MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.2
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
7 ianuarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
JUDE{EAN S}LAJ
HOT}RÂREA nr. 158 din 21 decembrie 2018 2
privind stabilirea taxelor \i tarifelor de
competen[a Consiliului Jude[ean S]laj, pentru
anul 2019
HOT}RÂREA nr. 159 din 21 decembrie 2018 11
privind aprobarea Regulamentului de organizare
\i func[ionare al Direc[iei Jude[ene de Eviden[]
a Persoanelor S]laj

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 158
din 21 decembrie 2018
privind stabilirea taxelor \i tarifelor de competen[a Consiliului Jude[ean S]laj,
pentru anul 2019
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.16094 din 08.11.2018 a pre\edintelui Consiliului jude[ean;
- raportul de specialitate comun nr.16095 din 08.11.2018 al Direc[iei economice \i al Direc[iei juridice \i
administra[ie local];
- prevederile art. 474, 484, 486 alin.(1), 489, 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 47 din Ordonan[a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. a), art. 6 alin. (2) \i art. 7 alin. (1) lit f) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut]rii
lucr]rilor de construc[ii, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea \i evaluarea unor terenuri de[inute de societ][ile
comerciale cu capital de stat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 27, art. 67 lit. b) \i art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b) \i alin. (3) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] taxele \i tarifele care vor fi practicate de Consiliul Jude[ean S]laj în anul fiscal 2019, conform Anexelor
nr. 1-9, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Urm]rirea \i eviden[a serviciilor pentru care se stabilesc tarife \i taxe locale se va face de c]tre fiecare compartiment
de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Jude[ean S]laj, precum \i de institu[iile din subordine care
efectueaz] aceste servicii.
Art. 3. Prevederile prezentei hot]râri intr] în vigoare cu data de 1 ianuarie 2019.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz]:
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia arhitect \ef;
- Direc[ia dezvoltare \i investi[ii;
- Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj;
- Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u;
- Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj;
- Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] unit][ilor \i direc[iilor men[ionate la art. 4.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXELE
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor \i autoriza[iilor în domeniul construc[iilor, emise de pre\edintele
Consiliului Jude[ean S]laj, \i a altor taxe pentru serviciile prestate de Direc[ia arhitectului-\ef, pentru anul 2019
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autoriza[iilor de construire \i a altor avize \i autoriza[ii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egal] cu suma stabilit] conform tabelului urm]tor:
Suprafa[a pentru care se ob[ine certificatul de urbanism (mp)

Taxa
- lei -

a) pân] la 150 mp inclusiv

8,00

b) între 151 \i 250 mp inclusiv

9,00

c) între 251 \i 500 mp inclusiv

11,00

d) între 501 \i 750 mp inclusiv

15,00

e) între 751 \i 1000 mp inclusiv

17,00

f) peste 1000 mp

17,00+0,01 pentru fiecare mp ce dep]\e\te 1000 mp

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon] rural] este egal] cu 50% din taxa stabilit] conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egal] cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului.
(4) Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii de construire pentru o cl]dire reziden[ial] sau cl]dire-anex] este egal] cu 0,5 % din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ii.
(5) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de construire pentru alte construc[ii decât cele men[ionate la alin. (4) este egal] cu 1% din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ie, inclusiv valoarea instala[iilor aferente.
(6) Taxa pentru prelungirea unei autoriza[ii de construire este egal] cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea autoriza[iei ini[iale.
(7) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de desfiin[are, total] sau par[ial], a unei construc[ii este egal] cu 0,1% din valoarea impozabil] stabilit]
pentru determinarea impozitului pe cl]diri, aferent] p]r[ii desfiin[ate.
(8) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei necesare pentru lucr]rile de organizare de \antier în vederea realiz]rii unei construc[ii, care nu sunt
incluse în alt] autoriza[ie de construire, este egal] cu 3% din valoarea autorizat] a lucr]rilor de organizare de \antier.
(9) Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de amenajare de tabere de corturi, c]su[e sau rulote ori campinguri este egal] cu 2 % din valoarea
autorizat] a lucr]rilor de construc[ie.
(10) Taxa pentru autorizarea amplas]rii de chio\curi, containere, tonete, cabine, spa[ii de expunere, corpuri \i panouri de afi\aj, firme \i
reclame situate pe c]ile \i în spa[iile publice este de 10,00 lei, inclusiv, pentru fiecare metru p]trat de suprafa[] ocupat] de construc[ie.
(11) Taxa pentru eliberarea de formulare (certificat de urbanism sau autoriza[ie de construire/desfiin[are)
- Formular A4-4,00 lei.
(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este în cuantum de 15,00 lei.
(13) Pentru eliberarea autoriza[iei de foraje sau excav]ri necesare lucr]rilor de cercetare \i prospectare a terenurilor în etapa efectu]rii studiilor
geotehnice \i a studiilor privind ridic]rile topografice, sondele de gaze, petrol \i alte excav]ri se datoreaz] de c]tre titularii drepturilor de
prospec[iune \i explorare, taxa este de 15,00 lei, pentru fiecare metru p]trat.
(14) Taxe pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea \i evaluarea unor terenuri de[inute de societ][ile comerciale cu capital de stat,
cu complet]rile \i modific]rile ulterioare
- Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societ][i comerciale cu capital de stat este 80,00 lei.
- Taxa pentru verificare \i avizare documenta[ie pentru societ][i comerciale cu capital de stat este 40,00 lei.

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXE
avizare documenta[ii tehnice prin Direc[ia arhitectului-\ef
din cadrul Consiliului Jude[ean S]laj, în anul 2019
Nr.

OPERA{IUNEA

TAXA

crt.
1)

Analizarea \i avizarea documentelor, în vederea emiterii certificatului de urbanism, când emiterea

25,00 lei

acestora este de competen[a primarilor din comune, pentru lucr]ri altele decât locuin[ele \i anexele
gospod]re\ti din intravilanul localit][ii;
Analizarea \i avizarea documenta[iilor, în vederea emiterii autoriza[iei de construire/desfiin[are

2)

3)

4)

când emiterea acestora este de competen[a primarilor din comune, pentru lucr]ri, altele decât

0,10%

din

valoarea investi[iei

locuin[ele \i anexele gospod]re\ti din intravilanul localit][ii ;

Emiterea avizului arhitectului sef în urma analiz]rii documenta[iilor în Comisia tehnic] de

150,00 lei

amenajare a teritoriului \i urbanism;
Emiterea avizului de oportunitate pentru planuri urbanistice zonale în urma consult]rii în Comisia
tehnic] de amenajare a teritoriului \i urbanism.
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25,00 lei

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXE
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice
\i de arhitectur], precum \i pentru serviciile oferite diferi[ilor utilizatori, de c]tre Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u, în anul 2019
Nr.

Serviciul

Tax]

crt.
1.

Vizitarea muzeului:
-bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Luc]cel@@- Expozitia permanent]

10,00 lei

reamenajat], pentru adul[i
- bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Luc]cel@@- Expozitia permanent]

5,00 lei

reamenajat] pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)
- bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Luc]cel@@- Expozitia permanent]

2,50 lei

reamenajat] pentru copii si/sau grupuri organizate de elevi \i studen[i
- bilet acces în Sala multimedia, pentru adul[i

10,00 lei

- bilet acces în Sala multimedia, pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)

5,00 lei

- bilet acces în Sala multimedia, pentru copii \i/sau grupuri organizate de elevi \i

4,00 lei

studen[i
- bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@ pentru adul[i

5,00 lei

- bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@ pentru pensionari (50% din

2,50 lei

valoarea unui bilet)
- bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@ pentru copii si/sau grupuri

2,00 lei

organizate de elevi \i studen[i
- bilet de vizitare cu ghidaj în limba englez] inclus

25,00 lei

2.

Fotografiat evenimente personale în spa[iile muzeului (individual sau grup)

100,00

3.

Închiriat s]li de expozi[ie

4.

Închiriat spa[ii de cazare:

lei/eveniment/zi
70,00 lei/ac[iune/zi

- apartament

50,00 lei/noapte

- garsonier]

25,00 lei /noapte

- garsonier] cu grup social

35,00 lei/noapte

5.

Tax] de consultan[] \tiin[ific]

200,00 lei/zi

6.

Tax] pentru participarea la manifest]rile stiin[ifice interna[ionale organizate de
Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u

200,00 lei/participant

7.

Tax] pentru închiriere vitrine pentru expozi[ie

8.

Tax] de participare individual] în proiecte educa[ionale

9.

Bilet de vizitare a Sectiei de Istorie @@Vasile Lucacel@@Expozitia permanent],

2,00 lei/buc/lun]
10,00lei/copil/activitate
5,00 lei

pentru vizitatorii care de[in o bra[ara Untold/Neversea
10.

Bilet acces în Sala multimedia,pentru vizitatorii care de[in o bra[ar]

5,00 lei

Untold/Nevesea
11.

Bilet de vizitare a Galeriei de Art] @@Ioan Sima@@, pentru vizitatorii care de[in o

4,00 lei

bra[ar] Untold/Nevesea

Anexa nr.4
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXE
pentru serviciile oferite utilizatorilor de c]tre Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ S]laj, în anul 2019
Nr.
crt.

Serviciul

Tax]

1.

Imprimarea informa[iei – alb-negru A4 / A3

0,50 lei/pag ; 1,00 leu/pag

2.

Imprimarea informa[iei – color A4 / A3

1,00 lei/pag ; 2,50 lei/pag

3.

Copierea pe suport electronic a informa[iei

4.

Activita[i biografice si documentare complex]

5.

Facilit][i de lucru pentru culegere \i

l,00 lei/10 pag.
1,00 lei/titlu
2,00 lei/or]

tehnoredactare de texte efectuate de utilizator
6.

Tehnoredactare efectuat] de operator – bibliotecar, la cererea utilizatorului

7.

Servicii de compactorie:

2,00 lei/pag

-copertat

8,00 lei/volum format A4
14,00 lei/volum format A 3

- reparat

3,50 lei/volum format A4
7,00 lei/volum format A3

8.

Înlocuire permis în cazul pierderii sau deterior]rii

9.

Scanare dup] documentele bibliotecii - format A4

5,00 lei/permis
0,50 lei/pagin]

- format A3
10.

1,00 lei /pagin]

Scanare dup] documentele bibliotecii, format A 1

2,00 lei/pagin]
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10.

Scanare dup] documentele bibliotecii, format A 1

2,00 lei/pagin]

11.

Laminare - format A 4

1,50 lei/bucat]

12.

Împrumutul publica[iilor peste prevederile

0,15 lei/vol./zi

regulamentului
13.

Prelungirea termenului de împrumut peste prevederile regulamentului

14.

Efectuarea de copii dup] documentele existente în colec[iile bibliotecii:

0,15 lei/vol./zi
- alb –

0,50 lei/pag. simpl] format A4

negru

1,00 lei/pag. dubl] format A4
1,00 lei/pag. simpl] format A3
2,00 lei/pag. dubl] format A3

15.

Efectuarea de copii dup] documentele existente în colec[iile bibliotecii:

- color

2,00 lei/pag. simpl] format A4
4,00

lei/pag. dubl] format A4

4,00 lei/pag. simpl] format A3
8,00

16

Utilizarea sau inchirierea Centrului de formare al B.J. SJ

17.

Închiriere echipamente / Centru de formare al BJ SJ

18.

Pen]liz]ri pentru nerestituirea la termen a publica[iilor

19.

Caiet de eviden[] pentru biblioteci

lei/pag. dubl] format A3

15,00 lei/or]
25,00 lei/zi
0,10 lei/zi/vol.,
max. 10,00 lei/vol.
15,00 lei/buc.

Anexa nr.5
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXE
percepute de c]tre Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj în anul 2019
a1) pentru prezentarea de spectacole de c]tre Ansamblul Folcloric@@Mese\ul@@ Zal]u, sec[ia roman] \i sec[ia maghiar]
a1) Prezentarea de spectacole la solicitarea consililor locale, prim]riilor \i altor institu[ii publice:
Taxa de 500,00 lei/spectacol - spectacole sus[inute cu o durat] de maxim o or];
Taxa de 1000,00 lei/spectacol - spectacole sus[inute cu o durat] mai mare de o or].
La aceste taxe se adaug] contravaloarea deplas]rii ansamblului pân] la destina[ie \i înapoi.
a2) Pentru spectacolele realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private din jude[ul S]laj \i din afara jude[ului, precum \i cu
institu[iile publice din afara jude[ului, taxa perceput] pe spectacol va fi cuprins între 2000,00 lei \i 5000,00 lei, in func[ie de durata, distan[a, zilele
în care se desfa\oar], suportarea sau nu a transportului. In situa[ii deosebite se pot solicita \i sume mai mari de 5000,00 lei.
b) Pentru organizarea de cursuri de dans popular de c]tre Ansamblul Folcloric @@Mese\ul@@ Zal]u - tarif de 30,00 lei/persoan]/lun].
c) Pentru editarea \i difuzarea unor publica[ii de c]tre Sec[ia pentru Conservarea \i Promovarea Culturii Tradi[ionale:
Serviciul

Tarif

Editarea \i difuzarea unor publica[ii proprii sau de alt] produc[ie, pe orice fel de suport, din
domeniul culturii populare, educa[iei permanente, \tiin[ei \i literaturii:

-

reviste

-

suplimente reviste

4,00

-

c]r[i

5,00

-

afi\e

20,00

-

DVD –-uri

-

Revist],carte

2,00
15,00
9,00

d) Taxe pentru publicitate în revista @@ Caiete Silvane@@ \i alte publica[ii editate de Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj:
- 0,40 lei/cmp de pagin] în interior;
- 0,80 lei/cmp pe copert] I \i IV.
Taxe poate fi redus cu pân] la 20,00 % în func[ie de volumul comenzilor.
e) Taxe pentru închiriere scen] modular] demontabil] de aluminiu:
- 2.500,00 lei/zi pentru închirierea scenei. Taxele poate fi reduse cu pân] la 25,00 % în func[ie de num]rul de zile pentru
care se solicit] închirierea \i distan[a pân] unde va fi amplasat];
- costurile pentru montarea \i demontarea scenei la \i de la locul evenimentului vor fi suportate de c]tre beneficiari. În
cazul în care transportul scenei se asigur] de c]tre Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, se vor ad]uga \i cheltuielile
de transport pân] la destina[ie \i retur.
f) Taxe pentru 'nchirierea instala[iei de sonorizare:
- 3.000,00 lei / zi - include transportul la \i de la eveniment;
Cantumul tarifului poate fi majorat respectiv diminuat cu cel mult 25,00 %, în func[ie de num]rul zilelor pentru care se
încheie contractul \i distan[a fat] de locul evenimentului.
g) Taxe de \colarizare - |coala Popular] de Arte \i Meserii:
550 lei - tax] de \colarizare/an \colar, pentru disciplinele: canto clasic, canto muzic] u\oar], canto popular, pian, vioar],
org] electronic], acordeon, chitar], instrument de suflat, pictur].
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350 lei - tax] de \colarizare/an \colar pentru disciplinele:- dans popular interpre[i, dans popular instructor,design
vestimentar,cusut -tesut,pictura copii,ini[iere folclor(muzic] vocal] popular])
- 20 lei - tax] de înscriere;
- 30 lei - tax] eliberare diplom];
h) Alte taxe
- taxe închiriere vitrin] expozi[ie - 2,00 lei/ buc/lun];
- taxe închiriere spa[ii pentru cursuri, expozi[ii, diverse activit][i cultural educative - 30,00 lei pe or];
- taxe închiriere sal] @@Dialoguri Europene@@ pentru cursuri, expozi[ii, diverse activit][i cultural educative - 50,00 lei/or]
Cuantumul tarifului poate fi negociat în func[ie de perioada \i num]rul orelor pentru care se solicit] închirierea spa[iului.
- c/v bilet pentru vizitarea expozi[iilor g]zduite de Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj, astfel:
- 2,00 lei/persoan];
- 1,00 leu/persoan] - pentru grupuri organizate (peste 10 persoane)
Anexa nr.6
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXE
pentru furnizarea de date din Registrul jude[ean de eviden[] a persoanelor,
de c]tre Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj, în anul 2019

SERVICIUL

TAXA

Furnizarea de date din Registrul na[ional de eviden[] a persoanelor
2,00 lei/persoan]

Anexa nr.7
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TARIFE
de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea jude[ului S]laj \i în administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, pe anul 2019

Nr.

Denumirea

crt

Unitatea de calcul

Tarif unitar
lei

A) ACORD PREALABIL |I AUTORIZA{IE DE AMPLASARE |I ACCES LA DRUM

1.

2.

3.

Acord prealabil de amplasare \i acces la drum pentru persoane
fizice \i juridice

Tarif/document

281,00

193,00

Autoriza[ie de amplasare \i acces la drum

Tarif/document

Acord prealabil /autoriza[ie pentru persoane fizice (construc[ii de
locuin[e, garaje, racorduri, instala[ii de gaze, ap], electricitate, etc.)

68,00
Tarif/document

B) OCUPAREA SUPRAFE{ELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDE{ENE

4.

Tarif/mp/lun]

3,40

alimentare \i nealimentare)

Tarif/mp/lun]

4,00

6.

Locuri de parcare care deservesc obiective economice

Tarif/mp/lun]

7.

Accese la diferite obiective (sta[ii distribu[ie carburan[i, hoteluri,

5.

Amplasare panou publicitar

Spa[iu cu destina[ie comercial] (chio\c, rulot], mas] pt. desf. prod.

moteluri, depozite, spa[ii comerciale, show-room etc.)
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5,10

5,10
Tarif/mp/lun]

C) AMPLAS}RI DE CABLURI |I CONDUCTE

8.

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV
8.1. traversare aerian] longitudinal] \i transversal]

Tarif/mp/lun]
0,41

8.2. subtraversare

Tarif/mp/lun]
0,92

8.3. cablu subteran în lungul drumului
a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile

Tarif/mp/lun]

0,94

b) sub partea carosabil]

1,05

c) în zona de siguran[]

0,42

8.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului
a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile
b) în zona de siguran[]

Tarif/mp/lun]

2,50
2,00

8.5. pe poduri \i pode[e

9.

a) în canale tehnice

Tarif/ml/lun]

3,50

b) ancorat de pod sau în alt] solu[ie decât canal tehnic

Tarif/ml/lun]

6,20

Amplasarea conductelor de ap], canalizare, aburi \i alte produse neinflamabile, benzi transportoare care traverseaz] aerian
drumurile
9.1. traversare aerian]

9.2. subtraversare

Tarif/ml/lun]

2,90

Tarif/ml/lun]

2,00

9.3. amplasare subteran] în lungul drumului:
a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile

Tarif/ml/lun]

b) sub partea carosabil]

Tarif/ml/lun]

c) în zona de siguran[]

Tarif/ml/lun]

2,00

3,40
1,45

9.4. amplasare aerian] în lungul drumului:
a) în ampriz],în afara p]r[ii carosabile

Tarif/ml/lun]

b) în zona de siguran[]

Tarif/ml/lun]

8,00

5,40

9.5. pe poduri \i pode[e :
a) în canale tehnice

Tarif/ml/lun]

20,00

b) ancorat de pod sau în alt] solu[ie decât canal tehnic

Tarif/ml/lun]

31,50

NOT}:
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor aflate în administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, prev]zute în aceasta anex], este
urm]torul:
-Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construc[ii sau instala[ii în zona drumului, cu condi[ia ca acestea s] nu aduc]
prejudicii drumului \i siguran[ei traficului rutier.
-Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construc[iilor, instala[iilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile \i panourilor
publicitare se face cu respectarea impus] prin autoriza[ia de amplasare \i acces la drum \i prin încheierea, a contractului aferent utiliz]rii suprafe[ei
ocupate din ampriz] \i zona de siguran[].
În cazul în care nu sunt respectate condi[iile impuse în acordul prealabil, respectiv în autoriza[ia de amplasare \i acces la drumul jude[ean,
precum \i în cazul c] nu se achit] tariful aferent ocup]rii amprizei \i zonei de siguran[], proprietarul este obligat s] desfiin[eze sau s] mute, pe
cheltuiala sa, obiectivul avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului.
În cazul nerespect]rii termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului, pe
cheltuiala proprietarului.
-Acordul prealabil \i autoriza[ia de amplasare \i acces la drum se emit pentru o anumit] func[iune a obiectivului. La schimbarea func[iei sau
destina[iei, beneficiarul este obligat s] ob] aprobarea administratorului drumului pentru noua situa[ie.
-Tarifele se percep persoanelor fizice \i juridice care au obliga[ia de a solicita autoriza[ie.
-Tarifele se aplic] \i în cazul în care obiectivele nu func[ioneaz] sau în cazurile în care lucr]rile la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
-Tarifele se aplic] \i în cazurile în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protec[ie a drumurilor jude[ene, îns] numai dac] se
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realizeaz] \i drum de acces la drumurile jude[ene sau alte lucr]ri în ampriz] sau în zona de siguran[].
-Tarifele prev]zute la lit. A) din tabel se percep \i în cazul în care se solicit] prelungirea acordului sau autoriza[iei.
-Persoanelor fizice care solicit] avizul administratorului drumului pentru construc[ii de locuin[e, garaje, racorduri la instala[iile de gaze, ap],
telefonie, tv, electricitate, canalizare etc., li se încaseaz] o singur] dat] suma de 68,00 lei, la eliberarea acordului sau autoriza[iei.
-Pentru panourile publicitare, suprafa[a minim] supus] tarif]rii va fi suprafa[a rezultat] din încadrarea proiec[iei orizontale a panoului, la care
se adaug] 1,00 m de jur împrejur.
-Pentru spa[iile prev]zute la lit. B) poz. 5, suprafa[a minim] tarifat] va fi suprafa[a obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care
se adaug] suprafa[a aferent] sta[ion]rii autovehiculelor în afara p]r[ii carosabile.
-Pentru benzile transportoare, se percep numai tarifele de la traversare aerian].
-Persoanele fizice \i juridice care monteaz] pe stâlpi electrici cabluri telefonice, televiziune sau altele asemenea, având alt] destina[ie decât
transportul energiei electrice sunt obligate s] urmeze procedura legal] de avizare/autorizare, urmat] de încheierea contractului de utilizare a zonei
drumului, dup] caz.
Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B) \i C) nu se aplic] persoanelor fizice
care realizeaz] accese la locuin[e, garaje sau case de vacan[], precum \i pentru instala[iile care asigur] utilit][ile necesare consumului casnic
(ap], gaze, energie electric], canalizare). Aceast] scutire nu este valabil] în cazul în care se schimb] destina[ia locuin[ei sau a garajului sau se
amplaseaz] în incint] construc[ii cu caracter comercial.
Tariful de utilizare a zonei drumurilor jude[ene nu se aplic] pentru unit][ile bugetare de asisten[] social] \i de educa[ie ( spitale, cre\e, aziluri
de b]trâni,\coli, gr]dini[e).

Anexa nr.8
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TARIFE
pentru utilizarea drumurilor aflate în proprietatea Jude[ului S]laj \i în administrarea Consiliului Jude[ean S]laj, aplicabile
transporturilor efectuate cu vehicule care dep]\esc masa total] maxim] admis], masa maxim] admis] pe ax] \i/sau
dimensiunile maxime de gabarit admise în circula[ie pe anul 2019
Nr.crt

Denumirea tarifului

.
1.

Emiterea autoriza[iei speciale de traseu si condi[ii de parcurs

16,01

2.

Tarif unitar

Unitatea de calcul

(euro)

tarif/ document

20,00

-20,0

0,25

20,01

-25,0

0,31

25,01

-30,0

0,38

30,01

-35,0

0,44

35,01

-40,0

0,50

40,01

-45,0

0,56

45,01

-50,0

0,62

Dep]\irea masei totale

50,01

-55,0

1,37

maxime admise,

55,01

-60,0

1,49

60,01

-65,0

65,01

-70,0

1,74

70,01

-75,0

1,86

75,01

-80,0

1,99

80,01

-85,0

2,11

85,01

-90,0

2,24

90,01

-95,0

2,36

95,01

-100

indiferent de tipul
suspensiilor, num]rul

masa total] real]
de (tone)

de osii sau de ro[i

tarif x distan[]

1,62

2,48

peste 100,0

2,48 euro + 0,13 euro pentru fiecare 0,01 5,0 tone peste 100,00 tone
suspensii pneumatice alte suspensii decât
sau echivalente

cele pneumatice sau
echivalente

0,01 -

0,5

0,08

0,11

0,51 -

1,0

0,22

0,30

1,01 -

1,5

0,33

0,44

1,51 -

2,0

0,97

1,22

maxime admise pe axe,

2,01 -

2,5

1,48

1,85

indiferent de num]rul

2,51 -

3,0

2,16

2,71

de osii sau ro[i

3,01 -

3,5

2,87

3,59

2,87 euro + 1,24 euro

Tarifele prev]zute

pentru fiecare 0,01 -

pentru suspensii

ax] simpl] cu
Dep]\irea masei
3.

(tone)

tarif x distan[]

peste 3,5*

0,5 tone peste 3,5 tone pneumatice x 1,50
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0,5 tone peste 3,5 tone pneumatice x 1,50
Ax] dubl] cu

0,01

-

0,5

(tone)

0,51

-

1,0

1,01

tarif x distan[a

2,0

0,24

0,31

0,34

0,44

0,68

0,86

2,01

-

3,0

1,36

1,70

3,01

-

4,0

1,79

2,24

4,01

-

5,0

2,19

2,75

5,01

-

6,0

peste 6,0

2,19 euro + 1,86 euro

Tarifele prev]zute

pentru fiecare 0,01 -

pentru suspensii

1,0 tone peste 6,0

pneumatice x 1,30

tone

Ax]

0,01

-

0,5

0,36

0,46

0,56

tripl], cu

0,51

-

1,0

0,44

0,84

1,37

(tone)

1,01

-

2,0

0,66

2,01

-

3,0

1,09

3,01

-

4,0

4,01

-

5,0

1,93

5,01

-

6,0

2,42

6,01

-

7,0

2,92

tarif x distan[a

peste 7,00

1,90
3,04

2,42
3,65

1,52

2,92 euro + 1,24 euro

Tarifele prev]zute

pentru fiecare 0,01 -

pentru suspensii

1,0 tone peste 7,0 tone pneumatice x 1,50

4.

lungime cu
(metri)

0,01 - 2,00

tarif x distan[a

2.01 - 3,00

0,04
0,10

3,01 - 4,00

0,17

4,01 - 5,00

0,23

5,01 - 6,00

0,29

peste 6,0

0,29 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01 –
1,0 metri peste 6,0 metri

la[ime cu (metri)

Dep]\irea
dimensiunilor maxime
admise

0,01 - 0,50

0,13

0,51 - 1,00

0,25

1,01 - 1,50
1,51 - 2,00

tarif x distan[a

2,01 - 2,50

0,38
0,50
1,12

2,51 - 3,00

1,71

3,01 - 3,50

2,31

3,51 - 4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01 0,50 metri peste 4,0 metri
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în]l[ime cu

0,01 - 0,25
tarif x distan[a

(metri)
0,26 - 0,50

0,07
0,13

0,51 -1.00

0,25

1,01 - 1,50

0,38

1,51 - 2,00

0,50

2,01 - 2,50

1,10

2,51 - 3,00

1,69

3,01 - 3,50

2,29

3,51 - 4,00

2,89

peste 4,00

2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01 0,50 metri peste 4,0 metri

5.

Recânt]rire sau rem]surare

6.

Estimare tarifare pentru dep]\irea limitelor maxime admise

tarif/opera[ie

50,00

tarif/estimare

20,00

NOT}:
Persoanele fizice \i juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei, comunicat de Banca Na[ional] a
României, valabil pentru ultima zi din luna anterioar] datei achit]rii tarifului.
Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioar] datei achit]rii tarifului se în[elege cursul de schimb comunicat de Banca
Na[ional] a României în penultima zi lucr]toare a lunii respective.
Persoanele fizice \i juridice str]ine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe pia[a valutar], echivalentul tarifului exprimat
în euro, în func[ie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Na[ional] a României în penultima zi lucr]toare a lunii anterioare
celei în care se efectueaz] plata.
Persoanele fizice \i juridice str]ine pot achita \i în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei, comunicat de Banca Na[ional] a
României, valabil pentru ultima zi din luna anterioar] datei achit]rii tarifului.

Anexa nr.9
la Hot]r`rea nr.158
din 21 decembrie 2018
TAXE
pentru serviciile prestate de aparatul de specialitate al Consiliului Jude[ean S]laj în anul 2019

Nr.

Taxe percepute

crt.

Denumirea serviciului
1.

2.

copierea unor documente

Eliberarea de copii ale unor acte
existente în arhiv]

3.

Cine execut] serviciul
Direc[ia juridic] \i administra[ie local]

Direc[ia juridic] \i administra[ie local]

Eliberarea de copii de pe
documenta[iile de urbanism \i

Directia juridic] si administra[ie local]

amenajarea teritoriului
4.

Publicare în Monitorul Oficial al
jude[ului S]laj

Directia juridic] si administra[ie local]

3,00lei/pagin];5,00 lei/fil] A4
5,00 lei/pagin] A3
3,00lei/pagin];5,00 lei/fil] A4
5,00 lei/pagin] A3
8,00 lei/pag A4; 9,00 lei/fila A4
14,00 lei/pagA3; 15,00 lei/fila A3

1,80 lei/pag A4

Închirierea s]lii de \edin[]
5.

Porolissum

6.

Închirierea s]lii de conferin[e S]laj

7.

Închiriere teren pentru participarea
cu standuri cu ocazia unor festivit][i

lei

Serviciul administrativ

Serviciul administrativ

Direc[ia Dezvoltare \i Investitii

10

360,00 lei/or]

200,00 lei/or]
20,00 lei/mp/zi

8.

Taxe pentru vizitarea obiectivelor de

Adul[i – 6 lei/ persoan]

patrimoniu rezultate din

Pensionari – 3 lei/persoan]

implementarea proiectului @@Circuitul

Copii – 2 lei/ persoan]

castrelor romane în jude[ul S]laj@@

Grupuri:
3 - 10 persoane - 15 lei
Direc[ia Dezvoltare \i Investitii

11 - 25 persoane - 40 lei
26 - 45 persoane - 60 lei
Peste 46 persoane - 100 lei
Filmare/fotografiere 200 lei/or]

Tarif de vizitare a Castrelor Romane
Porolissum \i Buciumi pentru
vizitatorii care de[in o br][ar]

Direc[ia Dezvoltare \i Investitii

4 lei/persoan]

Untold/Nevessea

9.

Eliberare licen[] de traseu pentru
transportul de persoane prin curse
regulate speciale, conform

Directia juridic] si administra[ie local]

500,00 lei/an

Directia juridic] si administra[ie local]

250,00 lei

contractului încheiat cu un
beneficiar, dar nu mai mult de 3 ani
10.

Modificarea licen[ei de traseu pentru
transportul public de persoane prin
curse regulate speciale

11.

Eliberarea de copii dup] licen[a de
traseu pentru transportul public de
persoane prin curse regulate speciale

12.

Tax] formular cerere licen[] de traseu

Directia juridic] si administra[ie local]
Directia juridic] si administra[ie local]

250,00 lei

3,00 lei

pentru transporul public de persoane
prin curse regulate speciale

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
HOT}RÂREA nr. 159
din 21 decembrie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare
al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj
Consiliul Jude[ean S]laj, întrunit în \edin[] ordinar];
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 18419 din data de 13.12.2018 a pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj;
- raportul de specialitate nr. 1490 din 13.12.2018 al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
- avizul nr. 4422717 din 04.12.2018 al Direc[iei pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date Bucure\ti;
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- Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr.179 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea denumirii Serviciului Public
Comunitar Jude[ean de Eviden[] a Persoanelor S]laj în Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
- Ordonan[a Guvernului nr.84/2001 privind înfiin[area, organizarea \i func[ionarea serviciilor publice comunitare de
eviden[] a persoanelor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj,
conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art. 2. Cu data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 25 din 26 februarie 2016,
î\i înceteaz] aplicabilitatea.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj.
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Pre\edintele Consiliului jude[ean;
- Secretarul jude[ului;
- Direc[ia juridic] \i administra[ie local];
- Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj.

PRE|EDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaz],
SECRETARUL JUDE{ULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anex]
la Hot]r`rea nr.159
din 21 decembrie 2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE AL DIREC{IEI JUDE{ENE DE EVIDEN{} A
PERSOANELOR S}LAJ
CAPITOLUL I - DISPOZI{II GENERALE
Art.1 Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj s-a organizat în subordinea Consiliului Jude[ean S]laj \i este
institu[ie public] de interes jude[ean, cu personalitate juridic], constituit] în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonan[a Guvernului
nr. 84/2001, privind înfiin[area, organizarea \i func[ionarea serviciilor publice comunitare de eviden[] a persoanelor, aprobat]
cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 372/2002, precum \i prin Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 50/2004, pentru
modificarea unor acte normative, în vederea stabilirii cadrului organizatoric desf]\ur]rii activit][ilor de eliberare a c]r[ilor de
identitate, aprobat] prin Legea nr. 520/2004.
Art. 2 (1) Scopul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor este acela de a exercita competen[ele ce îi sunt conferite
prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor legilor \i actelor normative care reglementeaz] activit][ile de stare civil]
\i eviden[] a persoanei fizice.
(2) Activitatea Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor se desf]\oar] în interesul persoanei fizice \i al comunit][ii, în
sprijinul institu[iilor statului, pe baza \i în executarea legii.
Art. 3 Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj are sediul în municipiul Zal]u, Str. Unirii, nr. 7.
Art. 4 (1) În vederea îndeplinirii atribu[iilor sale, Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj este constituit], conform
prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonan[a Guvernului nr. 84/2001, modificat] \i completat], prin reorganizarea Compartimentului
de Stare Civil] din aparatul propriu al Consiliului Jude[ean S]laj \i al Biroului Eviden[a Popula[iei din cadrul Serviciului de
Eviden[] Informatizat] a Persoanei al Jude[ului S]laj.
(2) Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj are în componen[] compartimentele de eviden[] a persoanei,
respectiv stare civil], conform prevederilor art. 2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a num]rului de func[ii
din aparatul serviciilor publice comunitare de eviden[] a persoanelor, constituirea patrimoniului \i managementul resurselor
umane, financiare \i materiale, aprobat] prin Hot]rârea Guvenului nr. 2104 din 24.11.2004.
(3) În m]sura în care necesit][ile o impun, în cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj pot fi înfiin[ate \i
alte compartimente, în condi[iile legii.
(4) Compartimentele din structura Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj pot fi organizate \i sub forma
birourilor \i a serviciilor, cu respectarea prevederilor legale privind cerin[ele num]rului minim de posturi.
Art. 5 (1) Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj controleaz] \i coordoneaz] metodologic activitatea serviciilor
publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor din cadrul jude[ului, constituite la nivelul municipiului, ora\elor \i
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comunelor, precum \i activitatea ofi[erilor de stare civil] delega[i din cadrul prim]riilor comunale, pân] la înfiin[area de
servicii publice comunitare locale.
(2) Activitatea Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj este coordonat] de secretarul jude[ului S]laj.
Art. 6 Finan[area Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj se face din:
1. subven[ii de la bugetul de stat;
2. subven[ii de la bugetul local al jude[ului;
3. venituri proprii;
4. dona[ii, sponsoriz]ri \i alte forme private de contribu[ii b]ne\ti permise de lege;
Art. 7 Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj, are un patrimoniu format din totalitatea bunurilor mobile \i
imobile din dotare, preluate pe baz] de protocol de la Consiliul Jude[ean S]laj, precum \i a celor dobândite ulterior prin
modalit][ile prev]zute de lege.
Art. 8 Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj are calitatea de ordonator ter[iar de credite, are cont în banc] \i
dispune, sub propria responsabilitate, de mijloacele materiale \i financiare puse la dispozi[ie.
Art. 9 (1) Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj, are \tampil] proprie, de form] rotund], cu urm]torul
con[inut: @@România - Consiliul Jude[ean S]laj - Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj @@.
(2) Antetul documentelor \i coresponden[ei Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj va avea acela\i înscris ca
\i cel de pe \tampil].
CAPITOLUL II - ORGANIZAREA DIREC{IEI JUDE{ENE DE EVIDEN{} A PERSOANELOR S}LAJ
Art. 10 (1) Structura organizatoric], statul de func[ii \i num]rul de personal al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor
S]laj, se stabilesc prin hot]râre a Consiliului Jude[ean S]laj, astfel încât func[ionarea acesteia s] asigure îndeplinirea atribu[iilor
ce îi revin, potrivit legii.
(2) Structura organizatoric] a direc[iei este urm]toarea:
o conducerea direc[iei;
o compartimentul eviden[a persoanelor;
o compartimentul stare civil];
o compartimentul managementul proiectelor, comunicare \i rela[ii publice;
o compartimentul financiar, resurse umane, juridic \i contencios;
o compartimentul administrativ, secretariat \i asigurare tehnico-material].
Art. 11 (1) Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj este condus] de un director executiv, absolvent cu diplom]
de licen[] a înv][]mântului universitar de lung] durat] - \tiin[e juridice sau administrative - \i absolvent al înv][]mântului
postuniversitar ori a programelor de formare specializat] \i perfec[ionare în administra[ia public], organizate de Institutul
Na[ional de Administra[ie, cu o vechime în specialitate de cel pu[in 5 ani, numit prin hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj, în
urma concursului sau examenului organizat în condi[iile legii, cu avizul Direc[iei pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea
Bazelor de Date.
(2) Directorul executiv reprezint] Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj, în raporturile cu direc[iile din
cadrul Consiliului Jude[ean S]laj, cu Ministerul Afacerilor Interne, cu alte institu[ii \i autorit][i publice, cu organiza[iile
neguvernamentale, cu persoanele fizice ori juridice, precum \i în justi[ie.
(3) Directorul executiv îndepline\te, în condi[iile legii, urm]toarele atribu[ii principale:
- exercit] atribu[iile ce revin Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj, în calitate de persoan] juridic];
- exercit] func[ia de ordonator ter[iar de credite;
- întocme\te proiectul bugetului propriu al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj \i contul de încheiere al
exerci[iului bugetar, pe care le supune aprob]rii Consiliului Jude[ean S]laj;
- elaboreaz] \i supune aprob]rii Consiliului Jude[ean S]laj proiectul strategiei pe termen mediu \i lung, de organizare
\i dezvoltare a sistemului de eviden[] informatizat] \i stare civil] a persoanei fizice;
- nume\te \i elibereaz] din func[ie personalul din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
- elaboreaz] \i propune spre aprobare Consiliului Jude[ean S]laj statul de func[ii \i organigrama Direc[iei Jude[ene de
Eviden[] a Persoanelor S]laj, cu avizul Direc[iei pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date;
- conduce \i controleaz] activitatea personalului din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj \i
aplic], în condi[iile legii, sanc[iuni disciplinare acestui personal;
- îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de lege sau stabilite prin hot]râre a Consiliului Jude[ean S]laj.
(4) Atribu[iile directorului executiv sunt cuprinse în fi\a postului, aprobat] de secretarul jude[ului;
(5) În exercitarea atribu[iilor sale, directorul executiv al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj, emite
dispozi[ii cu caracter normativ sau individual.
(6) În absen[a directorului executiv, atribu[iile acestuia se exercit] de c]tre persoana din cadrul direc[iei, desemnat] prin dispozi[ia
directorului executiv.
(7) Numirea, eliberarea din func[ie \i sanc[ionarea disciplinar] a directorului executiv al Direc[iei Jude[ene de Eviden[]
a Persoanelor S]laj se fac la propunerea pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj, prin hot]râre a Consiliului jude[ean.
Art. 12 (1) Fiecare compartiment din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj este condus de un \ef
serviciu/birou, numit în urma promov]rii de c]tre acesta a concursului organizat în acest scop.
(2) Pentru ocuparea func[iilor publice de conducere vacante, candida[ii trebuie s] îndeplineasc] condi[iile prev]zute de
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Legea nr. 188/1999, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
(3) Compartimentele care nu îndeplinesc condi[iile prev]zute de Legea nr. 188/1999, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, pentru a fi organizate sub forma serviciilor/birourilor, se afl] în subordinea direct] a directorului
executiv al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj. Acesta poate delega exercitarea atribu[iilor de coordonare a
compartimentelor, unui poli[ist deta\at sau unui func[ionar public din subordinea sa.
(4) |efii compartimentelor din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj r]spund în fa[a directorului
executiv de întreaga activitate pe care o desf]\oar].
(5) Activitatea desf]\urat] de c]tre compartimentele Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj, în vederea
atingerii obiectivelor propuse, are la baz] rela[ii de autoritate (ierarhice, func[ionale), de cooperare, de coordonare \i control,
potrivit atribu[iilor stabilite pentru fiecare compartiment în parte.
(6) Rela[iile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor
S]laj \i compartimentele acesteia, în scopul organiz]rii activit][ilor specifice, în vederea realiz]rii atribu[iilor conferite prin
lege. Acest tip de rela[ii se stabile\te \i între \efii compartimentelor \i personalul subordonat acestora.
(7) Între compartimentele Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj se stabilesc rela[ii de colaborare, pentru
îndeplinirea atribu[iilor specifice, în scopul integr]rii obiectivelor în ansamblul competen[elor serviciului.
Art. 13 (1) Personalul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj este format din poli[i\ti deta\a[i în condi[iile
legii, func[ionari publici \i personal contractual.
(2) Personalul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj va fi încadrat pe func[ii, conform reglement]rilor în vigoare.
(3) Drepturile salariale ale poli[i\tilor deta\a[i se asigur] din bugetul jude[ean, precum \i din bugetul Ministerului
Afacerilor Interne, în condi[iile legii.
(4) Drepturile salariale ale func[ionarilor publici \i ale personalului contractual, se asigur] din bugetul jude[ean, cu
p]strarea tuturor drepturilor dobândite anterior.
(5) Personalului din categoriile mai sus ar]tate i se aplic], dup] caz, Statutul poli[istului, Statutul func[ionarilor publici,
respectiv Codul muncii.
Art. 14 Atribu[iile personalului din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj, sunt cuprinse în fi\ele
posturilor, aprobate de directorul executiv.
Art. 15 Poli[i\tii deta\a[i, precum \i func[ionarii publici, se bucur] de stabilitate în func[ie, în condi[iile legii.
Art. 16 Func[iile vacante din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj se ocup] prin concurs, organizat
pe baza criteriilor privind selec[ionarea personalului \i organizarea concursurilor sau examenelor, organizat de Direc[ia
Jude[enan] de Eviden[] a Persoanelor S]laj cu avizul Agen[iei Na[ionale a Func[ionarilor Publici.
Art. 17 (1) Normele de conduit] ale personalului Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj rezult] atât din
Statutul poli[istului cât \i din Statutul func[ionarilor publici, Codul de conduit] a func[ionarilor publici precum \i din Codul
de conduit] a personalului contractual din autorit][ile \i institu[iile publice.
(2) Înc]lcarea dispozi[iilor reglement]rilor mai sus ar]tate, atrage r]spunderea disciplinar] a celor în cauz].
Art. 18 Gestionarea activit][ii de resurse umane pentru poli[i\tii deta\a[i la Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor
S]laj, se face de c]tre structura de specialitate din Direc[ia pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date, iar
pentru func[ionarii publici \i personalul contractual se face de c]tre persoana special desemnat] din cadrul direc[iei.
CAPITOLUL III-ATRIBU{IILE DIREC{IEI JUDE{ENE DE EVIDEN{} A PERSOANELOR S}LAJ
Art. 19 Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj îndepline\te urm]toarele atribu[ii principale:
a) actualizeaz], utilizeaz] \i valorific] Registrul Na[ional de Eviden[] a Persoanelor;
b) furnizeaz], în cadrul Sistemului na[ional informatic de eviden[] a persoanelor, date necesare pentru actualizarea
Registrului Na[ional de Eviden[] a Persoanelor;
c) coordoneaz] \i controleaz] metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor;
d) controleaz] modul de gestionare \i de întocmire a registrelor de stare civil];
e) asigur] distribuirea în jude[ a registrelor de stare civil], certificatelor de stare civil] \i a extraselor multilingve de la
Direc[ia pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date;
f) aprovizioneaz] serviciile publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor cu imprimatele necesare activit][ii
de eviden[] a persoanelor \i stare civil], distribuite de c]tre Direc[ia pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea
Bazelor de Date;
g) monitorizeaz] \i controleaz] modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigur]rii protec[iei datelor referitoare
la persoana fizic];
h) gestioneaz] resursele materiale \i de dotare necesare activit][ii proprii;
i) [ine eviden[a \i p]streaz] registrele de stare civil], exemplarul 2, \i efectueaz] men[iuni pe acestea, conform
comunic]rilor primite;
j) îndepline\te \i alte atribu[ii stabilite prin reglement]ri legale.
CAPITOLUL IV - COMPARTIMENTUL EVIDEN{A PERSOANELOR
Art. 20 Compartimentul eviden[a persoanelor din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj are urm]toarele
atribu[ii principale:
1. organizeaz], coordoneaz] \i urm]re\te modul de aplicare, în mod unitar, de c]tre serviciile publice comunitare locale de
eviden[] a persoanelor, a reglement]rilor legale privind eliberarea actelor de identitate, a c]r[ilor de aleg]tor, precum \i a altor
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documente în sistem de ghi\eu unic;
2. coordoneaz] \i controleaz] metodologic activitatea desf]\urat] la structurile de eviden[] a persoanelor din cadrul
serviciilor publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor din jude[, de c]tre persoanele cu atribu[ii privind eviden[a
persoanelor;
3. monitorizeaz] calitatea informa[iilor cu care este actualizat Registrul Na[ional de Eviden[] a Persoanelor \i formuleaz]
propuneri în vederea optimiz]rii aplica[iilor informatice;
4. colaboreaz] cu Compartimentul Jude[ean de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden[a Persoanelor S]laj
pentru [inerea în actualitate a Registrului Na[ional de Eviden[] a Persoanelor;
5. monitorizeaz] \i asigur] activitatea de transmitere c]tre Direc[ia pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor
de Date a semnal]rilor cu privire la c]r[ile de identitate declarate pierdute în [ar] sau declarate pierdute ori furate în str]in]tate
pentru introducerea/\tergerea/modificarea acestor informa[ii în Sistemul Informatic Na[ional de Semnal]ri;
6. asigur] m]surile necesare conserv]rii \i exploat]rii eviden[elor manuale, de[inute de serviciile publice comunitare
locale, în conformitate cu prevederile legale, a ordinelor \i instruc[iunilor care reglementeaz] acest domeniu;
7. monitorizeaz] activitatea de eliberare a actelor de identitate desf]\urat] de serviciile publice comunitare locale, în
scopul identific]rii cauzelor sau condi[iilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a
declin]rii unei identit][i false, pentru prevenirea acestor situa[ii;
8. colaboreaz] cu Direc[ia pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date, cu Direc[ia General] de
Pa\apoarte, cu Direc[ia Regim Permise de Conducere \i Înmatriculare a Vehiculelor, precum \i cu structurile subordonate
acestora, în vederea realiz]rii atribu[iilor;
9. colaboreaz] cu autorit][i ale administra[iei publice centrale \i locale cu atribu[ii în domeniul întocmirii \i eliber]rii
documentelor de identitate, mi\c]rii popula[iei \i eviden[ei acesteia;
10. colaboreaz] cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poli[iei Române ori cu alte strucuturi ale Ministerului
Afacerilor Interne;
11. furnizeaz] date referitoare la persoane fizice, solicitate de institu[iile cu atribu[ii în domeniul ap]r]rii, siguran[ei
na[ionale \i ordinii publice, justi[iei, administra[iei financiare, agen[ii economici ori alte ministere, la cererea persoanelor
fizice \i juridice, în temeiul legii;
12. efectueaz] verific]rile operative solicitate de personalul Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la persoanele care
nu au acte de identitate asupra lor \i au fost re[inute sau arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau
infrac[iuni, etc.;
13. colaboreaz] cu Direc[ia de S]n]tate Public] \i cu maternit][ile din jude[, pentru prevenirea cazurilor de internare a
gravidelor a c]ror identitate nu este cunoscut], în vederea stabilirii cu operativitate a identit][ii acestora, precum \i pentru
prevenirea abandon]rii nou-n]scu[ilor neînregistra[i în registrele de stare civil];
14. colaboreaz] cu Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului \i cu serviciile publice locale de asisten[]
social], pentru punerea în legalitate pe linie de stare civil] \i eviden[] a persoanelor, a persoanelor asistate;
15. colaboreaz] cu serviciile de investiga[ii criminale, pentru clarificarea situa[iei persoanelor cu identitate necunoscut];
16. asigur] colaborarea \i schimbul permanent de informa[ii cu celelalte compartimente din cadrul direc[iei, cu serviciile
publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor \i cu Consiliul Jude[ean S]laj;
17. ofer] informa[ii \i asisten[] de specialitate, atât în cadrul programului de rela[ii cu publicul, cât \i la solicitarea
autorit][ilor \i institu[iilor publice cu atribu[ii în materie;
18. centralizeaz] \i întocme\te situa[iile statistice \i sintezele ce con[in activit][ile desf]\urate de c]tre serviciile publice
comunitare locale de eviden[] a persoanelor, în domeniul eliber]rii actelor de identitate \i le comunic] Direc[iei pentru
Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date, la termenele stabilite;
19. împreun] cu Compartimentul Stare Civil], întocme\te \i transmite, lunar \i trimestrial, situa[iile privind punerea în
legalitate a cet][enilor români de etnie rom], a persoanelor asistate în unit][ile de protec[ie social] \i a actelor de na\tere
întocmite în baza certificatelor constatatoare ale na\terii sau în baza sentin[elor judec]tore\ti;
20. asigur] protec[ia datelor \i informa[iilor gestionate \i dispune m]suri de prevenire a scurgerii de informa[ii clasificate;
21. asigur] activitatea de preg]tire continu] a personalului de eviden[] a persoanelor de la nivelul serviciilor publice
comunitare locale de eviden[] a persoanelor;
22. asigur] constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului din documentele rezultate din activitatea
de profil;
23. constat] contraven[iile \i aplic] sanc[iunile prev]zute de O.U.G. nr. 97/2005 privind eviden[a, domiciliul, re\edin[a
\i actele de identitate ale cet][enilor români, republicat];
24. întocme\te \i expediaz] prin Compartimentul administrativ, asigurare tehnico-material] coresponden[a de profil;
25. îndepline\te orice alte atribu[ii conferite de lege ori stabilite prin hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj sau prin
dispozi[ia directorului executiv al direc[iei.
26. actualizeaz] Registrul Na[ional de Eviden[] a Persoanelor cu informa[iile privind stabilirea domiciliului în str]in]tate
a cet][enilor români cu vârsta sub 14 ani pe baza comunic]rilor primite de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea \i
Eviden[a Pa\apoartelor Simple S]laj;
CAPITOLUL V - COMPARTIMENTUL STARE CIVIL}
Art. 21 Compartimentul stare civil] din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj are urm]toarele atribu[ii
principale:
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1. îndrum] \i coordoneaz] activitatea de stare civil] din jude[, conform Hot]rârii Guvernului României nr. 64/2011
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar] a dispozi[iilor în materie de stare civil];
2. controleaz] metodologic, în baza graficului de control aprobat de Pre\edintele Consiliului Jude[ean S]laj \i avizat de
secretarul jude[ului, activitatea de înregistrare a actelor \i faptelor de stare civil], precum \i modul de solu[ionare a lucr]rilor de
stare civil] întocmite, inclusiv gestiunea certificatelor de stare civil] \i a extraselor multilingve ale actelor de stare civil], sens
în care consemneaz] constat]rile efectuate într-un proces verbal;
3. urm]re\te modul de solu[ionare a deficien[elor constatate \i consemnate în procesul verbal de control având ca
finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civil];
4. prime\te, înregistreaz] \i avizeaz] cererile de solu[ionare a dosarelor de rectificare a actelor de stare civil];
5. constat] contraven[iile \i aplic] sanc[iunile prev]zute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil], republicat],
modificat] \i completat];
6. propune consiliului local sau primarului m]surile administrative care se impun în cazul constat]rii unor deficien[e ale
activit][ii de stare civil];
7. verific] \i elimin] pe baz] de proces verbal, certificatele de stare civil] \i extrasele multilingve ale actelor de stare
civil] gre\it completate \i anulate de serviciile publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor \i oficiile de stare civil]
din jude[, precum \i certificatele de stare civil] retrase de la cet][eni \i cotoarele de certificate \i extrase multilingve;
8. întocme\te analize \i situa[ii statistice lunare, trimestriale \i semestriale, privind volumul activit][ii de stare civil] din
cadrul jude[ului, pe care le înainteaz] la D.E.P.A.B.D. Bucure\ti;
9. organizeaz] instruirea pentru perfec[ionarea preg]tirii profesionale a ofi[erilor de stare civil], ofi[erilor de stare
civil] delega[i, precum \i a personalului cu atribu[ii de stare civil] atât din aparatul propriu cât \i de la structurile de stare
civil] din jude[;
10. comunic] D.E.P.A.B.D. Bucure\ti programul de desf]\urare a instructajelor de preg]tire \i eventualele modific]ri care
intervin;
11. identific] actele de stare civil] vizate, întocme\te \i elibereaz] extrase pentru uzul oficial solicitate de c]tre organele
în drept (instan[e judec]tore\ti, parchet, poli[ie, notari publici, prim]rii etc.), cu respectare dispozi[iilor legale în materie;
12. prime\te de la serviciile publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor sau prim]rii dosarele de transcriere a
certificatelor/ extraselor de stare civil] procurate din str]in]tate;
13. verific] modul de întocmire de c]tre serviciile publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor sau prim]rii a
dosarelor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civil] procurate din str]in]tate;
14. dac] dosarele de transcriere comunicate sunt incomplete le transmite serviciului public comunitar local de eviden[]
a persoanelor sau prim]rie pentru completare;
15. avizeaz] referatele în urma verific]rii dosarelor de transcriere \i le returneaz] în vederea transcrierii certificatelor/
extraselor de stare civil] în registrele române\ti;
16. analizeaz] cererile \i dosarele privind solicitarea dobândirii sau schimb]rii numelui pe cale administrativ], precum \i
opozi[iile f]cute;
17. solicit], dac] este cazul, completarea dosarului privind dobândirea sau schimbarea numelui pe cale administrativ] cu
extrase uz oficial de pe actele de stare civil] (na\tere, c]s]torie) ale solicitantului;
18. restituie dosarul când se constat] c] este incomplet ori solu[ionarea acestuia necesit] aplicarea altei proceduri, cu
indica[iile corespunz]toare;
19. întocme\te referatele cu propuneri de aprobare sau respingere, dup] caz, a dobândirii sau schimb]rii numelui pe cale
administrativ];
20. prime\te dispozi[iile privind aprobarea sau respingerea, dup] caz, a dobândirii sau schimb]rii numelui pe cale
administrativ] \i le comunic] serviciilor publice comunitare locale de la domiciliul solicitantului;
21. actualizeaz] în registrul opis dosarele privind solicitarea schimb]rii numelui persoanelor fizice pe cale administrativ];
22. înainteaz] peten[ilor în termen de 10 zile dispozi[iile de respingere a cererilor de schimbare a numelui pe cale
administrativ];
23. comunic] Direc[iei de Eviden[] a Persoanelor \i Administrare a Bazelor de Date Bucure\ti - Serviciul Central de Stare
Civil], un exemplar al dispozi[iei de aprobare a schimb]rii numelui pe cale administrativ], în vederea actualiz]rii eviden[ei centrale
a schimb]rilor de nume în sistem informatizat;
24. elibereaz] copii dup] dispozi[iile de schimbare a numelui pe cale administrativ], conform legii;
25. prime\te, înregistreaz] \i solu[ioneaz] cererile pentru acordarea de C.N.P., ale cet][enilor români care, fie au domiciliul
înstr]in]tate, fie solicit] recalcularea pensiilor la Casa Jude[ean] de Pensii \i nu au C.N.P. acordat;
26. înscrie C.N.P.-urile acordate în certificatele de stare civil];
27. prime\te, înregistreaz] \i solicit] alocarea de numere din Registrul Unic de Eviden[] al Certificatelor de Divor[ pe
baza cererilor de desfacere a c]s]toriilor prin acordul p]r[ilor primite de la oficiile de stare civil];
28. comunic] num]rul certificatului de divor[ alocat din Registrul Unic de Eviden[] al Certificatelor de Divor[ oficiului de
stare civil] solicitant;
29. îndrum] personalul serviciilor publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor/ofi[erii de stare civil] delega[i pe
linia transcrierii actelor de stare civil] procurate din str]in]tate, schimb]rii numelui pe cale administrativ], divor[ului
administrativ \i atribuirii CNP;
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30. controleaz] activitatea de transcrieri de certificate/extrase de stare civil], schimb]ri de nume, acordare/modificare de
C.N.P. \i divor[uri administrative de pe teritoriul jude[ului pe baza graficului de control întocmit de Structura de Stare Civil];
31. ofer] informa[ii de specialitate persoanelor fizice sau juridice, în cadrul programului de rela[ii cu publicul, la
solicitarea acestora;
32. comunic] anual la D.E.P.A.B.D. Bucure\ti necesarul de registre, de certifícate de stare civil] \i extrase multilingve ale
actelor de stare civil], precum \i de cerneal] special], pentru anul urm]tor;
33. preia, gestioneaz] \i verific] listele de coduri numerice personale precalculate comunicate de c]tre D.E.P.A.B.D.
Bucure\ti;
34. distribuie în teritoriu la serviciilor publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor \i la oficiile de stare civil] din
cadrul prim]riilor unde nu sunt înfiin[ate servicii publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor listele de coduri
numerice personale precalculate;
35. prime\te, actualizeaz], p]streaz] \i gestioneaz] registrele de stare civil] exemplarul II transmise de oficiile de stare
civil] locale, asigurând securitatea \i conservarea acestor documente;
36. p]streaz] \i [ine eviden[a registrelor de stare civil] exemplarul II, a lucr]rilor de stare civil] ce le apar[in \i a certificatelor/
extraselor multilingve de stare civil] în alb;
37. asigur], în condi[iile legii, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civil] pierdute sau distruse par[ial sau
total, dup] exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
38. prime\te comunic]ri de men[iuni de la oficiile de stare civil] locale \i D.E.P.A.B.D. Bucure\ti, precum \i certifícate de
divor[ de la birouri notariale \i le înregistreaz];
39. înscrie pe marginea actelor de stare civil], din registrele exemplarul II, men[iunile privind modific]rile survenite în
statutul civil al persoanelor, comunic]rile fiind clasate în vederea arhiv]rii;
40. asigur] constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
41. asigur] spa[iile \i amenaj]rile corespunz]toare pentru conservarea \i p]strarea în condi[ii optime \i de securitate a
documentelor \i imprimatelor de stare civil] pe care le au în p]strare;
42. prime\te, înregistreaz] \i avizeaz] cererile de solu[ionare a dosarelor de reconstituire \i întocmire ulterioar] a actelor
de stare civil];
43. informeazã D.E.P.A.B.D. Bucure\ti \i particip] la verific]rile ce se efectueaz] în cazul dispari[iei certificatelor de stare
civil] în alb;
44. asigur] prezen[a unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civil], la schimbarea din func[ie a ofi[erilor
de stare civil] sau când, din diferite motive, ofi[erul de stare civil] trebuie înlocuit pe o perioad] mai mare de 30 de zile;
45. colaboreaz] cu serviciile de poli[ie judiciar] \i criminalistic] pentru clarificarea situa[iei persoanelor cu
identitate necunoscut];
46. asigur] colaborarea \i schimbul permanent de informa[ii, în scopul realiz]rii operative \i de calitate a atribu[iilor
de serviciu;
47. asigur] protec[ia datelor \i informa[iilor gestionate \i dispune m]suri de prevenire a scurgerii de informa[ii clasificate
sau confiden[iale;
48. asigur] constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil;
49. propune conducerii direc[iei desemnarea unui reprezentant care s] participe la concursurile pentru încadrarea
personalului de specialitate în domeniul st]rii civile \i asigur] instruirea persoanelor c]rora urmeaz] a li se delega exercitarea
atribu[iilor de stare civil];
50. asigur] activitatea de registratur] \i de gestionare a documentelor serviciului în conformitate cu Legea nr. 16/1996 a
Arhivelor Na[ionale, a ordinelor \i instruc[iunilor specifice \i coordoneaz] circuitul intern al documentelor;
51. întocme\te \i expediaz] prin Compartimentul administrativ, asigurare tehnico-material] coresponden[a proprie;
52. îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de lege sau de alte acte normative sau încredin[ate de directorul
executiv al direc[iei;
53. avizeaz] dosarele de transcriere a certificatelor/extraselor depuse de cet][enii din Republica Moldova care au dobândit/
redobândit cet][enia român].
54. prime\te, înregistreaz], verific] \i propune spre avizare cererile de înregistrare tardiv] a na\terii;
CAPITOLUL VI - COMPARTIMENTUL FINANCIAR, RESURSE UMANE, JURIDIC |I CONTENCIOS
Art. 22 Compartimentul financiar, resurse umane, juridic \i contencios din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a
Persoanelor S]laj are urm]toarele atribu[ii principale:
1. asigur] organizarea \i desf]\urarea activit][ii financiar contabile, în conformitate cu dispozi[iile legale;
2. urm]re\te, periodic, realizarea în bune condi[ii a indicatorilor financiari aproba[i prin bugetul de venituri \i cheltuieli
al direc[iei, precum \i respectarea disciplinei de plan \i a celei financiare;
3. asigur] plata integral] \i la timp a drepturilor b]ne\ti ale personalului \i propune m]suri, potrivit legii, pentru
solu[ionarea cererilor, reclama[iilor \i sesiz]rilor referitoare la calcularea \i plata acestora;
4. urm]re\te v]rsarea, la termen \i în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obliga[ii c]tre alte
persoane fizice \i juridice;
5. raporteaz] lunar situa[ia privind execu[ia bugetului de venituri \i cheltuieli pe elemente componente, la
termenele dispuse;
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6. face propuneri de modific]ri de aloca[ii bugetare, pe care le înainteaz] Consiliului Jude[ean S]laj;
7. organizeaz] contabilitatea cheltuielilor finan[ate din mijloace bugetare \i fonduri cu destina[ie special], prin care se
asigur] eviden[a pl][ilor de cas], cât \i a cheltuielilor efective pe structura clasifica[iei bugetare;
8. r]spunde de folosirea eficient] a sumelor primite de la buget \i a priorit][ilor de finan[are, de [inerea la zi a eviden[elor
contabile \i a indicatorilor programului de cheltuieli aproba[i, precum \i de prezentarea la termen a d]rilor de seam] contabile
asupra execu[iei bugetare \i a altor purt]tori de informa[ii;
9. întocme\te documenta[ia specific] privind angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata cheltuielilor, precum \i
organizarea, eviden[a \i raportarea angajamentelor bugetare \i legale ale direc[iei, îndrum] \i controleaz] modul de punere în
aplicare a acestora;
10. propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite \i în conformitate cu dispozi[iile legale;
11. îndepline\te sarcinile ce îi revin pentru p]strarea integrit][ii patrimoniului \i recuperarea operativ] a prejudiciilor
cauzate institu[iei \i a altor debite;
12. asigur] întocmirea, circula[ia \i p]strarea documentelor justificative \i contabile, precum \i gestionarea, folosirea \i
eviden[a formularelor cu regim special în conformitate cu dispozi[iile legale;
13. asigur] îndeplinirea sarcinilor de competen[a sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv \i a celui
ierarhic operativ-curent;
14. efectueaz] opera[iile de încas]ri \i pl][i în conformitate cu dispozi[iile legale;
15. asigur] constituirea fondului arhivistic neoperativ al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea
de profil;
16. urm]re\te încasarea taxelor instituite în domeniul eviden[ei persoanelor \i st]rii civile, taxe care se constituie ca venit
propriu al direc[iei;
17. organizeaz], îndrum] \i coordoneaz] ac[iunea de elaborare a lucr]rilor privind bugetul direc[iei;
18. întocme\te proiectul bugetului propriu de venituri \i cheltuieli al direc[iei;
19. stabile\te potrivit legii, veniturile proprii ale direc[iei în vederea acoperirii cheltuielilor;
20. urm]re\te execu[ia cheltuielilor din bugetul propriu, cât \i din fondurile extrabugetare, întocmind periodic inform]ri
\i rapoarte privind modul de realizare a acestora, propunând m]suri atunci când constat] c] acestea nu se realizeaz] potrivit
prevederilor legale;
21. analizeaz] împreun] cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea \i oportunitatea dot]rilor din investi[ii,
în vederea cuprinderii acestora în buget \i asigur] alocarea fondurilor necesare în vederea realiz]rii obiectivelor de investi[ii;
22. întocme\te lucr]rile privind bugetul propriu cu repartizarea pe trimestre \i pe subdiviziunile clasifica[iei bugetare, în
vederea finan[]rii cheltuielilor proprii;
23. verific] \i analizeaz] legalitatea, necesitatea \i oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu,
organizeaz] sistemul informa[ional financiar în concordan[] cu cel al organelor de specialitate ale Ministerului Finan[elor
Publice;
24. r]spunde de organizarea \i conducerea eviden[ei contabile a sumelor aprobate în vederea efectu]rii cheltuielilor
proprii, conduce eviden[a deschiderilor de credite pentru activitatea proprie a direc[iei;
25. asigur] deschiderea de finan[are în baza listelor de investi[ii;
26. asigur] efectuarea de pl][i din bugetul institu[iei pe baza actelor justificative;
27. redacteaz] proiecte de hot]râre privind stabilirea de taxe conform prevederilor legale în materie \i le propune spre
aprobare Consiliului Jude[ean S]laj;
28. asigur] eviden[ierea în contabilitate a bunurilor din domeniul public sau privat al jude[ului pe care le are în
administrare, efectuând opera[iunile care se impun în urma eventualelor transferuri ale acestor bunuri;
29. urm]re\te ca toate atribu[iile prev]zute mai sus s] se materializeze în documente financiar-contabile întocmite
conform metodologiilor emise de c]tre Ministerul Finan[elor Publice;
30. îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de lege sau de alte acte normative sau încredin[ate de conducerea
direc[iei, dup] caz.
31. exercit] controlul financiar preventiv asupra opera[iunilor care vizeaz] în principal:
a) angajamentele legale \i angajamentele bugetare;
b) deschiderea \i repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartiz]rii trimestriale \i pe subdiviziuni a clasifica[iei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin
vir]ri de credite;
d) ordonarea cheltuielilor;
e) alte categorii de opera[iuni stabilite prin ordin al ministrului finan[elor publice;
- asigur] exercitarea controlului financiar preventiv pentru pl][ile efectuate din bugetul direc[iei (alimentarea cu
mijloace b]ne\ti, pl][i reprezentând cheltuieli din bugetul propriu, eliber]ri de valori materiale \i pentru alte opera[iuni
specifice potrivit reglement]rilor în vigoare);
- r]spunde de întocmirea potrivit legii a documentelor de plat] c]tre organele bancare \i cele contabile \i urm]re\te
primirea la timp a extraselor de cont \i verificarea lor \i a documentelor înso[itoare asigurând încadrarea corect] pe
subdiviziunile clasifica[iei bugetare a cheltuielilor prev]zute în bugetul aprobat;
- analizeaz] cererile \i documenta[iile privind deschiderea creditelor bugetare la trezorerie pentru cheltuieli curente \i
de capital urm]rind respectarea legalit][ii, necesit][ii \i oportunit][ii acestora în limitele aprobate prin buget \i în raport cu
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îndeplinirea ac[iunilor \i utiliz]rii mijloacelor financiare acordate anterior, vireaz] în conturile de disponibil sumele aprobate
în limita prevederilor \i potrivit destina[iei stabilite;
- conduce eviden[a contabil] privind efectuarea cheltuielilor prev]zute în bugetul de venituri \i cheltuieli aprobate
prin mijloace bugetare, extrabugetare \i din alte fonduri legal constituite, a gestion]rii valorilor materiale, bunurilor de
inventar \i mijloace b]ne\ti, a decont]rilor cu debitorii \i creditorii \i exercit] controlul periodic asupra gestiunilor, în
vederea asigur]rii integrit][ii patrimoniului propriu;
- exercit] controlul zilnic asupra opera[iunilor efectuate prin casierie \i asigur] încasarea la timp a crean[elor, lichidarea
obliga[iilor de plat], luând masurile necesare pentru stabilirea r]spunderilor atunci când este cazul;
- r]spunde de organizarea efectu]rii la timp a opera[iunilor de inventariere a valorilor materiale, b]ne\ti \i a decont]rilor
cu bugetul propriu \i asigur] efectuarea acestor opera[iuni la unit][ile subordonate.
CAPITOLUL VII - COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR, COMUNICARE |I RELA{II
PUBLICE
Art. 23 Compartimentul managementul proiectelor, comunicare \i rela[ii publice din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[]
a Persoanelor S]laj are urm]toarele atribu[ii principale:
1. întocme\te \i evalueaz] planul de proiecte;
2. coordoneaz] \i gestioneaz] proiectele ini[iate de Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
3. redacteaz] \i transmite mass-media comunicatele de pres], precum \i alte comunicate oficiale dispuse de
conducerea direc[iei;
4. prime\te solicit]rile privind informa[iile de interes public în cadrul punctului de informare - documentare \i asigur]
solu[ionarea acestora în conformitate cu prevederile Legii 544/2001;
5. propune conducerii direc[iei m]surile organizatorice pentru îndeplinirea activit][ilor de solu[ionare a peti[iilor \i de
primire în audien[] a cet][enilor;
6. furnizeaz], în condi[iile legii, infoma[ii de interes public institu[iilor \i autorit][ilor publice, mass-media \i altor
persoane interesate;
7. asigur] disponibilitatea în format scris (avizier, bro\uri, format electronic) a informa[iilor comunicate din oficiu,
prev]zute în art.5 din Legea nr. 544/2001;
8. întocme\te anual rapoarte privind accesul la informa[iile de interes public care vor cuprinde informa[iile
prev]zute la art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 \i pe linia solu[ion]rii peti[iilor
conform O.U.G. nr. 27/2002
9. contribuie la formarea \i asigurarea unei bune imagini a institu[iei, prin serviciile oferite \i prin colabor]rile realizate
cu partenerii în domeniul schimbului de informa[ii;
10. asigur] protec[ia datelor \i informa[iilor gestionate \i dispune m]suri de prevenire a scurgerii de informa[ii clasificate
\i secrete de serviciu;
11. asigur] implementarea programului de m]suri pentru combaterea birocra[iei în activitatea de rela[ii cu publicul, conform
H.G. nr. 1723/2004;
12. asigur] leg]tura cu societatea civil] prin organiza[iile neguvernamentale existente în jude[;
13. execut] activit][i pentru între[inerea preventiv] a re[elei \i a echipamentelor din dotare;
14. asigur] tehnoredactarea, în format electronic, a situa[iilor statistice, analizelor periodice întocmite de
structurile direc[iei;
15. execut] alte sarcini dispuse de conducerea direc[iei;
CAPITOLUL VIII - COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, SECRETARIAT |I ASIGURARE TEHNICOMATERIAL}
Art. 24 Compartimentul administrativ, secretariat \i asigurare tehnico-material] din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[]
a Persoanelor S]laj are urm]toarele atribu[ii principale:
1. asigur] activitatea de registratur] \i de gestionare a documentelor direc[iei în conformitate cu Legea nr. 16/1996 a
Arhivelor Na[ionale, a ordinelor \i instruc[iunilor specifice \i coordoneaz] circuitul intern al documentelor;
2. coordoneaz] activitatea de secretariat \i asigur] serviciul de curierat pentru institu[ie;
3. verific] modul în care se aplic] dispozi[iile legale cu privire la ap]rarea secretului de serviciu, modul de manipulare
\i de p]strare a documentelor clasificate, asigur] protec[ia datelor \i informa[iilor gestionate \i propune m]suri de prevenire
a scurgerii de informa[ii clasificate;
4. p]streaz] registrul de intrare-ie\ire \i [ine eviden[a \tampilelor \i sigiliilor din dotare \i verific] modul de
folosire a acestora;
5. organizeaz] \i asigur] primirea, înregistrarea, repartizarea lucr]rilor potrivit profilurilor de munc], destinate direc[iei,
precum \i expedierea \i transportul coresponden[ei, conform reglement]rilor în vigoare;
6. centralizeaz] raport]rile structurilor locale pentru realizarea analizelor \i sintezelor periodice, privind activit][ile
realizate de direc[ie în domeniul accesului liber la informa[iile de interes public, privind modul de solu[ionare a peti[iilor sau
a reclama[iilor cet][enilor, precum \i referitor la activit][ile efectuate pe linia prelucr]rii datelor cu caracter personal;
7. înregistreaz] \i [ine eviden[a registrelor \i a materialelor cu regim special, precum \i a altor documente privind
organizarea direc[iei;
8. asigur] constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
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9. propune spre aprobare conducerii direc[iei nomenclatorul documentelor gestionate de institu[ie dup] consultarea
responsabililor de compartimente;
10. r]spunde de întocmirea propunerilor anuale privind cheltuielile administrative;
11. asigur] între[inerea parcului auto, a pieselor de schimb \i r]spunde de întocmirea actelor privind consumul de
carburan[i \i modul de întocmire a fi\elor pentru autoturismul din dotare \i a foilor de parcurs;
12. efectueaz] recep[ia bunurilor \i materialelor procurate \i asigur] depozitarea, conservarea, buna gospod]rire a lor;
13. r]spunde la nivelul direc[iei de activitatea de protec[ie a muncii \i cea de prevenire \i stingere a incendiilor;
14. întocme\te anual, pentru toate serviciile comunitare locale \i prim]riile din jude[, necesarul de registre \i de certificate,
extrase multilingve de stare civil], precum \i de cerneal] neagr] special], hârtia \i folia necesar] producerii c]r[ilor de
identitate \i a celor de aleg]tor, pentru anul urm]tor, pe care îl comunic] Direc[iei pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea
Bazelor de Date; asigur] distribuirea acestora c]tre serviciile comunitare locale \i prim]rii;
15. asigur] efectuarea inventarierii generale \i periodice a bunurilor materiale aflate în dotarea direc[iei;
16. r]spunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din func[iune, transmiterea f]r] plat], valorificarea sau
casarea bunurilor materiale din dotare;
17. efectueaz] lucr]rile de secretariat pentru Direc[iea Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj;
18. asigur] înregistrarea, distribuirea \i expedierea coresponden[ei;
19. îndepline\te orice alte atribu[ii ce deriv] din lege sau care îi sunt repartizate de c]tre directorul executiv;
CAPITOLUL IX - DISPOZI{II FINALE
Art. 25 (1) Atribu[iile directorului executiv al Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj \i ale celorlalte persoane
cu func[ii de conducere sau de execu[ie din cadrul direc[iei sunt prev]zute în fi\ele posturilor.
(2) În raport de modific]rile intervenite în structura sau activitatea Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj,
fi\ele posturilor, inclusiv cele ale \efilor de servicii/birouri vor fi reactualizate permanent, cu aprobarea directorului executiv.
(3) Fi\a postului directorului executiv se actualizeaz] numai cu aprobarea secretarului jude[ului \i cu avizul Direc[iei
pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date.
Art. 26 Directorul executiv \i \efii de compartimente asigur] detalierea \i cunoa\terea de c]tre personalul din subordine
a prevederilor prezentului Regulament.
Art. 27 Directorul executiv, \efii de servicii/birouri, precum \i întregul personal din subordine r]spund disciplinar,
material sau penal, dup] caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas] a atribu[iilor ce le revin.
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