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privind numirea unui reprc7,entant al managementului,

pc probleme de califate ]a ConsiLiuL Judetean Salaj

Presedintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand in vedere:
-referatul nr. 2883  din 21.02.2022 al Directici patrimoniu;
-prevederile H.G.  nr.1723  din  14  octombric  2004  privind aprobarea Programului  de masuri

pentru   combaterea   birocratiei   in   activitatea   de   relatii   cu   publicul,   cu   modificarile   Si
completarile ulterioarc;
-Ordinul   Secretarului   General   al   Guvernului   nr.   600/2018   privind   aprobarea   Codului

controlului intern managerial al entitatilor publice;
-prevederile   art.191   alin.(1)   lit.   I)   din   O.U.G.   57/2019,   privind   Codul   administrativ,   cu

modificarile Si complctarile ulterioare,
in  temeiul  art.   196  alin.(I)  lit.  b)  din  O.U.G.  nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu

modificarile Si completarilc ulterioare.

DISPUN:
Art.I.  Numirea  domnului  Ijabo  Ioan-Dorel,  directorul  executiv  al  Directiei  patrimoniu,  ca

reprezentant  al  managemcntului  pentru  calitate,   mediu  Si   sanatate  ocupationala  in  Sistemul  de
Management al Calitatii,  Mediului  Si  Sanatatii Ocupationale (ISO 9001 :2015, ISO  14001 :2015, ISO
45001 :2018),  la nivelul Consiliului Judetean Salaj.

Art.2. Domnul Labo Ioan-Dorel va avea urmatoarele atributii:
-  se  va  asigura  ca  procesele  necesare  Sistemului  de  Management  al  Calitatii  Mediului  Si

Sanatatii  Ocupationale  sunt  stabilite,  implemcntate  Si  mentinute  la  nivelul  Consiliului  Judetean
Salaj;

-  raporteaza   functionarea   Sistemului   de   Management   al   Calitatii   Mediului   Si   Sanatatii

Ocupationale in vederea analizei pentru a servi ca baza de imbun5tatire a sistemului;
-asigura    promovarea    Sistemului    de    Management    al    Calitatii    Mediului    Si    Sanatatii

Ocupationale  in  cadrul  Consiliului  Judetean  Salaj,  pentru  constientizarea  salariatilor  referitor  la
cerintele legale ale acestuia Si ale clientilor beneficiari ai serviciilor publice prestate;

- asigura  interfata  Si  relatiile  cu  clientii,  furnizorii,  organismele  de  control  Si  certificare  in

problcme referitoare la Sistcmului de Management al Calitatii Mediului Si Sanatatii Ocupationale;
-  coordoneaza   persoana   responsabila   cu   managementul   calitatii   in   cadrul   Sistemului   de

Management al Calitatii Mcdiului Si  Sanatatii Ocupationale la nivelul Consiliului Judetean Salaj.
Art.3.  Cu data intrarii  ?n vigoare  a prezentei  dispozitii,  Dispozitia Presedintelui  Consiliului

Judetean Salaj nr.170/2009 ?Si incctcaza aplicabilitatea.
Art.4.  Cu ducerea  la indeplinire  a prezentci  dispozitii  se incredinteaza domnul  Labo  Ioan-

Dorel.
Art.5.   Prezenta dispozitie sc comunica la:

-I)ircctia juridica Si administrati.` locala ;
-  Directiile,  serviciilc  Si  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului

Judetean Salaj;
-domnul Labo Ioan-Dorel.

PRHSEDINTl:,

Dinu Iancu-Salajzinu

Contrasemneaza:
SHCRIITARUL  GENERAL AL  JUDETULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


