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CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD                            Anexa nr.  la HCJ nr.276/22.12.2014                                                           
Serviciul Gestiune Resurse Umane                                  
                                                                                                                                 
               
 
 

REGULAMENTUL  
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul  

Consiliului Judeţean Arad  
 
 

             In temeiul prevederilor art.91 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, 
republicată, Consiliul Judeţean Arad aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean.  
             Aparatul de specialitate este format din funcţionari publici care îndeplinesc o funcţie publică 
în vederea realizării prerogativelor de putere publică, precum şi din personal contractual.  
             Potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) 
cu modificările şi completările ulterioare, scopul activităţii desfăşurate de aparatul de specialitate îl 
constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu stabil, profesionist, 
transparent şi eficient în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţii administraţiei publice judeţene.  

 
 

CAPITOLUL IX  
1.8. SERVICIUL GESTIUNE RESURSE UMANE  

 
Activitatea Serviciului Gestiune Resurse Umane, este condusă de un şef serviciu şi se desfăşoară 
în coordonarea, îndrumarea şi controlul  preşedintelui Consiliului Judeţean Arad. 
 
1.8 Atribuţiile Serviciului Gestiune Resurse Umane sunt:  

1. Organizează şi realizează gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice şi a funcţionarilor 
publici în cadrul Consiliului Judeţean Arad, colaborează direct cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici; 

2. Elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Arad şi prezintă proiectul de hotărâre spre aprobare;  

3. Elaborează Regulamentul intern pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad 
şi îl aduce la cunoştinţa salariaţilor din aparatul de specialitate;  

4. Implementează legislaţia specifică activităţii Serviciului Gestiune Resurse Umane privind 
funcţia publică, funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean;  

5. Asigură şi urmăreşte toate modificările privind mişcarea personalului: încadrări, transferări, 
detaşări, pensionări, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi le comunică în 
termen de 10 zile lucrătoare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;  

6. Întocmeşte referatul şi dispoziţia privind reluarea activităţii pentru persoanele care au 
beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani după 
caz, precum şi pentru cei care îşi reiau activitatea după încetarea concediului pentru 
incapacitate temporară de muncă; 
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7. Asigură întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul contractual nou 
angajat le înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transmite 
Inspectoratului Teritorial de Muncă aceste date în termenele stabilite de prevederile legale;  

8. Întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale, conform Hotărârii Guvernului  nr.432/2004 
privind dosarul profesional al funcţionarului public, modificată şi completată, pentru 
funcţionarii publici din aparatul de specialitate, răspunde de completarea şi păstrarea 
acestora;  

9. Întocmeşte şi gestionează dosarele personale ale personalului contractual din cadrul 
instituţiei şi ale conducătorilor instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean;  

10. Stabileşte nivelul de salarizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
instituţiei, îl actualizează ori de câte ori se impune prin reglementări legale;  

11. Coordonează activitatea prin care se promovează în funcţii, clase, grade profesionale pentru 
funcţionarii publici, din cadrul aparatului de specialitate;  

12. Coordonează activitatea prin care se promovează în grade si trepte profesionale personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate;  

13. Întocmeşte dispoziţii de încadrări, pensionări, suspendări şi încetări ale raportului de serviciu, 
precum şi dispoziţii de numire pentru persoanele desemnate să participe în comisiile de 
concurs sau de soluţionare a contestaţiilor pentru aparatul de specialitate;  

14. Organizează şi asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcţionarii 
publici conform legislaţiei în vigoare;  

15. Urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru personalul din cadrul instituţiei, 
întocmeşte documentaţia necesară pensionării şi o depune la Casa Judeţeană de Pensii în 
vederea stabilirii drepturilor de pensie (limita de vârstă, anticipată, anticipată parţială, urmaş, 
invaliditate);  

16. Fundamentează necesarul de fonduri privind cheltuielile de personal pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean, în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli;  

17. Gestionează evidenţa performanţelor profesionale individuale anuale a personalului, în baza 
aprecierilor şefilor ierarhici, conform prevederilor legale în vigoare;  

18. Asigură asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici pe întreg procesul de 
evaluare, urmărind asigurarea stabilirii de către şefii compartimentelor a obiectivelor 
individuale şi a termenelor de realizare a acestora pe baza atribuţiilor stabilite în fişa postului;  

19. Îndrumă conducătorii compartimentelor care au în subordine debutanţi, respectiv pe 
îndrumătorii acestora în vederea întocmirii documentaţiei de evaluare, preia la sfârşitul 
perioadei de debut, rapoartele de stagiu întocmite de funcţionarii publici debutanţi, 
întocmeşte referatul şi proiectul de dispoziţie privind promovarea acestora;  

20. Coordonează şi verifică întocmirea de către şefii ierarhici a fişelor de post pentru personalul 
salariat din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean;  

21. Întocmeşte lunar statul de personal cu modificările intervenite şi îl implementează împreună 
cu persoana desemnată sa calculeze salariile din cadrul Serviciului Contabilitate;  

22. Întocmeşte statul de funcţii şi organigrama pentru aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean şi le supune aprobării în plenul acestuia, elaborând proiectele de hotărâri, anual sau 
ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică, conform prevederilor legale;  

23. Întocmeşte anual sau ori de cate ori intervin modificări în structura organizatorică, în baza 
documentaţiei depuse de instituţiile subordonate consiliului judeţean, referate de specialitate 
şi elaborează proiecte de hotărâri în vederea aprobării în şedinţele de consiliu, a 
organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare;  

24. Participă şi susţine în şedinţele comisiilor de specialitate, materialele întocmite de Serviciul 
Gestiune Resurse Umane;  
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25. Întocmeşte şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentaţia necesară în 
vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, asigură secretariatul în 
comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor;  

26. Comunică A.N.F.P. Bucureşti, în vederea avizării, modificările intervenite în structura 
organizatorică a instituţiei, în termenele legale;  

27. Întocmeşte documentaţia necesară privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante în regim contractual, respectând condiţiile de participare la concurs şi 
termenele stabilite conform prevederilor legale;  

28. Urmăreşte evidenţa programării concediului de odihnă, precum şi situaţiile de rechemare din 
concediu pentru personalul din aparatul de specialitate;  

29. Vizează cererile de concediu de odihnă în vederea acordării numărului de zile cuvenite, 
conform programării anuale depuse la Serviciul Gestiune Resurse Umane;  

30. Întocmeşte semestrial dări de seamă privind cheltuielile cu salariile, numărul şi structura 
personalului din aparatul de specialitate al instituţiei;  

31. Înregistrează, păstrează şi evidenţiază în registre declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese ale funcţionarilor publici din instituţie şi a personalului contractual de conducere, 
eliberează actul doveditor depunătorului la data depunerii declaraţiei;  

32. Întocmeşte Planul de ocupare al funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate, 
centralizează şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, spre avizare, planurile 
de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţiile subordonate, şi le supune aprobării în 
şedinţa consiliului judeţean;  

33. Urmăreşte respectarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice cuprinse în Planul de 
ocupare al funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate;  

34. Asigură consiliere etică şi monitorizează respectarea normelor de conduită ale funcţionarilor 
publici conform Legii nr.7/2004, republicată şi modificată;  

35. Întocmeşte rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de 
către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad pe 
care le transmite la termenele şi în formatul standard stabilit către A.N.F.P.; 

36. Asigură legătura între Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi consiliul judeţean pentru 
realizarea tuturor problemelor legate de funcţiile publice pentru aparatul de specialitate şi 
răspunde de exactitatea datelor transmise, conform prevederilor legale;  

37. Realizează baza de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici pentru aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean, prin utilizarea portalului de management al funcţiilor 
publice;  

38. Acordă sprijin şi asistenţă de specialitate unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Arad 
precum şi consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale, la cererea acestora, privind 
gestiunea resurselor umane, stabilirea salariilor de bază, întocmirea dosarelor de 
pensionare, etc.; 

39. Întocmeşte Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din aparatul de 
specialitate, asigurând o bună informare asupra ofertei programelor de perfecţionare 
organizate de instituţii abilitate potrivit legii, comunică A.N.F.P. fondurile prevăzute în bugetul 
anual propriu, precum si Planul de perfecţionare profesională;  

40. Întocmeşte referate în vederea participării la cursurile de perfecţionare profesională a 
personalului din cadrul aparatului de specialitate, ordonanţările de plată, angajamentele 
bugetare şi propunerile de angajare a cheltuielilor privind aceste cursuri;  

41. Asigură, în colaborare cu Compartimentul Analiză Informatică, întocmirea legitimaţiilor de 
serviciu pentru consilierii judeţeni şi personalul nou angajat, distribuirea acestora şi 
acordarea vizei semestriale;  
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42. Organizează evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de 
cultură, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management, la 
termenele stabilite de lege;  

43. Asigură secretariatul în comisia de concurs de proiecte de management la instituţiile publice 
de cultură, precum şi secretariatul comisiei de evaluare periodică a conducătorilor instituţiilor 
publice de cultură;  

44. Elaborează procedurile operaţionale pentru activităţile desfăşurate în cadrul serviciului.  
45. Comunică persoanei din cadrul Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă data 

angajării sau încetării raportului de serviciu/contractului individual de muncă al salariaţilor din 
cadrul  aparatului de specialitate al instituţiei; 

46. Acordă asistenţă de specialitate, şefilor compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean la întocmirea fişelor de post; 

47. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de 
preşedintele Consiliului Judeţean Arad; 

48. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor 
normative în vigoare;  

49. Respectă dispoziţiile Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Arad.  

 
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Gestiune Resurse Umane colaborează cu celelalte 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale.  
 

 
CAPITOLUL X 

1.9. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 
 
Activitatea Serviciului Achiziţii Publice, este condusă de un şef serviciu şi funcţionează în 
subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi în coordonarea Administratorului Public al 
Judeţului Arad   şi are următoarea structură funcţională:  
 
1.9. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE  
 1.9.1. Compartimentul Verificare, Avizare Valoare Estimată Achiziţii Publice 
 
1.9. Atribuţiile Serviciului Achiziţii Publice sunt: 

1.   Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie, respectând 
legislaţia în vigoare; 

2.   Asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurării/organizării procedurilor de 
achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări şi răspunde de desfăşurarea acestora în 
condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării;  

3.   Elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs: după primirea 
documentaţiei tehnice de la compartimentele de specialitate, împreună cu acestea se 
stabilesc cerinţele de calificare şi selecţie şi criteriul de atribuire în funcţie de valoarea 
estimată a achiziţiei publice, de specificul, complexitatea şi natura achiziţiei, cu 
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică; 
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4.    După caz, coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire sau a 
documentaţiei de concurs pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări, respectând 
legislaţia în vigoare, ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 
concurs, în ceea ce priveşte respectarea aspectelor procedurale în domeniul achiziţiilor 
publice; 

5.    Întocmeşte documentaţii de achiziţii pentru proiecte cu finanţare europeană şi participă la 
evaluarea ofertelor depuse la procedura aferentă, respectând legislaţia în vigoare; 

6.   Iniţiază, urmăreşte şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice 
de bunuri, servicii şi lucrări, respectând legislaţia în vigoare; 

7.   Iniţiază, urmăreşte şi finalizează achiziţiile de servicii cuprinse în anexa 2B la OUG 
nr.34/2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 

8.   Asigură şi transmite spre publicare anunţul de intenţie, anunţul de participare, invitaţia de 
participare, după caz, la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice, la Monitorul Oficial al României, după caz, respectând termenele 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

9.   Asigură şi transmite către Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice 
anunţul/ documentele prevăzute de legislaţia specifică, aferente achiziţiilor publice de 
bunuri, servicii şi lucrări, care fac obiectul verificării aspectelor procedurale, respectând 
legislaţia în vigoare; 

10. Transmite, în condiţiile legii, spre publicare în sistemul informatic de utilitate publică 
disponibil pe internet un anunţ/invitaţie de participare şi anunţ de atribuire, respectând 
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza referatului de oportunitate întocmit 
de compartimentul de specialitate; 

11. Verifică, dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd termene 
pentru diverse activităţi (răspuns la clarificări, solicitare clarificări, evaluare, notificare 
SEAP, ANRMAP, UCVAP etc.) ce se desfăşoară în cadrul procedurilor de achiziţie 
publică şi asigură desfăşurarea lor în termenele stabilite; 

12. Iniţiază, urmăreşte şi finalizează modalităţile specifice de atribuire a contractului de 
achiziţie publică – acordul cadru, sistemul de achiziţie dinamic şi licitaţia electronică, 
respectând legislaţia în vigoare în domeniu; 

13. Întocmeşte (după caz, în limita competenţelor) şi transmite (în SEAP, operatorilor 
economici, CVAP, după caz, etc.) răspunsurile la clarificările solicitate de operatorii 
economici, în urma iniţierii unei proceduri de achiziţie publică;  

14. În timpul evaluării ofertelor, personalul Serviciului Achiziţii Publice implicat în evaluarea 
ofertelor verifică şi răspunde de evaluarea documentelor de calificare, ţine secretariatul 
procedurilor online/offline şi răspunde de respectarea termenelor în cursul evaluării 
ofertelor; 

15. Personalul Serviciului Achiziţii Publice implicat în evaluarea ofertelor transmite către 
părţile implicate (candidaţi/ofertanţi, experţi cooptaţi, SEAP, CVAP, CNSC, ANRMAP, 
celelalte compartimente ale CJA etc., după caz) documentele ce decurg în urma 
evaluării, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; 

16. Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale 
participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele 
prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea achiziţiilor şi pe 
parcursul desfăşurării lor; 

17. Întocmeşte, respectând legislaţia în vigoare, contracte de achiziţie publică de furnizare, 
de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrărilor;  

18. Întocmeşte, respectând legislaţia în vigoare, contracte de concesiune;  
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19. Întocmeşte, respectând legislaţia în vigoare, a acordul-cadru/contractele subsecvente, ca 
urmare a procedurilor demarate;  

20. Întocmeşte, în baza documentelor primite de la compartimentele de specialitate, 
contracte de achiziţie publică de furnizare, de prestare a serviciilor şi de execuţie a 
lucrărilor - pentru cumpărările directe; 

21. Răspunde de desfăşurarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări prin cumpărare 
directă, prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP, după caz; 

22. Întocmeşte, după caz, contractele de servicii cuprinse în anexa 2B la OUG nr. 34/2006, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 

23. Restituie garanţia de participare conform legislaţiei în vigoare, la termenele prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 

24. Restituie garanţia de bună execuţie, conform legislaţiei în vigoare, la termenele prevăzute 
de legislaţia în vigoare, pentru procedurile iniţiate de Serviciul Achiziţii Publice; 

25. Transmite, în condiţiile legii, spre publicare în sistemul informatic de utilitate publică 
disponibil pe internet raportul de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate 
întocmit de compartimentul de specialitate; 

26. Asigură transparenţa în SEAP a procedurilor de achiziţie publică în ceea ce priveşte 
suspendarea/anularea acestora şi transmite spre publicare anunţul de tip erată, după caz; 

27. Transmite spre publicare anunţul de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi, 
după caz, la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la Monitorul Oficial al Romaniei, 
respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

28. Întocmeşte, după caz, în baza proceselor verbale de recepţie primite, documentele 
constatatoare pentru contractele de furnizare, contractele de servicii şi pentru contractele 
de lucrări, aferente procedurilor de achiziţie publică, respectând legislaţia în vigoare; 

29. Transmite/eliberează documentele constatatoare aferente procedurilor de achiziţie 
publică, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
sau operatorilor economici, după caz, în termenele stabilite de legislaţia în vigoare; 

30. Publică în SEAP documentele constatatoare aferente procedurilor de achiziţie publică; 
31. Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice, raportul anual privind contractele de achiziţie publică 
atribuite în anul anterior, respectând legislaţia în vigoare; 

32. Respectă prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, actualizat, privind 
întocmirea şi actualizarea procedurilor operaţionale pentru activităţile pe care le 
desfăşoară, precum şi identificarea riscurilor existente; 

33. Întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice, respectând legislaţia în vigoare. 
 
1.9.1 Atribuţiile Compartimentului Verificare, Avizare Valoare Estimată Achiziţii Publice sunt: 

1. Verifică conformitatea valorilor estimate cu prevederile art.25-32 din OUG nr.34/2006, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Avizează, în urma verificării, valorile estimate aferente achiziţiilor/contractelor care urmează 
a fi demarate, exclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor art.25-32 din OUG 
nr.34/2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Verifică şi monitorizează valorile aferente achiziţiilor/contractelor similare care trebuie 
reînnoite într-o perioadă dată; 

4. Verifică documentaţiile tehnice care stau la baza estimării valorii achiziţiei/contractului de 
lucrări, în concordanţă cu regulile specifice privind estimarea valorilor contractelor, 
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coroborate cu legislaţia specifică în domeniul lucrărilor care fac obiectul achiziţiei ce urmează 
a fi demarată; 

5. Verifică şi monitorizează contractele încheiate, astfel încât,atunci când se impune încheierea 
unui nou contract, acesta să nu fie divizat în mai multe contracte distincte cu valoare mai 
mică şi nici să nu fie utilizate metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii 
estimate a contractului în scopul de a evita aplicarea procedurilor de achiziţie publică;  

6. Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, 
precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul 
legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;  

7. Întocmeşte, în baza proceselor verbale de recepţie primite, documentele constatatoare 
pentru contractele de furnizare, contractele de servicii şi pentru contractele de lucrări, 
respectând legislaţia în vigoare; 

8. Respectă prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, actualizat, privind întocmirea şi 
actualizarea procedurilor operaţionale pentru activităţile pe care le desfăşoară, precum şi 
identificarea riscurilor existente. 

 
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Achiziţii Publice colaborează cu compartimentele din 
cadrul aparatului de specialitate, cu alte instituţiile şi servicii publice ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale.  
 

CAPITOLUL XII 
3.1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 
Activitatea Direcţiei Administraţie Publică este condusă de un director executiv, se desfăşoară în  
coordonarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad, sub îndrumarea şi controlul 
administratorului public  şi are următoarea structură funcţională:  
 
3.1.1. Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului;  
3.1.2. Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport; 
3.1.3. Serviciul Administrativ:  
 3.1.3.1. Compartimentul Parc Auto 
 3.1.3.2. Compartimentul de Întreţinere 
 3.1.3.3. Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă 
 3.1.3.4. Compartimentul Gestiunea Obiectelor de Inventar şi a Mijloacelor Fixe 
3.1.1. Atribuţiile Compartimentului Editarea Monitorului Oficial al Judeţului sunt:  

1. Primeşte şi selectează hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ adoptate sau emise 
de autorităţile administraţiei publice judeţene, orăşeneşti şi comunale, instituţiei 
prefectului, serviciilor publice deconcentrate, precum şi a altor autorităţi şi instituţii publice 
care au aplicabilitate în judeţ şi care nu editează monitoare oficiale proprii;  

2. Primeşte şi selectează alte documente şi informaţii de interes public, precum şi declaraţii 
de politică judeţeană;  

3. Întocmeşte baza de date şi o gestionează, pe emitenţi şi tipuri de acte normative în 
vederea valorificării ei prin publicare sau consultare;  

4. Tehnoredactează actele normative în formatul pentru tipărire, pe luni şi instituţii şi predă 
materialele tipografiei în vederea tipăririi monitorului;  
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5. Efectuează corectura monitorului oficial şi acordă avizul „bun de tipar”; 
6. Ţine legătura cu tipografia care a fost selectată în vederea tipăririi monitorului oficial;  
7. Asigură securitatea şi integritatea datelor pentru fiecare ediţie lunară a monitorului oficial; 
8. Urmăreşte respectarea clauzelor din contractul de servicii de tipărire în ce priveşte 

condiţiile grafice, punere în pagină, respectarea duratei de execuţie, etc.;  
9. Stabileşte numărul de exemplare ce urmează a fi tipărite lunar şi asigură distribuţia către 

cei interesaţi: autorităţi publice, instituţii publice, servicii deconcentrate, societăţi 
comerciale, biblioteci, etc.; 

10. Asigură păstrarea şi arhivarea monitorului oficial pentru a putea fi consultat oricând de 
către cei interesaţi; 

11. Conduce registratura generală pe suport electronic, asigurând primirea şi înregistrarea 
corespondenţei; 

12. Distribuie corespondenţa conform rezoluţiilor date de către persoanele în drept, pe 
direcţii, servicii şi compartimente pe baza condicilor de predare-primire şi după rezolvare, 
asigură expedierea acesteia;  

13. Predă şi ridică de la poştă corespondenţa şi alte trimiteri (colete, mandate, etc);  
14. Urmăreşte rezolvarea în termen a corespondenţei de către toate compartimentele şi 

răspunde de difuzarea actelor normative la compartimentele şi unităţile interesate; 
15. Gestionează timbrele necesare expedierii corespondenţei şi justifică folosirea lor; 
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau de către conducătorul instituţiei.  

 
3.1.2. Atribuţiile Serviciului Autoritatea Judeţeană de Transport sunt:  

I. Cu privire la serviciul de transport public judeţean de persoane:  
1. Asigură, organizează, reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciilor de 

transport public de persoane, prin curse regulate si curse regulate speciale, desfăşurate intre 
localităţile judeţului; 

2. Evaluează fluxurile de transport de persoane si determină pe baza studiilor de specialitate a 
cerinţelor de transport public judeţean, in prezent şi pentru o perioadă de minimum 5 ani; 

3. Stabileşte traseele principale şi secundare, precum şi autogările şi staţiile publice aferente 
acestora;  

4. Stabileşte programul de transport judeţean privind transportul public de persoane prin curse 
regulate, în condiţiile legii şi îl supune aprobării Consiliului Judeţean;  

5. Actualizează periodic traseele şi programul de transport judeţean în funcţie de necesităţile de 
deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, feroviar, de 
persoane existent; 

6. Întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean, precum şi Caietul 
de sarcini al serviciului de transport public judeţean, anexă a Regulamentului pentru 
efectuarea transportului public judeţean; 

7. Solicită organizarea şedinţelor de atribuire electronică a traseelor din Programul de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate şi introduce aceste trasee în aplicaţia de 
atribuire a traseelor, gestionată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României; 

8. Participă, împreună cu reprezentaţii Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., Agenţia Arad, la 
comisia paritară pentru propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în baza atribuirii traseelor judeţene 
electronic prin sistemul naţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

9. Stabileşte modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane; 
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10. Organizează procedurile de atribuire a gestiunii serviciului de transport public de persoane 
precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, din proprietatea publică ori privată a 
judeţului, in baza unui contract de delegare a gestiunii; 

11. Verifică documentaţia depusă de operatorii de transport rutier care execută transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în vederea emiterii licenţelor de traseu, în 
condiţiile legii; 

12. Verifică şi controlează, periodic, modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean 
de persoane, prin curse regulate şi prin curse regulate speciale; 

13. Efectuează studii şi analize privind serviciile de transport public judeţean;  
14. Coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru 
corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor;  

15. Consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorii, în vederea 
stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de 
funcţionare a acestui serviciu;  

16. Analizează, în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, necesitatea şi 
oportunitatea înfiinţării sau reorganizării de servicii publice şi societăţi comerciale de 
transport public judeţean, în condiţiile legii, şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza 
adoptării hotărârilor de înfiinţare de societăţi de transport public judeţean;  

17. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean la elaborarea 
strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor 
de transport public judeţean, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de 
transport public judeţean;  

18. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean la întocmirea şi 
urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 
sistemelor de transport public judeţean, în condiţiile legii;  

19. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean pentru 
aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
unei părţi sau a întregului sistem de transport public judeţean, aflat în proprietatea publică 
sau privată a judeţului, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare comunitară;  

20. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean pentru 
proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico–edilitară aferentă 
sistemelor de transport public judeţean, într-o concepţie unitară, corelată cu programul de 
dezvoltare economico-socială a judeţului, cu planurile de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor de transport 
respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;  

21. Stabileşte, ajustează şi modifică tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a 
serviciului;  

22. Analizează lunar solicitările fundamentate de operatorii de transport public de persoane 
pentru acordarea subvenţiei în limita prevederilor bugetare;  

23. Publică pe site-ul Consiliului Judeţean Arad şi afişează la sediul instituţiei, lista traseelor 
atribuite în cadrul fiecărei şedinţe de atribuire şi lista traseelor rămase nesolicitate sau 
neatribuite; 

24. Întocmeşte informări, rapoarte şi analize privind activitatea serviciului;  
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25. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad sau 
dispoziţii ale preşedintelui acestuia; 

26. Controlează şi sancţionează operatorii de transport rutier în cazul în care aceştia nu 
prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin 
contractul de delegare a gestiunii şi caietul de sarcini;  

27. Stabileşte şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare, prin personalul 
împuternicit din cadrul serviciului, pentru abateri sau încălcări ale acesteia; 

28. Analizează şi soluţionează sesizările cu privire la activitatea de transport public de persoane;  
29. Analizează şi soluţionează, contestaţiile şi litigiile pe cale juridică ivite din activitatea de 

control şi sancţionare a subiecţilor de drept (persoane fizice şi juridice) prevăzuţi în actele 
normative specifice. 

II. Cu privire la activitatea de transport rutier de mărfuri pe drumurile judeţene:  
1. Asigurarea şi implementarea în bune condiţiuni a prevederilor legale, specifice activităţii de 

prevenire, îndrumare şi control privind transportul judeţean rutier de mărfuri, respectiv de 
bunuri divizibile şi a transportului rutier cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit depăşit; 

2. Stabilirea şi însuşirea cadrului general şi legal privind competenţa materială şi teritorială în 
desfăşurarea activităţii serviciului; 

3. Garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor, transportatori rutieri de mărfuri 
pe drumurile de interes judeţean;  

4. Elaborarea Regulamentului pentru efectuarea activităţilor de eliberare şi control a 
autorizaţiilor speciale de transport rutier de bunuri indivizibile şi fără încărcătură, transport 
rutier cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit depăşit, pe drumurile judeţene, aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Arad;  

5. Urmărirea şi controlul respectării prevederilor legale privind masa totală maximă admisă, 
masa maximă admisă pe axă şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit 
depăşesc limitele legal prevăzute pentru transporturile efectuate cu vehicule de transport 
rutier marfă;  

6. Determinarea şi propunerea tarifelor anuale pentru transportatorii rutieri, cu avizul 
Ministerului Transportului, în vederea aprobării acestora în şedinţele C.J. Arad; 

7. Stabilirea şi elaborarea actelor, formularelor tipizate, necesare bunei desfăşurări a activităţii 
serviciului, respectiv model cerere, model autorizaţie specială de transport, precum şi altele 
în funcţie de modificările legislative ce intervin; 

8. Verificarea documentaţiei depusă de transportatorii rutieri care execută transporturi de 
mărfuri, în vederea emiterii autorizaţiilor speciale de transport pentru transporturile rutiere de 
bunuri indivizibile şi fără încărcătură ale căror mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşesc 
limitele maxime admise, în condiţiile legii; 

9. Formularea şi încheierea de protocoale de colaborare cu I.J.P. Arad şi Autoritatea Rutieră 
Română - Agenţia Arad în vederea ducerii la îndeplinire a activităţii specifice serviciului;  

10. Elaborarea strategiei privind controlul şi urmărirea respectării de către furnizori, utilizatori şi a 
conducătorilor auto a legislaţiei specifice în vigoare cu privire la obligaţiile ce le revin şi care 
decurg din actele normative specifice; 

11. Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare de către 
personalul împuternicit din cadrul serviciului, pentru abateri sau încălcări ale acesteia;  

12. Analizează şi soluţionează sesizările cu privire la activitatea de transport rutier de mărfuri pe 
drumurile judeţene; 

13. Analizează şi soluţionează, contestaţiile şi litigiile pe cale juridică ivite din activitatea de 
control şi sancţionare a subiecţilor de drept (persoane fizice şi juridice) prevăzuţi în actele 
normative specifice.  
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3.1.3 Atribuţiile Serviciului Administrativ sunt:  
1. Asigură constituirea, conservarea şi păstrarea fondului arhivistic al Consiliului judeţean în 

conformitate cu nomenclatorul aprobat, asigură predarea materialelor arhivistice la Arhivele 
Statului, în condiţiile legii;  

2. Efectuează cercetarea în arhiva Consiliului judeţean şi eliberează la solicitarea angajaţilor, 
sau a persoanelor fizice şi juridice, copii ale documentelor aflate în arhivă, în condiţiile legii;  

3. Ia măsuri ca documentele a căror termen de păstrare a expirat şi a fost aprobată 
selecţionarea lor să fie scoase din depozitul de arhivă şi predate centrelor de colectare a 
deşeurilor;  

4. Efectuează inventarierea, ordonarea, constituirea şi legarea materialelor arhivistice; 
5. Acordă asistenţă de specialitate în pregătirea şi predarea documentelor la arhivă;  
6. Asigură corespondenţa cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;  
7. Predă la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale documentele cu termen „permanent” aflate 

în depozit la termenele stabilite conform legislaţiei; 
8. Întocmeşte şi vizează documentele în vederea decontării facturilor;  
9. Asigură achiziţionarea de rechizite, imprimate, precum şi a altor materiale de consum 

necesare bunei funcţionări a instituţiei, preluarea acestora la magazie şi întocmirea 
documentelor legale pentru primirea şi eliberarea lor, asigură depozitarea şi conservarea lor;  

10. Centralizează lunar necesarul de materiale consumabile (produse birotică, papetărie, tonere, 
etc.) în vederea achiziţionării acestora; 

11. Asigură multiplicarea materialelor provenite din activitatea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean în conformitate cu regulamentul stabilit pentru această activitate;  

12. Întocmeşte referate şi caiete de sarcini în vederea achiziţionării de produse şi servicii;  
13. Urmăreşte derularea contractelor de prestări servicii cu furnizorii de energie electrică, apă-

canal, salubritate, energie termică şi apă caldă menajeră, gaz metan, telefonie, Direcţia 
Publică de Pază şi alţi prestatori de servicii, confirmând cuantumul sumelor facturate;  

14. Face propuneri pentru fundamentarea bugetului alocat întreţinerii şi bunei funcţionări a 
Consiliului Judeţean Arad; 

15. Urmăreşte buna funcţionare a centralei telefonice din punct de vedere tehnic;  
16. Coordonează personalul de curăţenie şi întreţinere, asigurând buna desfăşurare a acestor 

activităţi;  
17. Coordonează şi verifică activitatea personalul de pază, întocmeşte planul de pază;  
18. Asigură organizarea activităţilor de protocol (cazare, masă, transport, cadouri) pentru invitaţii 

sau pentru delegaţiile române sau străine primite la consiliul judeţean în baza „notelor” 
întocmite de Direcţia Programe de Dezvoltare;  

19. Asigură buna funcţionare a instalaţiilor de sonorizare şi a instalaţiilor de translaţie la şedinţele 
consiliului judeţean, la convorbirile cu delegaţiile române sau străine şi la conferinţele de 
presă, împreună cu Compartimentul Analiză Informatică;  

20. Asigură implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei; 
21. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean sau dispoziţii ale 

preşedintelui.  
 
3.1.3.1 Atribuţiile Compartimentului Parc Auto sunt:  

1. Coordonează activitatea parcului auto, în concordanţă cu procedura operaţională de 
transport auto (inclusiv activitatea de manager transport persoane); 
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2. Întocmirea documentelor specifice activităţii auto (referate, comenzi, caiete de sarcini), 
asigură aprovizionarea cu piese de schimb, combustibili, lubrefianţi, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor, revizii şi inspecţii tehnice, precum şi înmatriculări şi asigurări auto; 

3. Întocmeşte actele de evidenţă primară a activităţilor de transport auto (FAZ, note de recepţie 
şi bonuri de consum); 

4. Verifică concordanţa numărului de ore suplimentare lunare a conducătorilor auto din foile de 
parcurs cu F.A.Z. şi întocmeşte documentaţia pentru efectuarea şi recuperarea acestora;  

5. Asigură transportul de persoane şi marfă în limita capacităţii autovehiculelor;  
6. Asigură buna funcţionare a autovehiculelor din punct de vedere tehnic, respectând 

încadrarea în consumurile de carburanţi, lubrifianţi şi materiale accesorii.  
 

3.1.3.2 Atribuţiile Compartimentului de Întreţinere sunt: 
1. Efectuează lucrări de lăcătuşerie şi tâmplărie, precum şi reparaţii la instalaţiile sanitare, 

termice şi electrice, sens în care: 
 - desfundă coloane apă menajeră; 
 - schimbă robineţi defecţi; 
 - repară sau schimbă încuietori la uşi; 
 - schimbă corpuri de iluminat arse şi startere; 
 - repară mobilier de birou deteriorate; 
 - reconfigurează sala de şedinţe; 
 - asigură presiunea în instalaţiile de răcire şi căldură; 
 - întreţine instalaţiile de sonorizare, împreună cu Compartimentul Analiză Informatică. 
2. Face propuneri pentru programul de reparaţii a instalaţiilor sanitare, termice şi electrice, 

precum şi a imobilelor şi le prezintă şefului de serviciu. 
3 1.3.3 Atribuţiile Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă sunt: 

1. Asigură funcţia de secretar în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (C.S.S.M.); 
2. Supraveghează aplicarea măsurilor de protecţie a muncii impuse de instrucţiunile proprii şi 

legislative; 
3. Verifică şefii locurilor de muncă în activitatea lor specifică pe linie de protecţie a muncii; 
4. Colaborează cu medicul de medicina muncii privind evidenţa fişelor de aptitudini şi a 

examenelor speciale pe meserii; 
5. Colaborează cu alte servicii de protecţie a muncii din cadrul altor firme cu care instituţia are 

contracte de lucrări sau activităţi în comun; 
6. Verifică trusele de prim ajutor şi echipamentele de protecţie; 
7. Participă la cercetarea accidentelor de muncă; 
8. Evaluează nivelul de sănătate ori de câte ori este cazul; 
9. Colaborează cu serviciul extern al instituţiei; 
10. Asigură şi organizează efectuarea controlului medical periodic, la nivelul instituţiei, prin 

cabinetul de specialitate abilitat, pentru aparatul de specialitate şi pentru conducătorii 
acestuia; 

11. Întocmeşte şi completează dosarele medicale cu datele personale şi activitatea desfăşurată 
de salariaţii Consiliului Judeţean Arad, asigură planificarea la controlul medical periodic; 

12. Participă la cursuri de perfecţionare în domeniul specific de activitate. 
 
3.1.3.4 Atribuţiile Compartimentului Gestiune Obiecte de Inventar şi Mijloace  Fixe sunt:       

1. Gestionează şi administrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale Consiliului judeţean; 
2. Întocmeşte dispoziţii şi procese verbale cu privire la transferul fără plată a unor mijloace fixe 

din gestiunea Consiliului judeţean; 
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3. Împreună cu comisiile de inventariere, evaluare şi casare asigură ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor şi dispoziţiilor cu privire la valorificarea bunurilor casate, declasate sau scoase din 
uz, întocmind documentaţiile necesare; 

4. Întocmeşte documentele justificative pentru evidenţa contabilă a mijloacelor fixe; 
5. Asigură personalul solicitat pentru participare la activităţi de inventariere anuale, punând la 

dispoziţia comisiilor, actele necesare, acordând asistenţă atunci când i se cere. 
 

                           CAPITOLUL XIV 
                    5.1. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 
Activitatea Direcţiei Economice este condusă de un director executiv, se desfăşoară în  
coordonarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad, sub îndrumarea şi controlul 
administratorului public şi are următoarea structură funcţională:  
 

5.1.1. Serviciul Contabilitate  
     5.1.1.1 Compartimentul Evidenţa Patrimoniu  

             5.1.1.2 Compartimentul Salarizare  
            5.1.1.3 Compartimentul Datorie Publică 

  5.1.2 Serviciul Buget Venituri  
             5.1.2.1 Compartimentul Monitorizare şi Încasare Venituri 
 5.1.3 Serviciul  Relaţii Economice în Teritoriu  
 
5.1.3 Atribuţiile Serviciului Relaţii Economice în Teritoriu sunt : 

 
1. Iniţiază şi elaborează proiecte de hotărâri şi dispoziţii pe care le supune dezbaterii si 

aprobării consiliului judeţean, respectiv preşedintelui cu privire la: 
- repartizarea sumelor defalcate din T.V.A si cotele din impozitul pe venit conform 

criteriilor prevăzute in Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 actualizată, privind finanţele 
publice locale, la art.33 alin. (3) lit. b), pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

- repartizarea sumelor destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi  
comunale, prevăzute în anexa nr. 6, la legea bugetară anuală; 

2. Virează următoarele sume:    
- sume defalcate din T.V.A si a cotele din impozitul pe venit conform criteriilor prevăzute 

in Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 actualizată, privind finanţele publice locale, la art.33 
alin. (3) lit. b), pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

- sume destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr. 6, la legea bugetară anuală. 

3. Stabileşte şi supune spre aprobare taxele speciale în urma fundamentării lor de către 
compartimentele care execută serviciile prevăzute la art.30 din Legea nr.273/2006, 
actualizată privind finanţele publice locale, verifică modul de stabilire a taxelor speciale 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale în cazul unităţilor din subordinea C.J. Arad; 



 14 

4. Întocmeşte facturi pentru spaţiile închiriate de Consiliul Judeţean Arad prin intermediul 
Direcţiei Tehnice Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi a altor 
servicii cu sarcini privind închirierea bunurilor. Facturarea se va face în urma comunicărilor 
făcute de aceste direcţii/servicii cu privire la contractele încheiate şi a cuantumului chiriilor 
stabilite prin contract, a modificărilor aduse contractelor prin acte adiţionale pe parcursul 
desfăşurării activităţii comunicate serviciului; 

5. Comunică către Serviciul Juridic Contencios Administrativ chiriaşii rău platnici în vederea 
acţionării în instanţă, asigurând şi calcularea penalităţilor de întârziere prevăzute în contracte 
sau de normele legale; 

6. Conduce evidenţa cantităţilor de produse lactate şi corn distribuite în fiecare instituţie şcolară 
beneficiară, urmăreşte modificările cu privire la numărul de copii beneficiari înscrişi ca 
urmare a fluctuaţiei de persoane în unităţile şcolare şi a numărului de zile de şcoală stabilit 
prin acte normative, pentru fiecare perioadă a cererii de acordare a ajutorului comunitar; 

7. Verifică existenţa documentelor necesare în vederea efectuării plăţilor prevăzute în legislaţia 
în vigoare, verifică concordanţa cantităţilor de produse distribuite din evidenţă cu cele din 
documentele justificative, verifică preţurile din factură cu cele din contract; 

8. Întocmeşte cererea de plată pentru produse lactate şi alte documente prevăzute de legislaţia 
in vigoare, sau solicitată de A.P.I.A. în vederea depunerii cererii de rambursare; 

9. Întocmeşte caietul de sarcini cu privire la achiziţia de produse lactate, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare privind furnizarea de produse lactate in unităţile şcolare; 

10. Urmăreşte furnizarea unor produse lactate de calitate si ia măsuri pentru aplicarea 
prevederilor legale si contractuale atunci când nu corespund cu specificaţiile din contractul 
încheiat sau legislaţia in vigoare; 

11. Conduce evidenţa cantităţilor de fructe distribuite în fiecare instituţie şcolară beneficiară, 
urmăreşte modificările cu privire la numărul de copii beneficiari înscrişi ca urmare a fluctuaţiei 
de persoane în unităţile şcolare şi a numărului de zile de şcoală stabilit prin acte normative, 
pentru fiecare perioadă a cererii de acordare a ajutorului comunitar; 

12. Verifică existenţa documentelor necesare în vederea efectuării plăţilor prevăzute în legislaţia 
in vigoare, verifică concordanţa cantităţilor de fructe distribuite din evidenţă cu cele din 
documentele justificative, verifică preţurile din factură cu cele din contract; 

13. Întocmeşte cererea de plată pentru fructe şi alte documente prevăzute de legislaţia în 
vigoare, sau solicitată de A.P.I.A. in vederea depunerii cererii de rambursare; 

14. Întocmeşte caietul de sarcini cu privire la achiziţia fructe, cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind furnizarea de fructe in unităţile şcolare; 

15. Urmăreşte furnizarea de fructe de calitate si ia masuri pentru aplicarea prevederilor legale si 
contractuale atunci când nu corespund cu specificaţiile din contractul încheiat sau legislaţia 
în vigoare; 

16. Întocmeşte raportul anual privitor la activitatea întreprinderilor publice, definite de O.U.G 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu prezentarea 
elementelor prevăzute de la art.58; 

17. Rezolvă cereri petiţii şi alte documente repartizate care se încadrează in obiectul de 
activitate al serviciului, comunică in scris rezultatul acestora cu respectarea termenului legal;   

18. Întocmeşte şi supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind majorarea preţului apei şi 
tarifelor de canalizare, pe baza propunerilor si aprobărilor primite de la S.C. Compania de 
Apă S.A. Arad; 

19. Stabileşte si supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind redevenţa pentru bunurile 
care aparţin domeniului public al judeţului Arad, concesionate către S.C. C.T.P. Arad S.A., 
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S.C. Aeroportul S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă S.A. Arad, anual sau la termenele 
prevăzute în contract; 

20. Virează beneficiarilor sumele prevăzute de Hotărârea nr. 521 din 12 septembrie 1997 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate 
imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane; 

21. Virează beneficiarilor sumele prevăzute de Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea 
regulamentului general de urbanism, modificată de Hotărârea nr. 855/2001, numai după 
verificarea documentelor care stau la baza acestor plăţi semnate şi ştampilate de către 
persoanele cu artibuţii în acest sens, a documentaţiilor specifice verificate şi avizate de 
compartimentele de specialitate cu încadrare in limita programelor anuale; 

22. Întocmeşte si modifică Lista obiectivelor de investiţii pe anul …... cu finanţare parţială sau 
integrala de la bugetul ..... repartizate pentru .................. a judeţului cu ajutorul programului 
informatic din cadrul serviciului, pe baza documentelor de aprobare a investiţiilor întocmite de 
iniţiatorii investiţiilor avizate de către compartimentele/serviciile/direcţiile de specialitate din 
cadrul Consiliului Judeţean Arad şi a propunerii cu privire la rectificarea bugetului, întocmite 
de Serviciul Buget Venituri,după aprobarea acestora de ordonatorul de credite.  

 
 

CAPITOLUL XV 
6.1  DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII 

 
Activitatea Direcţiei Tehnice Investiţii este condusă de un director executiv şi un director executiv 
adjunct, se desfăşoară în  coordonarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad, sub  
îndrumarea şi controlul administratorului public şi are următoarea structură funcţională:  

 
6.1.1. Serviciul Investiţii  
6.1.2. Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat  
6.1.3. Serviciul  Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale 
6.1.4. Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri  
6.1.5. Compartimentul Analiză Informatică 
 

6.1.1 Atribuţiile Serviciului Investiţii sunt:  
1. Identificarea, analizarea şi propunerea investiţiilor necesare pentru asigurarea serviciilor 

publice de interes judeţean; 
2. Coordonează si centralizează  lucrările privind întocmirea programului  de investiţii 

publice a judeţului Arad, pe care îl comunică Serviciului Buget Venituri, care va deveni 
anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli; 

3. Centralizarea şi fundamentarea propunerilor de reparaţii şi investiţii din partea consiliului 
judeţean, instituţiilor subordonate, a administratorilor/concesionarilor/chiriaşilor de bunuri 
din patrimoniul Judeţului Arad şi transmiterea acestora către Direcţia Economică, în 
vederea întocmirii planurilor anuale şi multianuale de investiţii; 

4. Îndrumarea şi sprijinirea instituţiilor subordonate pentru promovarea proiectelor de 
investiţii în vederea finanţării lor prin bugetul propriu al consiliului judeţean, programe UE, 
alte finanţări externe, prin parteneriat public privat sau programe guvernamentale;  

5. Îndrumarea şi sprijinirea consiliilor locale pentru promovarea proiectelor de investiţii în 
vederea finanţării lor prin programe UE, alte finanţări externe, prin parteneriat public 
privat sau programe guvernamentale;  



 16 

6. Întocmirea documentaţiei necesare pentru proiectele de investiţii în vederea aprobării 
acestora de către Consiliul Judeţean şi solicitări de fonduri pentru includerea în buget;  

7. Participarea cu membrii în Comisia Tehnico Economică şi asigurarea secretariatului 
comisiei; 

8. Întocmirea fişelor de proiect, a cererilor de finanţare, urmărirea implementării proiectelor 
la care Consiliul Judeţean Arad este beneficiar sau asociat cu primăriile locale, unităţile 
sau instituţiile subordonate, instituţii de învăţământ superior, firme private;  

9. Obţinerea de certificate de urbanism, avize, aprobări şi autorizaţii necesare pentru 
punerea în execuţie a investiţiilor aprobate;  

10. Participarea în comisiile de adjudecare a ofertelor la licitaţiile de proiecte şi execuţie şi la 
recepţia lucrărilor (la terminarea lucrărilor şi finale) pentru proiectele finanţate de către 
consiliul judeţean,  prin programele Guvernului, programele UE, alte finanţări externe sau 
în parteneriat public-privat;  

11. Colaborarea cu organismele guvernamentale (Agenţia Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei, Agenţia Română pentru Conservarea Energiei) pentru promovarea şi 
implementarea de proiecte în domeniul infrastructurii de interes judeţean;  

12. Colaborarea cu ADR – Regiunea Vest în vederea fundamentării şi implementării 
proiectelor de infrastructură judeţeană finanţate din fonduri externe şi programele 
regionale de dezvoltare;  

13. Colaborarea cu beneficiarii şi diriginţii de şantier la urmărirea execuţiei lucrărilor;  
14. Ţinerea evidenţei şi monitorizarea progresului investiţiilor în curs de desfăşurare;  
15. Întocmirea de rapoarte şi informări privind necesarul de investiţii, stadiul investiţiilor în 

curs de desfăşurare, alte activităţi ale serviciului;  
16. Colaborarea cu instituţiile de învăţământ, cercetare, proiectare şi execuţie pentru 

identificarea soluţiilor noi şi eficiente în domeniul de activitate; 
17. Întocmeşte documentaţii de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date), note justificative de 

estimare a valorii pentru achiziţia de servicii de proiectare şi lucrări şi participă în comisiile 
de licitaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică organizate de Consiliul 
Judeţean Arad şi evaluarea ofertelor (conform OUG 34/2006 R, HG 925/2006 R, HG 
834/2009); 

  
6.1.2 Atribuţiile Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat sunt:  

1. Asigurarea evidenţei tehnice a bunurilor din domeniul public şi privat a judeţului Arad; 
2. Gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din domeniul public şi privat al 

judeţului Arad; 
3. Asigurarea transmiterii rezultatelor inventarierii, protocoalelor de predare primire, a 

contractelor de administrare, concesiune, închiriere, etc. referitoare la patrimoniul public 
şi privat al judeţului sau al consiliului judeţean, din sfera de activitate către serviciul de 
contabilitate;  

4. Întocmirea contractelor de administrare/închiriere/concesionare a bunurilor din domeniul 
public sau privat al judeţului Arad şi asigură comunicarea acestora spre avizare Direcţiei 
Economice şi Serviciului Juridic Contencios Administrativ;  

5. Urmărirea îndeplinirii obligaţiilor care revin administratorului/chiriaşului/concesionarului 
privind exploatarea normală a bunurilor (Legea nr. 213/1998 actualizată); 

6. Întocmirea referatelor pentru încheierea contractelor de administrare, concesiune, 
închiriere, delegare de gestiune, referitoare la patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad 
- Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;  
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7. Întocmirea  referatelor pentru încheierea contractelor de achiziţii de lucrări, servicii şi 
bunuri necesare întreţinerii şi gestionării domeniului public şi privat al Judeţului Arad - 
O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, H.G.R. nr. 925/2006, Legea nr. 213/1998 actualizată;  

8. Avizarea pentru legalitate a referatelor pentru proiectele de Hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Arad, a Dispoziţiilor Preşedintelui, alte acte emise de către Consiliul Judeţean 
Arad şi care intră în sfera de atribuţii a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi 
Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;  

9. Centralizarea propunerilor consiliilor locale de modificare a inventarelor bunurilor publice 
de interes local în vederea transmiterii pentru atestare prin Hotărâre de Guvern;  

10. Asigurarea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor constituite asupra bunurilor din 
domeniul public şi privat al judeţului Arad. (Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, 
H.G.R. nr. 548/1999, Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006, modificat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr. 
133/2009);  

11. Colaborarea cu Serviciul Juridic  în vederea rezolvării unor litigii privind bunurile de 
interes judeţean sau a încheierii contractelor referitoare la administrarea/ concesionarea/ 
închirierea acestora (Legea nr. 554/2004A);  

12. Controlarea prin sondaj a modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi 
investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad (Legea nr. 10/1995 actualizată, Legea 
nr. 50/1991 actualizată), cu excepţia celor aferente drumurilor şi podurilor judeţene;  

13. Participarea în comisiile de recepţie ale lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii 
executate asupra patrimoniului Judeţului Arad, care intră în sfera de activitate a 
Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat (H.G.R nr. 273/1994, actualizată; 
Legea nr. 10/1995 actualizată, Legea nr. 50/1991 actualizată), cu excepţia celor aferente 
drumurilor şi podurilor judeţene;  

14. Elaborarea proiectelor de hotărâri referitoare la gestionarea patrimoniului public şi privat 
al judeţului şi a celor proprii ale consiliului judeţean, a bunurilor concesionate sau aflate în 

administrarea instituţiilor subordonate, unor operatori de servicii publice sau terți, cu 
excepţia celor aferente drumurilor şi podurilor judeţene;   

15. Întocmirea de situaţii pentru clasificări şi reclasificări drumuri împreună cu Serviciul 
Administrare Drumuri şi Poduri;  

16. Întreprinderea demersurilor necesare în vederea identificărilor, intabulărilor, notărilor în 
Cartea Funciară a bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Arad aflate în 
administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad – Legea nr. 7/1996 actualizată, H.G.R. 
nr. 548/1999, Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006 modificat prin Ordin A.N.C.P.I. nr. 133/2009;  

17. Întocmirea actului administrativ şi a referatului privind promovarea de hotărâri ale 
consiliului judeţean în vederea gestionării bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 
actualizată;  

18. Negocierea contractelor întocmite de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 
Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;  

19. Participarea în comisiile de inventariere anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al 
judeţului Arad, (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. 
nr. 548/1999);  

20. Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind gestionarea bunurilor 
Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;  

21. Participarea în comisiile de predare primire a bunurilor de patrimoniu public sau privat;  
22. Transmiterea către Serviciul de Investiţii a propunerilor şi notelor de fundamentare pentru 

cuprinderea în bugetele anuale a lucrărilor de reparaţii şi investiţii ale imobilelor din 
patrimoniul Judeţului Arad  a propunerilor proprii ale Serviciului Administrarea Domeniului 
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Public şi Privat precum şi a celor solicitate de către administratori/concesionari/chiriaşi 
acestora precum (Legea nr. 273/2006, actualizată);  

23. Participarea la operaţiunea de reevaluare şi casare a activelor fixe aflate în patrimoniul 
judeţului Arad (Ordonanţa nr. 81/2003, actualizată).  

24. Participă în comisiile de licitaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 
organizate de Consiliul Judeţean Arad şi evaluarea ofertelor care intră în sfera de 
activitate a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat (conform OUG 34/2006 
R, H.G. 925/2006 R, H.G. 834/2009).  

 
          În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Tehnică Investiţii colaborează cu celelalte 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale.  

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Nicolae IOŢCU 
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