HOT}RÂREA Guvernului nr. 797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare \i func[ionare al Direc[iei generale
de asisten[] social] \i protec[ia copilului, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
prevenirii \i combaterii violen[ei domestice
- prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
complet]rile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile
ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se completeaz] art.1 al Hot]rârii Consiliului Jude[ean nr. 104 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor
de organizare \i func[ionare ale serviciilor sociale furnizate de c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zal]u, cu Regulamentul de organizare \i func[ionare al Locuin[ei
protejate, serviciu social furnizat de c]tre Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj prin Complexul
de Servicii Sociale Nr. 1 Zal]u, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia
Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia Juridic] \i Administra[ie Local];
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.158
din 23 decembrie 2019

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social cu cazare pe perioad] de lung] durat]
Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice

Art. 1 Defini[ii
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social de tip reziden[ial cu cazare pe perioad] de lung]
durat], Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj, înfiin[at prin HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean S]laj.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii unit][ii \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali, al[i speciali\ti, vizitatori.
(3) Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice reprezint] un tip de serviciu social cu cazare pe perioad] determinat]
de timp de pân] la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologic], consiliere juridic], orientare
voca[ional], reabilitare \i reinser[ie socio -profesional] pentru o via[] independent].
Art. 2 Identificarea serviciului social
- Serviciul social cu cazare pe perioad] de lung] durat], Locuin[a protejat] pentru persoanele victimele ale violen[ei domestice S]laj, cod
8790CR-VD-III, cu sediul în S]laj este administrat de furnizorul Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilulu S]laj.
- Se recomand] p]strarea secret] a loca[iei pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o form] de locuire în vederea facilit]rii transferului
la o via[] independent] menit] s] asigure protec[ie, siguran[] \i securitate personal] beneficiarilor.
Art. 3 Scopul serviciului social
- Scopul serviciului Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj este de a oferi pe perioad] lung] de timp
victimelor violen[ei domestice cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologic], consiliere juridic], orientare voca[ional], reabilitare \i
reinser[ie socio-profesional] pentru tranzitul la o via[] independent], în cadrul unei re[ele na[ionale inovative de locuin[e protejate destinate
prevenirii \i combaterii violen[ei domestice.
Art. 4 Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj func[ioneaz] cu respectarea prevederilor
cadrului general de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit][ii în domeniul
serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i
a regulamentelor - cadru de organizare \i func[ionare a serviciilor sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Legea asisten[ei sociale nr.
292/2011, cu modific]rile \i complet]rile \i a Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate prevenirii \i combaterii violen[ei domestice, Anexa 3 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu
cazare pe perioad] de lung] durat] organizate ca locuin[e protejate pentru persoanele victime ale violen[ei domestice.
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(2) Serviciul social Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice func[ioneaz] f]r] personalitate juridic] în structura
Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj, este coordonat metodologic de un responsabil servicii sociale \i de
coordonatorul local al proiectului, pe perioada implement]rii activit][ilor proiectului \i se subordoneaz] din punct de vedere func[ional directorului
executiv.
(3) Serviciul social Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj are o capacitate de 6 locuri.
Art. 5 Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
Serviciul social Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea
urm]toarelor principii:
a). promovarea bun]st]rii, siguran[ei fizice \i securit][ii economice a victimelor pentru dep]\irea situa[iei de criz] \i reluarea unei vie[i
independente;
b). abordarea comprehensiv] a violen[ei domestice \i a violen[ei împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abord]ri sensibile la gen
în serviciile sociale destinate victimelor violen[ei domestice;
c). cre\terea gradului de dezvoltare personal] (autodeterminare) \i împuternicirea victimelor violen[ei;
d). acces nediscriminatoriu, gratuit \i debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violen[ei domestice;
e). asigurarea \i men[inerea confiden[ialit][ii asupra aspectelor ce [in de siguran[a \i via[a privat] a victimei, protejarea intimit][ii beneficiarilor
\i respectul pentru demnitatea uman] în toate activit][ile ad]postului;
f). cooperarea multidisciplinar] \i sprijin individualizat pentru asigurarea unei interven[ii personalizate \i coerente;
g). promovarea particip]rii beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc \i derularea activit][ilor;
h). furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigur] interven[ia unitar], integrat] \i în re[ea;
i). principiile generale care guverneaz] sistemul na[ional de asisten[] social].
Art. 6 Beneficiarii serviciului social
Beneficiarii Serviciului social Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice sunt adul[i (femei), persoane autonome care
nu sunt diagnosticate cu boli cronice sau contagioase, cu vârsta între 18 \i 65 ani, victime ale violen[ei domestice, cu domiciliul/re\edin[a în Romania.
Calitatea de victim] a violen[ei în familie se va face raportat la art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea \i combaterea violen[ei în
familie republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, incluzând toate formele de violen[] domestic] definite în art. 4 al aceleia\i legi.
Art. 7 Beneficiarii locuin[ei protejate trebuie s] îndeplineasc] cel pu[in o condi[ie de risc \i cel pu[in una de vulnerabilitate, dup] cum urmeaz]:
Condi[ii de risc:
a) a fost în mod repetat afectat] de fapte de violen[] domestic] ale c]ror efecte nu au fost eliminate;
b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel pu[in o m]sur] de protec[ie: ordin de protec[ie provizoriu sau ordin de protec[ie;
c) se afl] sau s-a aflat în ultimii 5 ani în eviden[ele unuia sau mai multor servicii publice de asisten[] social], uneia sau mai multor organiza[ii
neguvernamentale \i a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ m]suri de sprijin;
d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel pu[in un certificat medico-legal \i/sau certificat medical care s] ateste v]t]m]rile provenite din situa[iile de
violen[] domestic], \i, dup] caz, orice alte documente doveditoare emise de c]tre unit][ile sanitare;
e) victima face dovada înregistr]rii unei cereri de divor[, la instan[] sau notar, sau a emiterii de c]tre instan[ele judec]tore\ti a unei hot]râri
definitive într-un proces de divor[ sau a unui certificat de divor[.
Condi[iile de vulnerabilitate:
a) se afl] în situa[ia de dependen[] economic] fa[] de agresor \i/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;
b) nu exist] alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spa[iului locativ;
c) prime\te în mod repetat din partea agresorului insulte \i cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare \i/sau amenin[]ri la adresa vie[ii \i
integrit][ii sale \i/sau a copiilor s]i/din anturajul s]u, sau a rudelor/prietenilor;
d) nu are calitatea de salariat la momentul realiz]rii evalu]rii,
e) s-a aflat sau se afl] în concediu de îngrijire/cre\tere a copilului;
f) nu de[ine un certificat de calificare profesional] pentru o anumit] ocupa[ie;
g) face parte din categoria de \omeri în vârst] de peste 45 de ani, \omeri de lung] durat], tineri sau \omeri care sunt p]rin[i unici sus[in]tori
ai familiilor monoparentale;
h) nu de[ine nici o diplom] de studii sau de[ine documente doveditoare privind absolvirea a cel pu[in 4 clase;
i) este o persoan] cu dizabilit][i.
Art. 8 Accesul/admiterea în locuin[a protejat] se face pe baza acumul]rii cumulative a cel pu[in unei condi[ii de risc \i a cel pu[in uneia din
condi[iile de vulnerabilitate.
Art. 9 Condi[iile de admitere \i furnizare a serviciilor sociale în Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice sunt urm]toarele:
Actele necesare pentru întocmirea dosarului social, potrivit Metodologiei de recrutare \i selec[ie a grupului [int] sunt:
a) Actul de identitate al beneficiarului, precum \i, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori afla[i în grija sa în cadrul
locuin[ei protejate, în copie (în cazul în care beneficiarul solicit] includerea/admiterea se afl] în imposibilitatea de a prezenta documente de
identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declara[ie pe propria r]spundere sub sanc[iunea prevederilor art. 326 din Codul penal.
Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autorit][ile competente în vederea cunoa\terii situa[iei beneficiarului
privind actele de identitate (C.I., pa\aport) \i a identific]rii ultimei adrese de domiciliu;
b) Declara[ie pe proprie r]spundere privind calitatea de victim] a violen[ei domestice (conform anexei 7)
c) Cerere de înscriere în grupul [int] al proiectului (conform anexei 3)
d) Angajament de disponibilitate (conform anexei 4)
e) Declara[ie pe proprie r]spundere privind evitarea dublei finan[]ri (conform anexei 5)
f) Declara[ie privind utilizarea \i prelucrarea datelor personale (conform anexei 6)
g) Acord de dubl] confiden[ialitate (conform anexei 8)
h) înscrisuri care s] ateste îndeplinire condi[iilor de risc \i de vulnerabilitate
i) orice alte înscrisuri care sus[in necesitatea furniz]rii unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violen[ei domestice
j) fi\a de evaluare ini[ial] la admitere/reevaluare a beneficiarului;
k) decizia de includere/admitere aprobat]/avizat] de reprezentantul furnizorului de servicii sociale, în original;
l) planul de interven[ie;

22

m) contractul de furnizare de servicii semnat de p]r[i, în original.
Art. 10 Condi[ii de încetare a serviciilor sociale furnizate în Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice:
a) la cererea beneficiarului;
b) la expirarea perioadei maxime de asistare;
c) în caz de internare în institu[ii medicale în baza recomand]rilor medicale pentru tratament;
d) în caz de transfer în alte institu[ii de recuperare \i integrare social];
e) în caz de for[] major] (cataclisme naturale, incendiu, apari[ia unui focar de infec[ie, sistarea licen[ei de func[ionare a locuin[ei protejate);
f) în cazul în care beneficiarul/beneficiara are un comportament inadecvat, care face incompatibil] acceptarea/r]mânerea acesteia în locuin[a protejat];
g) când nu se mai respecta clauzele contractuale de c]tre beneficiar];
h) în caz de deces al beneficiarei;
i) în cazul nerespect]rii Regulamentului de Ordine Interioara \i a normelor de comportament civic corespunz]tor;
j) în cazul neîndeplinirii/nerespect]rii obliga[iilor prev]zute în contractul de furnizare de servicii sociale;
k) în cazul transfer]rii beneficiarei în alt] locuin[] protejat];
l) în urma integr]rii socio - profesionale.
Art. 11 Drepturile \i obliga[iile beneficiarilor serviciului social Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice
a) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj au
urm]toarele drepturi:
b) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
c) s] participe, în raport cu vârsta, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind
interven[ia social] care li se aplic];
d) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
e) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
f) s] fie asista[i/reprezenta[i în exercitarea drepturilor de c]tre personalul de specialitate a centrului \i a Direc[iei Generale de Asisten[]
Social] \i Protec[ia Copilului S]laj atunci când nu au capacitate de exercitare a drepturilor;
g) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea, via[a intim];
h) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu.
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice S]laj au
urm]toarele obliga[ii:
a) s] respecte Regulamentul de Ordine Interioar] \i Regulamentul de organizare func[ionare al Locuin[ei Protejate;
b) s] coopereze cu asistentul social \i cu al[i speciali\ti în vederea întocmirii dosarului personal necesar ob[inerii unor drepturi prev]zute prin lege;
c) s] participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale la reevaluarea \i revizuirea planului individualizat de asisten[] \i îngrijire;
d) s] r]spund] material pentru pagubele produse din vin] proprie la Locuin[a Protejat];
e) s] accepte investiga[iile \i tratamentul medical prev]zut în Regulamentul de Ordine Interioar], sub sanc[iunea excluderii din locuin[];
f) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical], economic] \i altele;
g) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
h) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
i) sa respecte caracterul secret al locuin[ei protejate \i al activit][ilor derulate;
j) s] respecte prevederile prezentului regulament.
Art. 12 Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice sunt:
1.De furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
a) g]zduire pe perioad] determinat] de pân] la 1 an, în func[ie de situa[ia particular] a fiec]rui beneficiar \i în raport cu nevoile individuale ale acestuia;
b) îngrijire personal], men[inerea igienei personale în incinta locuin[ei protejate, igienizare primar] (sp]lat, uscat, deparazitat, organizat) a
articolelor de îmbr]c]minte \i a altor obiecte personale;
c) evaluare medical] primar]/asisten[] medical];
d) dezvoltarea deprinderilor de via[] independent];
e) educa[ie non-formal] \i informal];
f) consiliere voca[ional], grup de suport \i acompaniere social];
g) sprijin pentru întocmirea actelor de identitate \i/sau a altor documente, în func[ie de particularit][ile individuale.
2. De informare a beneficiarilor, a poten[ialilor beneficiari, a autorit][ilor publice locale \i a comunit][ii cu privire la domeniul s]u de ac[iune
\i interven[ie, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
a). elaborarea de materialele informative pe suport de hârtie;
b). elaborarea de rapoarte de activitate - anual;
c). completarea chestionarelor de satisfac[ie - anual de c]tre beneficiari.
3. De promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i
de prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
a) elaborare împreun] cu beneficiarii a @@Carta drepturilor@@;
b) elaborare împreun] cu beneficiarii a @@Regulilor locuin[ei protejate@@;
c) marcarea unor zile na[ionale/locale \i interna[ionale, destinate categoriei de beneficiari c]reia se adreseaz] locuin[a protejat].
4. De asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
a) asigurarea infrastructurii \i a logisticii;
b) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
c) realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate;
d) sprijinirea dezvolt]rii, extinderii, diversific]rii \i cre\terii calit][ii serviciilor sociale;
e) cre\terea competen[elor profesionale ale personalului implicat în domeniul acord]rii de servicii sociale, prin facilitarea accesului la
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cursuri de perfec[ionare \i specializare;
5. De administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale locuin[ei protejate prin realizarea urm]toarelor activit][i:
a) asigurarea calit][ii condi[iilor de locuit;
b) asigurarea calit][ii hranei în raport cu resursele financiare alocate conform legisla[iei în vigoare;
c) asigurarea logisticii în func[ie de nevoile beneficiarilor \i resursele furnizorului;
d) formarea \i autoformarea continu] a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatic] \i motiva[ia personalului.
Art. 13 Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal:
(1) Raportul angajat - beneficiar este 1 la 10. Locuin[a protejat] pentru persoanele victime ale violen[ei domestice va func[iona cu un post
de asistent social Cod COR (263501), care realizeaz] managementul de caz specific beneficiarilor locuin[ei protejate. Coordonarea activit][ii
locuin[ei protejate este asigurata de responsabilul de servicii sociale.
(2) Atribu[iile responsabilului servicii sociale sunt:
a) particip] la buna implementare a activit][ilor specifice, legate de opera[ionalizarea re[elei na[ionale inovative integrate de locuin[e protejate
în vederea asigur]rii func[ion]rii serviciilor sociale destinate victimelor violen[ei domestice care necesit] separarea de agresor \i sprijin pentru
tranzi[ia la o via[] independent];
b) urm]re\te evolu[ia beneficiarelor \i colaboreaz] cu grupul de suport \i cu cabinetul de consiliere voca[ional] pentru asigurarea celor mai
bune servicii care s] r]spund] nevoilor personalizate ale beneficiarelor;
c) asigur] o abordare integrat] a serviciilor pentru victimele violen[ei domestice prin corelarea serviciilor furnizate la nivelul locuin[ei
protejate cu furnizarea serviciilor complementare: grup de suport \i cabinet consiliere voca[ional];
d) particip] la procesul de identificare \i selec[ie a victimelor violen[ei domestice;
e) asigur] coordonarea, îndrumarea \i monitorizarea activit][ilor desf]\urate în cadrul Locuin[ei Protejate;
f) sprijin] victimele violen[ei domestice în ceea ce prive\te înv][area \i asumarea deprinderilor de via[] independent];
g) preg]te\te \i faciliteaz] transferul victimei violen[ei domestice la o via[] independent];
h) r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate la nivelul Locuin[ei Protejate \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care s]
conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
i) asigur] distribuirea voucherelor de hran] \i formuleaz] recomand]ri pentru via[];
j) monitorizeaz] modul de utilizare a resurselor alocate locuin[elor protejate, materialelor consumabile \i modul de între[inere a bunurilor \i
mobilierului din locuin[a protejat];
k) organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a Regulamentului de organizare \i func[ionare.
(3) Personalul de specialitate care ofer] servicii victimelor violen[ei domestice în cadrul activit][ilor specifice grupului de suport \i cabinetului
de consiliere voca[ional] este:
- asistent social (263501), cu urm]toarele atribu[ii:
a)particip] la buna implementare a activit][ilor - opera[ionalizarea re[elei na[ionale inovative integrate de locuin[e protejate în vederea asigur]rii
func[ion]rii serviciilor sociale destinate victimelor violen[ei domestice care necesit] separarea de agresor \i sprijin pentru tranzi[ia la o via[] independent];
b) urm]re\te evolu[ia beneficiarelor \i colaboreaz] cu grupul de suport \i cu cabinetul de consiliere voca[ional] pentru asigurarea celor mai
bune servicii care s] r]spund] nevoilor personalizate ale beneficiarelor;
c) asigur] o abordare integrat] a serviciilor pentru victime prin corelarea serviciilor furnizate la nivelul locuin[ei protejate cu furnizarea
serviciilor complementare: grup de suport \i cabinet consiliere voca[ional];
d) particip] la procesul de identificare \i selec[ie a victimelor violen[ei domestice;
e) asigur] coordonarea, îndrumarea \i monitorizarea activit][ilor desf]\urate în cadrul Locuin[ei Protejate;
f) sprijin] victimele violen[ei domestice în ceea ce prive\te înv][area \i asumarea deprinderilor de via[] independent];
g) preg]te\te \i faciliteaz] transferul victimei violen[ei domestice la o via[] independent];
h) r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate la nivelul Locuin[ei Protejate \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare care
s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
i) asigur] distribuirea voucherelor de hran] \i formuleaz] recomand]ri pentru via[];
j) monitorizeaz] modul de utilizare a resurselor alocate locuin[elor protejate, materialelor consumabile \i modul de între[inere a bunurilor
\i mobilierului din locuin[a protejat];
k) organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a Regulamentului de organizare \i func[ionare.
- psiholog (263411), cu urm]toarele atribu[ii:
a) participa la realizarea si buna implementare a activit][ilor specifice domeniului de activitate \i ale proiectului;
b) sigura selectarea si includerea victimelor violentei domestice in cadrul grupurilor de suport;
c) planific] realizarea \edin[elor grupurilor de suport si asigura comunicarea informa[iilor necesare c]tre victimele violentei domestice;
d) asigur] cadrul de lucru adecvat necesar desf]\ur]rii \edin[elor de grup în care fiecare victim] a violen[ei domestice s] poat] lucra cu sine
îns]\i în sensul de surprindere ad-hoc a reac[iilor, st]rilor, tr]irilor generale prin \i în interac[iunea cu ceilal[i membri ai grupului;
e) preg]te\te \i asigur] desf]\urarea grupurilor de suport conform planific]rii;
f) realizeaz] evaluarea psihologic] a fiec]rei victime a violen[ei domestice \i stabile\te psihodiagnosticul;
g) colaboreaz] \i comunic] eficient cu echipa local] de implementare a proiectului \i responsabilul de servicii sociale;
h) raporteaz] lunar activitatea desf]\urat] c]tre responsabilul de servicii sociale.
- consilierul voca[ional (242315), cu urm]toarele atribu[ii:
a) particip] la buna implementare a activit][ilor specifice, cre\terea nivelului de integrare socio-profesional] a victimelor violen[ei domestice
prin furnizarea de servicii de consiliere voca[ional];
b) asigur] colaborarea permanent] cu Agen[ia Jude[ean] pentru Ocuparea For[ei de Munc] S]laj, precum \i cu organiza[iile sindicale \i
patronale, în scopul corel]rii serviciilor oferite de c]tre ace\tia cu nevoile beneficiarelor, \i facilitarea accesului la diferite tipuri de servicii de
informare/formare/angajare;
c) identific] aptitudinile, interesele, competen[ele victimelor violen[ei domestice \i evalueaz] nivelul de dezvoltare voca[ional prin proceduri
metodologice specifice conform inventarelor aptitudinale, testelor \i instrumentelor specifice;
d) elaboreaz] profilul voca[ional al victimelor violen[ei domestice în baza aptitudinilor, competen[elor, intereselor, caracteristicelor psihofizice, performan[elor \i e\ecurilor anterioare rezultatelor ob[inute la probele aplicate;
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e) identific] traseul poten[ial de dezvoltare voca[ional], [inând cont de aptitudini, motiva[ie, nivel \colar, sfera de interese, obiective
stabilite pe termen scurt, mediu \i lung ale victimelor violen[ei domestice dar \i de caracteristicile psiho-fizice \i contextual sociocultural;
f) elaboreaz] planul de inser[ie profesional] \i îl revizuie\te ori de câte ori este necesar îpreun] cu victimele violen[ei domestice, [inând
cont de competen[ele dobândite, de capacit][ile psiho-fizice, oferta \i op[iunile privind plasarea pe pia[a muncii \i de obectivele personale ale
beneficiarului pe termen scurt, mediu \i lung;
g) sprijin] victimele violen[ei domestice în vederea ob[inerii unui loc de munc] [inând cont de nivelul de preg]tire \i caracteristicile psihofizice individualizate;
h) identific] locuri de munc] vacante [inând cont de tipul angajatorului, cerin[ele \i solicit]rilor victimelor violen[ei domestice \i mediul de lucru;
i) ofer] sus[inere motiva[ional] victimelor violen[ei domestice, prin oferirea de alternative în vederea fundament]rii, în mod autonom, a
propriului traseu voca[ional;
j) asigur] consiliere post-angajare prin gestionarea rela[iei dintre victimele violen[ei domestice \i angajator, în vederea acomod]rii \i
adapt]rii acestora la locul de munc] \i particulariz]rii locului de munc] la posibilit][ile lor;
k) întocme\te dosare privind participarea fiec]rei beneficiare la consiliere voca[ional];
l) colaboreaz] \i comunic] eficient cu echipa local] de implementare a proiectului \i cu responsabilul de servicii sociale;
m) raporteaz] lunar activitatea desf]\urat] c]tre responsabilul de servicii sociale.
d). Personal administrativ, de între[inere, repara[ii, deservire este asigurat de c]tre personalul Direc[iei Generale de Asistenta Social] \i
Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 14 Finan[area locuin[ei protejate se asigura din:
a) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
b) bugetul Consiliului Jude[ean S]laj;
c) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
d) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
Art.15 Prezentul regulament constituie anex] a Regulamentului de organizare \i func[ionare al Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i
Protec[ia Copilului S]laj \i se completeaz] de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.159
din 23 decembrie 2019
privind darea în administrarea Centrului Jude[ean de Resurse \i de Asisten[] Educa[ional] S]laj, a
unui spa[iu din imobilul situat în Municipiul Zal]u,
str. Unirii, nr.7, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.19068 din 13.12.2019 al pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate nr.19070 din 13.12.2019 al Direc[iei juridice \iadministra[ie local];
- prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. c) \i alin.(4) lit.a) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art. 298 - 300 din OUG nr. 57/
2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] darea în administrarea Centrului Jude[ean de Resurse \i de Asisten[] Educa[ional] S]laj, a unui spa[iu în suprafa[] de 17,80
mp, din imobilul situat în Municipiul Zal]u, str. Unirii, nr.7, aflat în domeniul public al Jude[ului S]laj, în vederea desf]\ur]rii unor activit][i de
consiliere de grup, identificate potrivit Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Predarea - primirea spa[iilor prev]zute la art.1, se face pe baz] de protocol, încheiat în termen de 15 zile de la data prezentei hot]râri,
în care se vor men[iona drepturile \i obliga[iile p]r[ilor, stabilite conform Anexei nr. 2, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul Jude[ean de Resurse \i de Asisten[] Educa[ional] S]laj.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Centrul Jude[ean de Resurse \i de Asisten[] Educa[ional] S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.159
din 23 decembrie 2019
Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

1.

Cl]dire Mese\ – spa[iu în
suprafa[] de 17,8 mp.

Municipiul Zal]u, str. Unirii nr.7
Etaj III

Valoarea de inventar
-lei3

(1180,55lei x 17,80 mp)
21013,79 lei

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.159
din 23 decembrie 2019

DREPTURILE |I OBLIGA{IILE PRINCIPALE ALE ADMINISTRATORULUI

DREPTURI:
S] administreze spa[iile potrivit destina[iei propuse, respectiv s]lile de clas], cabinetele de terapie \i sala pentru servirea mesei.
OBLIGA{II:
- S] asigure administrarea spa[iilor ca un bun proprietar, precum \i paza acestuia, cu men[inerea destina[iei.
- S] nu închirieze, total sau par[ial spa[iile, f]r] acordul scris \i prealabil al proprietarului.
- Orice lucr]ri de modernizare/consolidare se efectueaz] numai cu acordul/avizul prealabil al Consiliului Jude[ean S]laj.
- S] încheie contracte ferme cu furnizorii de utilit][i \i s] respecte obliga[iile asumate.
- S] înregistreze în contabilitate separat toate bunurile mobile \i imobile preluate în administrare.
- La sfâr\itul fiec]rui an bugetar, cu ocazia inventarierii patrimoniului, va transmite Consiliului Jude[ean S]laj câte un exemplar din listele de
inventar, cu referire la bunurile care fac obiectul dreptului de administrare.
- În cazul revoc]rii dreptului de administrare, Centrul Jude[ean de Resurse \i de Asisten[] Educa[ional] S]laj va preda situa[ia privind eviden[a
financiar-contabil] a imobilului.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.160
din 23 decembrie 2019
privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zal]u \i
administrarea Consiliului Local al Municipiului Zal]u, în domeniul public al Jude[ului S]laj \i
administrarea Consiliului Jude[ean S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19095 din 13.12.2019 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 19097 din 13.12.2019 al Direc[iei juridice \i administra[ie local];
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art.182, raportate la prevederile art. 294 alin. (3) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se solicit] trecerea, din domeniul public al Municipiului Zal]u \i administrarea Consiliului Local al Municipiului
Zal]u, în domeniul public al Jude[ului S]laj \i administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, a imobilului compus din teren în
suprafa[] de 600 mp \i construc[ii în suprafa[] de 192 mp (bloc H11), situat în Zal]u, str. Dumbrava nr.60, notat în CF nr.
57802 Zal]u, num]r cadastral 57802 \i 57802 - C1, \i declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes
public jude[ean.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia juridic] \i administra[ie local] - Serviciul
administrarea domeniului public \i privat al jude[ului.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:

26

- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Primarul municipiului Zal]u.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr.161
din 23 decembrie 2019
privind aprobarea prelungirii duratei de finan[are a proiectelor de asisten[] social] derulate de
c]tre unit][ile de cult \i/sau entit][ile care acord] asisten[] social] persoanelor cu nevoi sociale
în jude[ul S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19149 din 16.12.2019 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 19150 din 16.12.2019 al Direc[iei economice \i al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii;
- HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean nr. 31 din 16.04.2019 privind aprobarea Programului anual propriu pentru
acordarea de finan[]ri nerambursabile alocate de la bugetul Jude[ului S]laj pentru activit][i nonprofit de interes jude[ean;
- HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean S]laj nr. 32 din 16.04.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea
atribuirii contractelor de finan[are nerambursabil] în anul 2019, din bugetul Jude[ului S]laj, pentru activit][i nonprofit de
interes jude[ean în domeniul asisten[ei sociale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i
nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] prelungirea duratei de finan[are a proiectelor de asisten[] social] derulate de c]tre unit][ile de cult \i/sau
entit][ile care acord] asisten[] social] persoanelor cu nevoi sociale în jude[ul S]laj, pân] la data de 31 martie 2020, având ca
surs] de finan[are bugetul propriu al jude[ului pe anul 2020 - capitolul 67.02. Cultur], recreere \i religie.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia economic];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj.
Art. 3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- direc[iile enumerate la art. 2.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN

HOT}RÂREA nr.162
din 23 decembrie 2019
privind actualizarea devizului general \i a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru
obiectivul de investi[ii: @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 110 M]eri\te-Doh-Dumusl]uCarastelec, km 0+000 - 16+475@@
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19303 din 17.12.2019 al Pre\edintelui Consiliului Jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr. 19305 din 17.12.2019 al Direc[iei dezvoltare \i investi[ii \i al Direc[iei economice;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Na[ional de Dezvoltare Local], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- perevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) \i alin.(3) lit.f) coroborate cu prevederile art.182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
complet]rile ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se actualizeaz] valoarea total] a obiectivului de investi[ii:@@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 110 M]eri\te-DohDumusl]u-Carastelec, km 0+000 - 16+475@@ în sum] de23.095.563,20 lei inclusiv TVA, conform devizului general rezultat la faza Proiect
Tehnic prev]zut în Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Se actualizeaza valoarea cofinan[]rii de c]tre Jude[ul S]laj a obiectivului de investi[ii @@Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ
110 M]eri\te-Doh-Dumusl]u-Carastelec, km 0+000 - 16+475@@cu suma de 292.434,32 lei.
Art. 3. Se actualizeaza principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ii men[ionat la art. 1, conform Anexei nr. 2, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art.4.Cu data prezentei hot]râri î\i înceteaz] aplicabilitatea HOT}RÂREA Consiliului Jude[ean nr.22 din 28 februarie 2017.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezen[ei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic].
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Direc[ia economic].

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL GENERAL AL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

NOT}* Anexele la Hot]r`rile nr.156 \i 162 ale Consiliului Jude[ean S]laj pot fi consultate de c]tre persoanle interesate pe site-ul institu[iei
www.cjsj.ro, la sec[iunea Hot]r`ri ale Consiliului Jude[ean.
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