
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

dhD]SŢ&ZLŢi[;A7nr.ti2021
pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 208#020 privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi

raportarea angajamentelor bugetare şi legale în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Să]aj, cu modificările şi completări]e ulterioare

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având îm vedere:
-referatul nr. 8656 din 18 mai 2021  al Direcţiei economice;
-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 208/2020 privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare   şi   legale   în   cadrul   aparatului   de   specialitate   al   Consiliului   Judeţean   Sălaj,   cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 privind aprobarea Normele
metodologice  privind  angajarea,   lichidarea,   ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor
publice,  precum  şi  organizarea,  evidenţa  şi  raportarea  angajamentelor  bugetare  şi  legale,  cu
modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.   191   alin.   (1)  lit.   c)   şi  (4)  lit.  a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În  temeiul  art.   196  alin.  (1)  lit.  b)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu

modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 5 şi Anexa m. 7 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Sălaj   nr.   208/2020   privind   angajarea,   lichidarea,   ordonanţarea   şi   plata  cheltuielilor,   precun   şi
organizarea,   evidenţa   şi   raportarea   angajamentelor     bugetare   şi   legale  îm   cadrul   aparatului   de
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, confom anexelor
nr.  1  şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 11. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.208/2020
privind  angajarea,  lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor,  precuin  şi  organizarea,  evidenţa  şi
raportarea angajamentelor  bugetare şi legale în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 111. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
-Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-   Direcţia economică;
-   Direcţia investiţii şi programe publice;
-   Direcţia patrimoniu;
-Direcţia arhitect şef;
-Direcţia monitorizare investiţii publice;
-   Serviciul achiziţii publice, parteneriat public - privat şi umărirea contractelor;
-   Cabinet preşedinte;
-Compartimentul audit public intem;
Art. IV. Prezenta dispoziţie se comunică la persoanele fizice prevăzute în anexe.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu - Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa nr. 1 la
Dispozi T2.Trr.     /'39

2021

LISTA
cuprinzând specimenele de semnături ale personalului de specialitate

din cadrul aparatului propriu care certifică prin semnătură documentele supuse controlului financiar
preventiv şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea datelor înscrise în documentele respective

Nr4crt. Direcţie/compartiment Numele şi prenume]e Funcţia Semnătura

1.    DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

POp Letiţia director executiv

În lipsă va fi împutemicită Cuzdriorean Adrian-
şefserviciuumătoarea persoană: Cosmin

1. Serviciul j uridic, contencios, pregătirea şedinţelor şi proceduri administrative

Cuzdriorean Adrian-Cosmin şef serviciu
În lipsă va fi împutemicit Şimişnean Adriana- consilierjuidic
umătoarea persoană: Cristina

2. Serviciu] resurse umane, sa]arizare şi organizare

Butaş Dorel-Marius şefserviciu

În lipsă va fi împutemicitumătoareapersoană: Copceac Pompilia-Mirela consilier

11.   DIRECŢIA ECONOMICĂ

Maruşca Leontina-Lucica director executiv
În lipsă va fi împutemicităumătoareapersoană: Murăreanu Mio ara-Auica şefserviciu

1.
Serviciul financiar contabilitate şi control financiar preventiv propriu şi de
gestiune
Murăreanu Mioara-Aurica şefseiviciu

În lipsă va fi împutemicităumătoareapersoană: Bălaş Lia-Sanda consilier

2. Birou] tehno]ogia informaţiei şi programe guvernamentale

Kosa Sandor şef birou
În lipsă va fi împutemicit Kovacs Lorand-

consilierumătoarea persoană: Szilveszeter

111. DIRECŢIA  INVESTIŢII ŞI PROGRAME PUBLICE

Ghilea loana Lavinia director executiv
În lipsă vor fi împutemiciteumătoarelei)ersoane:

1 Călinici Emanuela-Ioana consilier



2 Papai loan- Mirko consilier

3 Nencu claudia                                      consilier

IV. DIRECŢIA PATRIMONIU

Labo loan-Dorel director executiv
În lipsă va fi împutemicităumătoareapersoană:

Costin Ramona Crina Şef serviciu
1. Sewiciu] administrarea domeniu]ui public şi privat a] judeţului:

Costin Ramona Crina Şef serviciu
In lipsă va fi împutemicităumătoareapersoană:

Pop Mariana - Dorina consilier

2. Serviciu administrativ

Arde]ean Raul-Alexandru-Eusebiu Şef sewiciu
V. DIRECŢIA ARHITECT ŞEF

Popovici Katalin-Aletta arhitect şef

În lipsă vor fi împutemiciteumătoarelepersoane:

1. Vultu Dănut-Mihai Şefbirou
2. Raţiu Tatiana consilier

VI. Direcţia monitorizare investiţii publice
BOEya Mikl6s director executiv

VII. Serviciul achiziţii pub]ice, parteneriat public-privat şi urmărirea contracte]or

Vultur Maria Şef seNiciu
În lipsă vor fi împutemiciteumătoarelepersoane:

1. Prian Claudia-Daniela consilier

2.

Făgărăşan Lavinia-Georgeta
consilier

VIII. Compartimentu] audit pub]ic intern

Criste Călin Adrian auditor

IX. Compartimentu] ManaEementu] Spitalului Judetean de Ur=entă Zalău

Gora  Dianalsimona consi]ier



#xti;annr#.2#i

TABEL NOMINAL

cu persoanele desemnate şi împuternicite să întocmească documente]e privind
plata cheltuielilor angajate şi ordonanţate din bugetul aparatului

de specialitatea al Consiliului Judeţean Sălaj

Nr. Faza Persoana desemată/
Funcţia Specimenul de semătuăcrt. operaţiunii împutemicită

1. Plata Semnătura 1.

Şefserviciu
cheltuielilor Muăreanu Mioaral Auica

Brânduşan Daniela-LetiţiaOprişElenaSemnătura11.LaboSimona-CarmenNejurViuţa-FeliciaPinteaAngela-Ludovica ConsilierConsilierConsilierConsilierConsilier


