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CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD                                                Anexa  la H.C.J. nr. 202 /26.09.2014                                                               

Serviciul Gestiune Resurse Umane         

 

 

 

REGULAMENTUL  

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul  

Consiliului Judeţean Arad  

 

În temeiul prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 (r
2
), 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 I  

DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, aparatul de specialitate este organizat în 

compartimente de specialitate, respectiv direcţii, servicii şi compartimente ce pot fi constituite în funcţie 

de volumul, importanţa şi complexitatea atribuţiilor ce le revin.  

Art. 2. Preşedintele răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi 

delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau administratorului 

public, în condiţiile legii.  

Art. 3. 1. Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice care asigură realizarea 

atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene stabilite prin legi şi alte acte normative, inclusiv 

prin hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Arad şi dispoziţiile normative emise de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Arad, având o componenţă proprie, stabilită prin lege sau prin prezentul regulament.  

2. Structurile organizatorice din aparatul de specialitate au abilitarea legală de a fundamenta, prin 

note de fundamentare, referate de specialitate, studii, rapoarte etc. sub aspect legal, formal, de eficienţă 

sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul Judeţean Arad.  

3. Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, aparatul de specialitate colaborează, dacă este cazul, cu 

aparatul de specialitate al primarilor, al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale 

celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, organizate la nivelul judeţului.  

4. Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate sprijină şi controlează activitatea 

instituţiilor publice, a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale de sub autoritatea sa, în vederea 

rezolvării operative a atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin, conform competenţelor legale sau stabilite prin 

regulamentele de organizare şi funcţionare proprii.  

Art. 4. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad cuprinde două categorii de personal, 

după cum urmează:  

1. funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, (r
2
), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 7/2004 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
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2. personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă şi căruia îi sunt 

aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.  

Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad li se vor aplica, în 

mod corespunzător, dispoziţiile prezentului regulament.  

Art. 5. Preşedintele consiliului judeţean angajează, sancţionează şi eliberează din funcţie, în 

condiţiile legii, personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean.  

Art. 6. Funcţionarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în funcţie, conform legii.  

Art. 7. 1. Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul judeţului asigură conducerea, coordonarea şi 

controlul activităţii desfăşurate de compartimentele de specialitate, astfel cum rezultă din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama aparatului de specialitate şi dispoziţiile 

preşedintelui consiliului judeţean.  

2. Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui consiliului judeţean.  

3. In caz de absenţă a preşedintelui, atribuţiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de unul 

dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin dispoziţie.  

4. Administratorul public, în baza contractului de management, încheiat în acest sens cu 

preşedintele consiliului judeţean, exercită funcţia de ordonator principal de credite, coordonează 

activitatea celor 5 direcţii şi a Serviciului Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Arad, cu respectarea subordonării ierarhice a acestora faţă de vicepreşedinţii 

Consiliului Judeţean Arad. În directa coordonare a administratorului public se află cinci servicii publice 

de interes judeţean, subordonate Consiliului Judeţean Arad. 

Art. 8. Actele întocmite de personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliul judeţean 

vor fi semnate de preşedinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în condiţiile legii.  

Art. 9. Termenul de soluţionare a cererilor adresate consiliului judeţean va fi de maximum 30 de 

zile pentru situaţiile în care legea nu prevede alte termene.  

Art.10. In scopul aplicării legii si a celorlalte acte normative, aparatul de specialitate al consiliului 

judeţean îndeplineşte următoarele atribuţii generale:  

1. realizează activităţi de punere în executare a legilor şi a celorlalte acte normative, inclusiv a 

hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Arad şi a dispoziţiilor normative emise de preşedintele 

acestuia;  

2. elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii, analize şi statistici precum şi 

documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor necesare realizării competenţei autorităţii publice şi 

acordă, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, consultanţă tehnică, juridică, 

economică şi de altă natură;  

3. exercită activităţi de îndrumare şi control conform prevederilor legale în vigoare şi în condiţiile 

prezentului regulament;  

4. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar ale consiliului judeţean şi instituţiilor subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu 

normele de legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;  

5. asigura accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informaţiile de interes public;  

Art. 11. Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor şi coordonatorii compartimentelor de 

specialitate independente, şefii serviciilor din cadrul direcţiilor răspund de întreaga activitate pe care o 

coordonează, astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor competenţelor Consiliului Judeţean Arad, în 

condiţii de legalitate, oportunitate şi eficienţă.  

Art. 12. Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate este stabilit prin 

Regulament intern.  

Art. 13. Concediile de odihnă pentru secretarul judeţului, directorii executivi, arhitectul şef, şefii 

serviciilor independente şi coordonatorii compartimentelor independente se aprobă de preşedinte.  
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Art. 14. Personalul consiliului judeţean răspunde, după caz, material, civil, administrativ sau 

penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.  

Art. 15. Instruirea profesională a personalului din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, 

se face de către persoana care le coordonează activitatea, precum şi prin instituţii de profil acreditate, din 

ţară şi din străinătate, în limita mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs .  

Art. 16. Detalierea concretă a atribuţiilor fiecărei structuri organizatorice este redată în capitolele 

II - XVI ale prezentului regulament, iar pentru Compartimentul Cabinet Preşedinte atribuţiile sunt 

stabilite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean.  

Art. 17. Atribuţiile Administatorului Pubic sunt prevăzute în Contractul de management. 

Art. 18. Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Arad, se realizează prin fişa postului.  

Art. 19. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, 

conform organigramei aprobate prin hotărâre, este alcătuită din: administrator public, cinci direcţii, 

secretar al judeţului, patru servicii şi trei compartimente independente, precum şi Compartimentul 

Cabinet Preşedinte, după cum urmează:  

 - Administratorul Public 

 - Compartimentul Cabinet Preşedinte 

- Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice;  

- Compartimentul Relaţii Mass Media;  

- Compartimentul Audit Intern;  

- Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe;  

- Serviciul Managementul Spitalelor; 

- Serviciul Gestiune Resurse Umane;   

- Serviciul Achiziţii Publice; 

- Secretar al Judeţului – Serviciul Juridic Contencios Administrativ;  

- Direcţia Administraţie Publică;  

- Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;  

- Direcţia Economică;  

- Direcţia Tehnică Investiţii;  

- Direcţia Programe de Dezvoltare  

 

 

Capitolul II 

1.1. ADMINISTRATORUL PUBLIC 

 

              Administratorul public coordonează activitatea direcţiilor: Direcţia Administaţie Publică, 

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică Investiţii, Direcţia 

Programe de Dezvoltare şi a Serviciului Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Arad, cu respectarea subordonării ierarhice a acestora faţă de preşedintele şi 

vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Arad.  

              În coordonarea administratorului public se află cinci servicii publice de interes judeţean, 

subordonate Consiliului Judeţean Arad, respectiv: SC Compania de Apă SA, SC Aeroportul Arad SA, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Centrul Militar Arad şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Vasile Goldiş” al Judeţului Arad. 

            Activitatea administratorului public se desfăşoară în baza unui contract de management, încheiat 

în acest sens cu preşedintele Consiliului Judeţean Arad, unde sunt cuprinse şi  atribuţiile desfăşurate de 

acesta. Administratorul public exercită funcţia de ordonator principal de credite. 
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CAPITOLUL III 

1.2. COMPARTIMENTUL CABINET PREŞEDINTE 

 

Activitatea Compartimentului Cabinet Preşedinte se desfăşoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul 

preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, iar atribuţiile sunt stabilite prin dispoziţia acestuia şi se regăsesc 

în fişele de post. 

 

 

CAPITOLUL IV 

1.3. COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

 

Activitatea Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice se desfăşoară în coordonarea, îndrumarea 

şi controlul  preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.  

 

Atribuţiile Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice sunt:  

1. Asigură accesul la informaţiile de interes public, potrivit Legii nr. 544/2001;  

2. Pregăteşte şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea soluţionării petiţiilor, potrivit O.G. nr. 

27/2002, aprobată prin Legea 233/2002;  

3. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală;  

4. Asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad în conformitate cu 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române; 

5. Întocmeşte lista cu angajaţii care asigură permanenţa în relaţia cu cetăţeanul, în ziua de joi până la 

ora 18.30, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 447/07.09.2009 şi H.G. nr. 

1487/2005 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea 

de relaţii cu publicul;  

6. Actualizează site-ul C.J.A la capitolele „documente publice” în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 52/2003;  

7. Organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la preşedinte, la vicepreşedinţi şi la 

secretarul C.J. Arad, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001;  

8. Asigură disponibilitatea în format scris (la avizier, sub formă de broşuri sau electronic – dischete, 

CD., pagină de Internet, publicaţii proprii) a informaţiilor comunicate din oficiu, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 52/233;  

9. Coordonarea elaborării ziarului instituţiei, pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public, cf. Legii nr. 544/2001, art. 5;  

10. Contribuie la realizarea diverselor broşuri şi materiale de prezentare şi promovare a judeţului 

Arad, pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, cf. Legii nr. 544/2001, art. 5;  

11. Contribuie la elaborarea discursurilor preşedintelui pentru diferite întâlniri; 

12. Îndeplineşte atribuţiile privind funcţionarul responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, 

conform Legii nr. 52/2003;  

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice 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.  
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CAPITOLUL V  

1.4. COMPARTIMENTUL RELAŢII MASS MEDIA  

 

Activitatea Compartimentului Relaţii Mass Media se desfăşoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul  

preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.  

 

Atribuţiile Compartimentului Relaţii Mass Media sunt:  
1. Căutarea şi selectarea informaţiilor din interiorul instituţiei, pentru a putea crea şi reactualiza 

documente de bază referitoare la aceasta:  

1.1. trebuie să se realizeze o bancă de date a instituţiei, fotografii şi biografii ale 

membrilor din conducerea instituţiei - aceasta trebuie actualizată permanent, pentru a se 

putea lucra pe baza ei.  

 2. Revista presei: 

2.1. constă în urmărirea zilnică a presei scrise şi audio-vizuale şi culegerea informaţiilor 

pe care le oferă; sunt urmărite informaţii referitoare la instituţia, la acţiunile şi 

evenimentele pe care aceasta le desfăşoară şi sunt de interes;  

2.2. trebuie făcută permanent, astfel se poate urmări imaginea organizaţiei reflectată în 

presă şi se poate reacţiona în timp util: informaţiile produse în mod constant stimulează 

conducerea în luarea unor decizii privind instituţia.  

            În activitatea zilnică a biroului de presă, mai intră:  

3. Răspunsul la întrebările ziariştilor  

3.1. membrii biroului de presă trebuie să aibă la dispoziţie informaţiile pe care ziariştii le 

solicită pentru a realiza o comunicare eficientă;  

3.2. biroul de presă trebuie să se afle permanent în legătură cu conducerea instituţiei, 

deoarece unele informaţii nu pot fi făcute publice;  

3.3. în cadrul acestei activităţi intră şi invitaţiile telefonice sau scrise ale ziariştilor la 

evenimentele organizate de instituţia respectivă.  

4. Alcătuirea, pe baza revistei presei, a dosarelor de documentare pe domeniile de interes ale 

     instituţiei - acestea servesc atât pentru informarea suplimentară a membrilor din conducere, cât 

     şi pentru redactarea ulterioară a unor materiale destinate presei.  

5. Realizarea de contacte individuale cu jurnaliştii : 

5.1. în promovarea imaginii, biroul de presă trebuie să menţină mereu interesul presei faţă 

de instituţie;  

5.2. membrii biroului de presă trebuie să creeze relaţii cu reprezentanţii presei;  

5.3. relaţia bună cu ziariştii presupune capacitatea de a oferi informaţii complete, 

adevărate, în timp scurt şi într-o formă adecvată atât stilului jurnalistic, cât şi trăsăturilor 

specifice fiecărui canal de comunicare.  

6. Organizarea manifestărilor pentru presă : 

6.1. materiale destinate presei: comunicate de presă, dosare de presă sau buletine 

 informative;  

6.2. manifestări pentru presă: conferinţe de presă, vizite, dezbateri, seminarii, 

simpozioane, mese rotunde.  

7. Realizarea unei baze de date exclusiv cu date despre partenerii de presă, care să cuprindă:  

7.1. titlul publicaţiei sau numele instituţiei de presă;  

7.2. tipul (după frecvenţa de apariţie şi zona de acoperire);  

7.3. numere de telefon şi fax;  

7.4. e-mail, pagina web;  

7.5. tirajul, distribuţia;  

7.6. numele persoanelor din conducere şi coordonatele acestora;  
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7.7. reporterul acreditat pe organizaţia respectivă;  

7.8. stabileşte desfăşurarea conferinţelor de presă, a deplasărilor în judeţ împreună cu 

reprezentanţii presei.  

  8. Elaborează discursurile preşedintelui pentru diferite întâlniri.  

9. Pregăteşte întâlniri ale preşedintelui cu oficialităţi, reprezentanţi ai presei, delegaţii din 

    străinătate. 

10. Stabileşte agenda de lucru a preşedintelui Consiliului Judeţean.  

11. Contribuie la elaborarea ziarului instituţiei, a diverselor broşuri şi materiale de prezentare şi  

      promovare a judeţului Arad.  

12. Se ocupă de actualizarea site-ului CJA la capitolul comunicate de presă. 

13. Pregătirea apariţiilor în mass-media, la nivel de presă şi radio – TV. 

14. Pregăteşte întâlniri ale preşedintelui cu oficialităţi, reprezentanţi ai presei, delegaţii din 

      străinătate.  

15. Primeşte, gestionează şi distribuie corespondenţa prin poşta specială.  

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul Relaţii Mass Media 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 VI  

1.5. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN  

 

Activitatea Compartimentului Audit Intern se desfăşoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul a 

preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.  

 

Structura de audit public intern este organizată şi işi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 

1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind efectuarea activităţii de audit public intern şi ale 

Normelor metodologice proprii pentru exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului 

Judeţean Arad şi entităţilor subordonate aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui C.J.A nr. 148/08.04.2014. 

 

1. Obiectivele structurii de audit public intern sunt următoarele: 

1. de a ajuta entitatea publica atât în ansamblu cât şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi 

recomandărilor formulate; 

2. de a asigura o mai buna gestionare  a riscurilor; 

3. de a asigura o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului entitatii publice; 

4. de a asigura o mai buna monitorizare a conformităţii activităţii entitatii publice cu regulile şi 

procedurile existente; 

5. de a asigura  o evidenţă contabila şi un management informatic fiabil si corect; 

6. de a îmbunătăţi calitatea managementului, a controlului şi auditului intern; 

7. de a imbunătăţi eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor. 

 

2. Obiectul de activitate al structurii de audit public intern constă în evaluarea tuturor activităţilor 

desfăşurate la nivelul aparatului propriu al consiliului judeţean şi la nivelul entităţilor subordonate cu 

privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public şi 

privat al judeţului. 

 

 



 7 

Atribuţiile structurii de audit public intern : 

1. Asigură elaborarea proiectului planului multianual şi a proiectului planului anual de audit 

public intern, cu respectarea termenelor legale; 

2. Realizează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control ale entitatii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate; 

3. Auditeaza, cel puţin o data la 3 ani, fară a se limita la acestea: 

3.1 activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii 

finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

3.2 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; 

3.3 vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al 

statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

3.4 concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

3.5 constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi facilităţile acordate la încasarea acestora; 

3.6 alocarea creditelor bugetare; 

3.7 sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 

3.8 sistemul de luare a deciziilor; 

3.9 sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

3.10 sistemele informatice. 

4. Efectuează, din dispozitia preşedintelui consiliului judeţean, misiuni de audit ad-hoc cu caracter 

deosebit; 

5. Realizează activităţi de consiliere menite sa aduca plus valoare şi să imbunătaţească 

administrarea entităţi publice, gestiunea riscului şi controlul intern; 

6. Asigură actualizarea planului anual de audit intern, în conditiile legii; 

7. Asigură informarea UCAAPI, despre recomandările neînsuşite de către conducătorii structurilor 

auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora; 

8. Asigură raportarea periodică, la cererea UCAAPI, asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor formulate ca urmare a desfăşurării misiunilor de audit; 

9. Asigură elaborarea, aprobarea şi transmiterea către UCAAPI, a raportului anual privind  

activitatea proprie de audit;  

10. Asigură raportarea imediată, către preşedintele consiliului judeţean/conducătorului entităţii 

subordonate şi structurilor de control intern abilitate a iregularităţilor semnificative identificate 

şi a posibilelor prejudicii; 

11. Asigură elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele 

activităţii de audit public intern; 

12. Întocmeste informări, sinteze, studii, analize si documentări la solicitarea preşedintelui 

consiliului judeşţean sau din proprie iniţiativă atunci când necesităţile impun acest lucru; 

13. Monitorizează dinamica progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor formulate 

prin rapoartele de audit public intern elaborate; 

14. Colaborează cu structurile de audit public intern de la nivelul entităţilor subordonate, precum si 

cu alte structuri în scopul indeplinirii atributiilor stabilite prin prezentul Regulament şi prin 

reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate;  

15. Urmăreşte acoperirea necesităţilor de perfectionare profesională a personalului din cadrul 

structurii; 

16. Participă la actiuni iniţiate şi organizate de către UCAAPI pe linia instruirii profesionale şi a 

respectării codului de etică; 
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17. Asigură evaluarea performantelor profesionale ale personalului propriu; 

18. Urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate, etica şi morala în activitatea de audit public 

intern; 

19. Asigura crearea şi întretinerea bazelor de date privind activitatea proprie; 

20. Urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor create şi/sau primite, conform dispoziţiilor legale; 

21. Formulează şi prezintă, prin coordonatorul comartimentului, preşedintelui consiliului judeţean, 

propuneri în scopul îmbunătăţirii activităţii desfaşurate în cadrul structurii; 

22. Asigură confidenţialitatea datelor şi informatiilor privind misiunile de audit public intern, de 

consiliere şi ad-hoc efectuate; 

23. Îndeplineste orice alte sarcini dispuse de către preşedintele consiliului judeţean, UCAAPI sau 

care rezultă din legislaţia privind auditul public intern, cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

 

Coordonatorul structurii de audit public intern are urmatoarele atributii: 

1. asigură:  

1. Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţii structurii de audit 

public intern şi răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul Regulament şi 

prin legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul auditului intern; 

2. Supervizarea misiunilor de audit public intern;  

3. Resursele umane necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient; 

4. Resursele necesare îndeplinirii tuturor activitatilor specifice desfăşurate la nivelul structurii;  

5. Informarea UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorii structurilor auditate, 

precum şi despre consecinţele neimplementării respectivelor recomandări; 

6. Raportarea periodică, la cererea UCAAPI în legatură cu constatările, concluziile şi recomandările 

formulate prin rapoartele de audit public intern; 

7. Raportarea imediată, către preşedintele consiliului judeţean/conducătorului entităţii subordonate 

şi structurilor de control intern abilitate a iregularităţilor semnificative identificate şi a posibilelor 

prejudicii; 

8. Elaborarea programului de asigurare şi imbunatatire a calităţii sub toate aspectele activităţii de 

audit public intern; 

9. Elaborarea, actualizarea şi implementarea Registrului riscurilor aferente activitatii de audit public 

intern; 

10. Realizarea altor activităţi şi anume: 

10.1. avizarea numirii/revocarii şefilor structurilor de audit public intern ai entităţilor         

            subordonate 

10.2. verificarea respectarii normelor, instructiunilor, precum şi a Codului privind  

            conduita etica a auditorului intern şi iniţiază măsuri corective în cooperare cu şefii 

            entităţilor subordonate unde funcţionează structuri de audit public intern  

10.3. coordonarea sistemului de raportare a rezultatelor activitatii de audit public intern  

            desfăşurate la nivelul entităţilor subordonate 

2. urmăreşte:  

2.1. îndeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a misiunilor de audit public intern planificate,  

            a misiunilor de consiliere şi a misiunilor de audit ad-hoc; 

2.2. întocmirea planului strategic de audit public intern; 

2.3. întocmirea şi aprobarea în termenele legale a planului anual de audit intern; 

2.4. actualizarea planului de audit public intern, în conditiile legii; 

2.5. întocmirea, aprobarea şi transmiterea în termen, către UCAAPI, a raportului anual privind 

           activitatea structurii; 



 9 

3. Dispune asupra măsurilor organizatorice necesare pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să 

fie introduse in planul anual de audit, realizate în bune condiţii şi raportate în termenul fixat; 

4. Examinează eficacitatea normelor proprii de audit public intern pentru a verifica dacă procedurile 

de asigurare a calităţii misiunilor de audit intern sunt aplicate în mod satisfacător, garantând 

calitatea rapoartelor de audit public intern; 

5. Întocmeste fişele posturilor pentru tot personalul din subordine; 

6. Întocmeste Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din 

cadrul structurii coordonate;  

7. Repartizează lucrarile şi sarcinile pentru auditorii din subordine;  

8. Semnează corespondenta şi documentele de decontare a cheltuielilor de deplasare efectuate de 

auditori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

9. Stabileşte necesităţile de perfecţionare profesională a personalului din subordine; 

10. Stabileste masurile necesare asigurării disciplinei în munca şi formulează sesizări către comisia 

de disciplină, pentru personalul din subordine, cu respectarea dispozitiilor legale privind funcţia 

publică şi funcţionarii publici; 

11. Asigura menţinerea unui grad înalt de integritate, etică şi morală în activitatea de audit public 

intern; 

12. Răspunde în faţa preşedintelui consiliului judeţean, pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite prin 

prezentul Regulament, prin reglementarile interne sau care îi revin potrivit legislatiei în vigoare 

aplicabile domeniului de activitate; 

13. Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către preşedintele consiliului judeţean, sau care rezultă 

din reglementările interne ori din legislatia aplicabilă, cu respectarea dispozitiilor legale in 

vigoare. 

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul Audit Intern 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 VII 

1.6. SERVICIUL COOPERARE INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE 

 

Activitatea Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe, este condusă de un şef serviciu şi se 

desfăşoară în  coordonarea, îndrumarea şi controlul  preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.  

 

Atribuţiile Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe sunt:  
1. Coordonează şi gestionează relaţiile cu organizaţiile europene în care consiliul judeţean este 

membru;  

2. Are atribuţii în organizarea unor evenimente comune cu comunităţile româneşti din străinătate 

în vederea consolidării relaţiilor şi a susţinerii acestora, participă la evenimente comune, 

menţine un schimb constant de informaţii cu consulatele şi ambasadele României în 

străinătate.  

3. Coordonează pregătirea şi desfăşurarea vizitelor delegaţiilor străine şi ale corpului diplomatic 

acreditat în România;  

4. Coordonează activităţile legate de înfrăţirile localităţilor judeţului cu localităţi alte regiuni 

europene;  

5. Urmăreşte stabilirea parteneriatelor cu instituţii sau organizaţii europene, în vederea accesării 

programelor cu finanţare din fonduri internaţionale;  

6. Realizează materiale de informare, la cererea sefului ierarhic;  
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7. Acordă sprijin şi consiliere consiliilor locale în activităţi de dezvoltare a relaţiilor de 

cooperare internaţională;  

8. Coordonează evenimentele care au ca scop promovarea judeţului Arad, în ţară şi în 

străinătate;  

9. Întocmeşte corespondenţa executivului Consiliului Judeţean către organismele/partenerii 

externi;  

10. Iniţiază, promovează şi coordonează crearea de noi parteneriate externe;  

11. Studiază posibilitatea apariţiei de noi oportunităţi de colaborare şi formulează propuneri de 

colaborare;  

12. Elaborează materiale referitoare la activităţile şi evenimentele specifice pentru postarea pe 

web site-ului Consiliului Judeţean şi spre publicare;  

13. Pregăteşte documentaţia necesară deplasărilor externe;  

14. Elaborează materiale şi actualizează informaţiile pentru organizaţiilor în care Consiliul 

Judeţean este membru;  

15. Facilitează legăturile de colaborare cu instituţii, unităţi administrativ-teritoriale şi organisme 

externe, pe diferite domenii de activitate; 

16. Asigură informarea şi comunicarea dintre organizaţiile europene şi structurile CJ Arad – 

aparatul propriu sau unităţi subordonate – implicate în colaborare;  

17. Răspunde de ducerea la îndeplinire a încheierii de noi Acorduri de Colaborare;  

18. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior.  

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Cooperare Instituţională 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 VIII  

1.7. SERVICIUL MANAGEMENTUL SPITALELOR  

 

Activitatea Serviciului Managementul Spitalelor, este condusă de un şef serviciu şi se desfăşoară în 

coordonarea, îndrumarea  şi controlul  preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.  

 

Atribuţiile Serviciului Managementul Spitalelor sunt:  
1. Asigură managementul asistenţei medicale pentru spitalele publice din reţeaua proprie a 

Consiliului Judeţean Arad prin:  

1.1. evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu 

paturi aflate în domeniul său de competenţă, conform legii;  

1.2. controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu celelalte compartimente ale 

Consiliului Judeţean Arad şi cu reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Arad;  

1.3. activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din unităţile 

sanitare din domeniul său de competenţă.  

2. Asigură evaluarea în colaborare cu Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean 

Arad a resurselor umane de la nivelul asistenţei medicale în relaţie cu nevoile comunitare 

identificate prin acţiuni specifice;  

3. Analizează şi înaintează spre analiză Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului 

Judeţean Arad propunerile managerilor unităţilor din administrare privind structura 

organizatorică, reorganizarea, restructurarea, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare,în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Arad, cu avizul conform al 

Ministerului Sănătăţii;  
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4. Analizează propunerile managerilor unităţilor din administrare de schimbare a sediului si 

denumirii acestora, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Arad, cu avizul conform al 

Ministerului Sănătăţii;  

5.   Avizează şi propune spre aprobare organelor deliberative ale Consiliului Judeţean Arad proiectele 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean 

Arad;  

6. Asigură controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate de la bugetul 

Consiliului Judeţean Arad.  

7.  Reprezintă autorităţile locale în consiliul de administraţie al unităţilor medicale din reţeaua proprie 

a Consiliului Judeţean Arad;  

8.  Avizează planul de investiţii şi a cheltuielilor de capital care vor fi finanţate din bugetul local;  

9. Avizează propunerile de dotare cu aparatură de înaltă performanţă, finanţate de Ministerul 

Sănătăţii, pe baza identificării nevoilor normative şi a studiilor cost/eficacitate;  

10. Întocmeşte propunerile adresate Ministerului Sănătăţii pentru dezvoltarea furnizării unor servicii 

medicale necesare rezolvării problemelor de sănătate ale populaţiei din zona administrativ-

teritorială de care răspunde;  

11. Evaluează gradul de satisfacţie a populaţiei privind calitatea serviciilor medicale oferite de 

unităţile medicale deţinute.  

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Managementul Spitalelor 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 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. 

 

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 vârsta, 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;  

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;  
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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;  

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;  
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44. Elaborează procedurile operaţionale pentru activităţile desfăşurate în cadrul serviciului.  

45. Asigură şi organizează efectuarea controlului medical periodic de medicina muncii la angajare şi 

la reluarea activităţii, după perioadele de suspendare şi controlul medical periodic, la nivelul 

instituţiei, prin prestatorul de servicii de medicina muncii, pentru aparatul 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  

 

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; 

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; 
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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 Romaniei, 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 verificarii 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;  

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; 



 16 

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. 

 

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 XI 

2. SECRETAR AL JUDEŢULUI ARAD –  SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV 

 

Secretarul judeţului are în coordonare Serviciul Juridic Contencios Administrativ.  

 

 Secretarul judeţului Arad îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  
1. Participă la şedinţele consiliului judeţean; 

2.  Coordonează activitatea Serviciului Juridic, Contencios Administrativ din aparatul de specialitate 

           al consiliului judeţean; 

3. Avizează pentru legalitate hotărârile consiliului judeţean; 

4. Avizează pentru legalitate dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean; 

5. Asigură  procedurile  de  convocare  a  consiliului  judeţean,  efectuarea  lucrărilor  de  secretariat,  

          comunicarea  ordinii  de  zi,  întocmirea  procesului - verbal al  şedinţelor  consiliului  judeţean  şi 

           redactarea hotărârilor adoptate de consiliul judeţean; 

6.  Asigură  gestionarea   procedurilor   administrative   privind   relaţia  dintre  consiliul  judeţean  si 

           preşedintele  acestuia  cât  şi  între  preşedinte si prefect;  

7. Organizează  evidenţa  statistică  a hotărârilor  consiliului  judeţean  şi a  dispoziţiilor preşedintelui 

          consiliului judeţean; 

8. Asigură  transparenţa  hotărârilor  consiliului  judeţean  şi a  dispoziţiilor  preşedintelui  consiliului 
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          judeţean; 

9. Asigură  comunicarea  hotărârilor  consiliului  judeţean  în  termenul  legal către prefect în vederea 

          exercitării controlului de legalitate; 

10. Comunică instituţiilor şi autorităţilor publice precum şi persoanelor interesate, hotărârile adoptate 

           de consiliul judeţean şi dispoziţiile emise de preşedintele consiliului judeţean; 

11. Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate ale 

acestuia; 

12. Conduce, în calitate de preşedinte, şedinţele Comisiei pentru protecţia copilului; 

13. Conduce în calitate de preşedinte,  şedinţele  Colegiului  director din cadrul  Direcţiei Generale de 

            Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

14. Participă,  în calitate de membru,  la şedinţele  Comisiei de disciplină  pentru  secretarii  unităţilor 

            administrativ-teritoriale; 

15. Asigură secretariatul pentru Comisia judeţeană pentru avizarea stemelor; 

16. Asigură  rezolvarea  problemelor  curente în cazul dizolvării consiliului judeţean prin referendum,  

            până la constituirea noului consiliu judeţean; 

17. Sprijină iniţiatorii proiectelor de hotărâri în redactarea acestora; 

18. Îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  prevăzute  de lege  în  sarcina  sa  sau  încredinţate  de  consiliul  

            judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean. 

 

2.1. Atribuţiile Serviciului Juridic, Contencios Administrativ: 

1. Reprezintă judeţul Arad, Consiliul Judeţean Arad şi pe preşedintele acestuia în faţa instanţelor 

judecătoreşti; 

2. Întocmeşte documentaţia necesară susţinerii în faţa instanţelor judecătoreşti, a poziţiei 

procesuale a instituţiei, în litigiile în care aceasta este parte;  

3. Face demersurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti definitive prin sesizarea 

structurilor din aparatul de specialitate al consiliului judeţean competente în vederea 

executării acestora sau prin declanşarea procedurii executării silite, după caz; 

4. Avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri supuse aprobării consiliului judeţean; 

5. Formulează răspuns la petiţiile şi cererile adresate consiliului judeţean sau preşedintelui 

acestuia, la solicitarea Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice; 

6. Avizează din punct de vedere al legalităţii clauzelor contractuale, contractele încheiate de 

judeţul Arad prin consiliul judeţean; 

7. Avizează nota justificativă întocmită de Serviciul Achiziţii Publice prin care se propune 

aplicarea unei alte proceduri decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă pentru atribuirea 

unui contract de achiziţie publică;  

8. Sprijină, la cerere, structurile din aparatul de specialitate al consiliului Judeţean, în rezolvarea 

aspectelor de natură juridică identificate în lucrările încredinţate spre rezolvare; 

9. Acordă, la cererea consiliilor locale sau a primarilor din unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţul Arad, consultanţă şi asistenţă juridică; 

10. Asigură aducerea la cunoştinţa publică prin presa locală şi prin afişare la sediul instituţiei, a 

ordinii de zi, a datei şi a locului desfăşurării şedinţelor consiliului judeţean; 

11. Asigură convocarea membrilor consiliului judeţean în şedinţe; 

12. Asigură convocarea membrilor consiliului judeţean pentru şedinţele comisiilor de specialitate; 

13. Pregăteşte lucrările necesare pentru desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean şi a comisiilor 

de specialitate, pe baza documentelor transmise de structurile din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean; 

14. Pune la dispoziţia membrilor consiliului judeţean, materialele care urmează a fi supuse 

dezbaterii în şedinţele comisiilor de specialitate şi în şedinţele ordinare sau extraordinare,  

prin postare pe site-ul instituţiei şi prin transmitere pe suport electronic; 
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15. Efectuează lucrările de secretariat pentru comisiile de specialitate ale consiliului judeţean, cu 

excepţia Comisiei de buget, finanţe, studii şi analize economico-financiare; 

16. Întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului judeţean; 

17. Întocmeşte dosarul şedinţei consiliului judeţean, în conformitate cu dispoziţiile legale; 

18. Comunică în termenul legal prefectului, în vederea exercitării controlului de legalitate, 

hotărârile adoptate de consiliul judeţean; 

19. Comunică instituţiilor şi autorităţilor publice precum şi persoanelor interesate, hotărârile 

adoptate de consiliul judeţean; 

20. Asigură publicarea pe site-ul consiliului judeţean a hotărârilor adoptate şi a procesului-verbal 

al şedinţelor consiliului judeţean; 

21. Întocmeşte documentele necesare în vederea acordării indemnizaţiei de şedinţă cuvenită 

membrilor consiliului judeţean; 

22. Procedează la înregistrarea, numerotarea şi parafarea dispoziţiilor emise de preşedintele 

consiliului judeţean şi asigură comunicarea acestora către persoanele interesate; 

23. Gestionează evidenţa, ca bază de date în format electronic, a hotărârilor consiliului judeţean 

şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; 

24. Întocmeşte lucrările de secretariat pentru Comisia de Dialog Social; 

25. Gestionează sigiliul judeţului Arad; 

26. Înregistrează declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor consiliului judeţean şi asigură 

transmiterea lor Agenţiei Naţionale de Integritate; 

27. 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, privind întocmirea şi actualizarea 

procedurilor operaţionale pentru activităţile pe care le desfăşoară, precum şi identificarea 

riscurilor existente; 

28. Inventariază şi predă spre arhivare documentele pe care le gestionează; 

29. Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice activităţii desfăşurate. 

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Secretarul judeţului 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 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 
 



 19 

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; 

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;  
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7. 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; 

8. Stabileşte modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane; 

9. 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; 

10. 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;  

11. Verifică şi controlează, periodic, modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate şi prin curse regulate speciale; 

12. Efectuează studii şi analize privind serviciile de transport public judeţean; 

13. 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; 

14. 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;  

15.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;  

16.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;  

17. 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; 

18. 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; 

19. 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; 

20. Analizează necesitatea şi oportunitatea acordării de facilităţi de transport anumitor categorii 

sociale defavorizate, în condiţiile legii, şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării 

hotărârilor acestora; 

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;  
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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;  

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.  

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 Consiliului Judeţean 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. 
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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);  

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);  
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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: 

1.1   desfundă coloane apă menajeră; 

1.2   schimbă robineţi defecţi; 

1.3   repară sau schimbă încuietori la uşi; 

1.4   schimbă corpuri de iluminat arse şi startere; 

1.5   repară mobilier de birou deteriorate; 

1.6   reconfigurează sala de şedinţe; 

1.7   asigură presiunea în instalaţiile de răcire şi căldură; 

1.8   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. Asigură şi organizează efectuarea controlului medical periodic de medicina muncii la angajare şi 

la reluarea activităţii, după perioadele de suspendare şi controlul medical periodic, la nivelul 

instituţiei, prin prestatorul de servicii de medicina muncii, pentru aparatul de specialitate al 

instituţiei; 

6. Colaborează cu alte servicii de protecţie a muncii din cadrul altor firme cu care instituţia are 

contracte de lucrări sau activităţi în comun; 

7. Verifică trusele de prim ajutor şi echipamentele de protecţie; 

8. Participă la cercetarea accidentelor de muncă; 

9. Evaluează nivelul de sănătate ori de câte ori este cazul; 

10. Colaborează cu serviciul extern al instituţiei; 

      11. Participă la cursuri de perfecţionare. 

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;  

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. 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Administraţie Publică colaborează cu compartimentele 

din cadrul aparatului de specialitate, cu alte instituţiile şi servicii publice ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale.  
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Capitolul XIII 

4.1. DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM 

 

Activitatea Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este condusă de arhitectul şef, se desfăşoară 

în coordonarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad, sub îndrumarea şi controlul 

administratorului public  şi are următoarea structură funcţională:  

 

4.1.1. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

       4.1.1.1.  Compartimentul  Autorizaţii de Construire şi Disciplina în Construcţii 

       4.1.1.2.  Compartimentul  de Cadastru si Gestiunea Localităţilor 

 

Atribuţiile Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism sunt: 

Structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, respectiv Direcţia 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

1. Iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare 

strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism; 

2. Convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

3. Întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a 

certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; 

4. Urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi 

a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

5. Asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului; 

6. Organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; 

7. Coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în 

vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa; 

8. Participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al 

conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; 

9. Avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate. 

 

4.1.1. Atribuţiile Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism sunt: 

1. Coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul judeţului, conform 

legii; 

2. Asigură respectarea prevederilor Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Arad – 

documentaţie aprobată – privind dezvoltarea durabilă a localităţilor; 

3. Asigură elaborarea conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

completată şi actualizată, prin unităţi de proiectare de specialitate a planurilor de amenajarea 

teritoriului judeţean în corelare cu planul de amenajare a teritoriului naţional aprobat şi a 

secţiunilor acestuia; verifică pe parcursul proiectării şi răspunde de calitatea documentaţiilor de 

amenajarea teritoriului, achiziţionate de consiliul judeţean, pe care le preia pe bază de proces-

verbal de recepţie de la proiectant; 

4. Prezintă şi susţine alături de proiectant, la organele de avizare centrale şi locale Planul de 

amenajarea teritoriului judeţean sau Planurile de amenajarea teritoriului zonale, inclusiv 

programele de aplicare şi secţiunile acestora pe domenii sectoriale de activitate; 
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5. Asigură elaborarea prin unităţi de specialitate a studiilor şi prognozelor la nivelul judeţului, pe 

domenii de activitate, din cuprinsul planului de amenajarea teritoriului judeţean; 

6. Sprijină şi îndrumă consiliile locale, la solicitarea acestora, pe parcursul elaborării şi avizării 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului astfel încât prin aprobarea lor să se 

realizeze dezvoltarea durabilă, echilibrată a localităţilor şi a teritoriului, protecţia mediului natural 

şi construit, asigurând calitatea deciziei; 

7. Analizează planul de amenajare a teritoriului judeţean şi planurile de amenajare a teritoriului 

zonal şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă  Consiliul 

Judeţean Arad; 

8. Analizează planurile urbanistice generale ale localităţilor şi regulamentele locale de urbanism 

aferente depuse de consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ şi le prezintă 

Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad; 

9. Analizează planurile de urbanism zonale şi planurile urbanistice de detaliu din competenţa de 

avizare a consiliului judeţean, depuse de beneficiari şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad; 

10. Asigură secretariatul tehnic de specialitate şi coordonarea Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului şi urbanism a Consiliului Judeţean Arad;  

11. Colaborează cu instituţiile centrale şi judeţene, colectează, analizează, sistematizează şi transmite 

datele solicitate de acestea în legătură cu amenajarea teritoriului judeţului; 

12. Colaborează cu celelalte direcţii ale Consiliului judeţean şi furnizează informaţii privind 

documentaţiile de amenajare şi urbanism realizate în judeţ; 

13. Coordonează, urmăreşte şi verifică din punct de vedere tehnic elaborarea şi actualizarea, de către 

consiliile locale, a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente; 

14. Fundamentează şi solicită finanţarea de la bugetul de stat a elaborării /actualizării planurilor 

urbanistice generale în baza solicitărilor primite de la consiliile locale, a priorităţilor/criteriilor 

stabilite şi în conformitate cu prevederile legale;  

15. Fundamentează şi solicită finanţarea de la bugetul de stat a elaborării hărţilor de risc natural, 

conform H.G. nr. 932/2007, în baza solicitărilor primite de la consiliile locale şi a priorităţilor/ 

criteriilor stabilite; 

16. Asigură participarea unui reprezentant în comitetul special şi în grupul de lucru constituite 

conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru documentaţiile 

de amenajarea teritoriului şi urbanism (PATJ, PATZ, PUG, PUZ, PUD); 

17. Asigură participarea unui reprezentant în colectivul de analiză tehnică, constituit conform 

prevederilor legale , privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru proiectele publice – privind lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a 

preşedintelui consiliului judeţean; 

18. Întocmeşte proiecte de dispoziţii şi hotărâri ale Consiliului judeţean, referitoare la acest domeniu 

de activitate;  

19. Verifică în teren şi întocmeşte răspunsurile la sesizările referitoare la probleme de urbanism şi 

amenajarea teritoriului;  

20. Organizează şedinţe de îndrumare metodologică de specialitate pentru personalul cu atribuţii în 

acest domeniu din cadrul primăriilor locale; 

21. Ţine evidenţa solicitărilor înaintate Consiliului judeţean privind reorganizarea administrativ-

teritorială la nivelul judeţului (înfiinţarea unor localităţi, ridicarea în rangul ierarhiei funcţionale);  

22. Asigură accesul solicitanţilor (persoane fizice sau juridice) la documentaţiile de amenajare şi 

urbanism, în condiţiile legii şi conform Hotărârii C.J. Arad nr. 93/2002; 

23. Gestionează sistemul informatic de evidenţă a actelor de autoritate întocmite în cadrul serviciului 

precum şi documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism avizate/aprobate, studiile şi 
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prognozele de specialitate, hotărârile de aprobare aferente acestora întocmeşte lista acestor 

documentaţii;  

24. Avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

25. Coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului 

conform legii, pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului din competenţa de aprobare a 

consiliului judeţean; 

26. Participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al 

conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; 

27. Avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; 

28. Asigură arhivarea documentelor serviciului. 

 

4.1.1.1. Atribuţiile Compartimentului Autorizaţii de Construire şi Disciplina în Construcţii sunt: 

1. Verifică documentaţiile tehnice depuse de beneficiari pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru lucrările de construcţii din competenţa de 

autorizare a preşedintelui Consiliului judeţean; solicită şi obţine avizul primarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale interesate, redactează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de 

construire/desfiinţare; 

2. Întocmeşte avizul de oportunitate la solicitarea primarilor comunelor care nu au constituite 

structuri de specialitate conform legii. 

3. Acordă asistenţă tehnică de specialitate primarilor unităţilor administrativ-teritoriale care nu au 

constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor art. 45 din Legea nr. 50/1991, 

analizează cererile şi verifică documentaţiile transmise de primari în vederea emiterii avizului 

structurii de specialitate pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare din competenţa de emitere a acestora, pe bază de convenţie încheiată între 

primari şi  preşedintele consiliului judeţean; 

4. Întocmeşte avizul structurii de specialitate în vederea emiterii de către primarii comunelor a 

certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru toate categoriile de 

construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexele gospodăreşti, la cererea acestora; 

5. Ia măsuri pentru completarea documentaţiilor depuse de beneficiari pentru emiterea certificatelor 

de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare, avizelor prealabile de oportunitate şi avizelor 

structuri de specialitate pentru încadrarea în termenul legal de emitere;  

6. Restituie beneficiarilor documentaţiile necorespunzătoare, incomplete, incorecte, cu menţionarea 

în scris a documentelor, completărilor/corecturilor necesare pentru obţinerea actelor solicitate;  

7. Asigură regularizarea valorii taxelor de autorizare la expirarea duratei de execuţie a lucrărilor de 

construire prevăzută în autorizaţia de construire/desfiinţare; 

8. La solicitare, asigură participarea la recepţia lucrărilor de construcţii autorizate de Preşedintele 

C.J. Arad, conf. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie. 

9. Asigură publicitatea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise 

de preşedintele Consiliului judeţean; 

10. Gestionează documentaţiile tehnice care constituie suportul martor al actelor de autoritate iniţiate 

de acest compartiment; 

11. Ţine la zi şi în conformitate cu prevederile legale registrele de evidenţă a certificatelor de 

urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a avizelor structurii de specialitate şi avizelor 

prealabile; 

12. Analizează documentaţiile tehnice, verifică pe teren şi propune spre avizare Consiliului judeţean 

cererile societăţilor comerciale cu capital de stat, în vederea obţinerii certificatului de atestare a 

dreptului de proprietate asupra terenului conf. H.G. nr. 834/1991; 
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13. Asigura constituirea, actualizarea şi completarea trimestrială a băncii de date privind construcţiile 

autorizate de Consiliul judeţean Arad ; 

14. Asigură raportarea datelor despre construcţiile autorizate Inspectoratului Judetean în Construcţii 

Arad si Direcţiei Judeţene de Statistică, conform prevederilor legale; 

15. Întocmeşte programul de control în teritoriu şi îl supune aprobării; 

16. Exercită controlul în teritoriu conform competenţelor legale prevăzute de Legea nr. 50/1991, 

Ordinul MDRL nr. 839/2009 şi Legea nr 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

17. Urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe 

teritoriul administrativ al judeţului precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea 

teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor; urmăreşte modul de conformare 

privind măsurile dispuse de Inspectoratul de Stat in Construcţii; 

18. Întocmeşte note de constatare la terminarea acţiunilor de control şi face propuneri conform 

competenţelor legale; întocmeşte evidenţa activităţii de control exercitată în judeţ;  

19. Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios Administrativ la întocmirea referatelor de 

specialitate necesare susţinerii proceselor aflate în curs de judecată din domeniul construcţiilor şi 

urbanismului; 

20. Îndrumă personalul de specialitate din cadrul primăriilor judeţului privind respectarea 

procedurilor legale pentru autorizarea construcţiilor; îndrumă activitatea primăriilor prin 

transmiterea în teritoriu a unor circulare şi adrese privind modul de interpretare şi aplicare corectă 

a prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor şi exercitării controlului, precum şi 

referitor la noile acte normative de specialitate apărute; 

21. Asigură secretariatul tehnic de specialitate al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi 

urbanism a Consiliului Judeţean Arad;  

22. Întocmeşte referate, proiecte de dispoziţii şi hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad, referitoare la 

domeniul de activitate al compartimentului; 

23. Gestionează sistemul informatic de evidenţă a actelor de autoritate întocmite în cadrul 

compartimentului (registrul certificatelor de urbanism, autorizaţiilor, avizelor, etc); gestionează  

documentaţiile tehnice verificate care au stat la baza emiteri certificatelor de urbanism şi 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare, avizelor întocmeşte lista acestor documentaţii, 

24. Asigură arhivarea documentelor compartimentului. 

 

4.1.1.2. Atribuţiile Compartimentului de Cadastru si Gestiunea Localităţilor sunt: 

1. Colaborează cu ministerele de resort, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

oficiile judeţene ale acesteia şi cu primăriile pentru aplicarea în bune condiţii şi monitorizează 

aplicarea prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu 

modificările ulterioare, precum şi a celorlalte acte normative emise în acest domeniu;     

2. Propune, împreună cu primarii oraşelor şi comunelor, măsuri pentru realizarea lucrărilor de 

cadastru imobiliar-edilitar în localităţi şi pentru completarea şi actualizarea lucrărilor existente; 

3. Fundamentează şi solicită anual finanţarea de la bugetul de stat a  sistemului informaţional 

specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, conform H.G. nr.521/1997 cu 

modificările ulterioare, în baza solicitărilor primite de la consiliile locale şi a 

priorităţilor/criteriilor stabilite de consiliul judeţean ; 

4. Participă la controlul, recepţia şi avizarea lucrărilor privind sistemul informaţional specific 

domeniului imobiliar-edilitar  şi băncilor de date urbane, conform HG nr.521/1997 cu 

modificările ulterioare; 

5. Verifică documentaţiile depuse de consiliile locale privind lucrările de cadastru imobiliar-edilitar 

executate şi recepţionate  şi întocmeşte referate  în vederea decontării acestor  lucrări;  

6. Constituie şi administrează  dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; 
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7. Asigură întreţinerea, extinderea si dezvoltarea bazei de date urbane si teritoriale standardizate si 

compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă prin Ordonanta Guvernului 

nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în Romania, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2010; 

8. Colaborează cu instituţiile centrale abilitate în activitatea de „HABITAT” colectează, analizează, 

sistematizează şi transmite datele solicitate de către aceste organisme interesate; 

9. Asigură gestionarea băncii de date privind planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism cu 

traseele reţelelor tehnico-edilitare de pe teritoriul judeţului, care se preiau de la deţinători, 

conform legii şi organizează accesul la acestea; 

10. Asigură preluarea în format digital şi utilizarea ulterioară a documentaţiilor de urbanism pe suport 

topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza 

ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren; 

11. Coordonează procesul de identificare şi delimitare a zonelor naturale protejate, zonelor expuse la 

riscuri naturale de pe teritoriul judeţului, ţine evidenţa acestora şi le actualizează periodic; 

12. Introduce date în sistemul informatic de gestionare a zonelor protejate şi zonelor cu riscuri 

naturale de pe teritoriul judeţului (alunecări de teren, inundaţii); 

13. Întocmeşte proiecte de dispoziţii şi hotărâri referitoare la activitatea de cadastru; 

14. Gestionează sistemul informatic de evidenţă a actelor întocmite privind activitatea de cadastru, 

gestionează  documentaţiile  verificate, întocmeşte  lista acestor documentaţii; 

15. Administrează aplicaţia Web GIS în colaborare cu firma furnizoare a softului în vederea 

vizualizării, gestionării şi exploatării bazelor de date GIS publicate pe Web; 

16. Creează conturi de utilizatori pentru aplicaţie şi validează datele introduse de aceştia în baza de 

date GIS publicate pe Web; 

17. Asigură arhivarea documentelor compartimentului. 

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestei structuri organizatorice, colaborează cu compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de 

specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale.  

 

 

     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  

              5.1.3.1 Compartimentul Monitorizarea şi Supravegherea Activităţii Intreprinderilor Publice                          

 

5.1.1. Atribuţiile Serviciului Contabilitate sunt:  
1. Organizează  contabilitatea activităţii proprii a Consiliului Judeţean Arad, sintetică si analitică, 

prin intermediul sistemului informatic integrat,  în condiţiile prevederilor legii contabilitătii si a 

Normelor M.F.P.; 



 29 

2. Asigură efectuarea corectă, sistematică si cronologică a  înregistrărilor contabile, prelucrarea 

publicarea si păstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară si 

fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne cât si în relaţii cu terţii;  

3. Întocmeşte şi verifică registrul jurnal, registrul inventar şi cartea mare potrivit prevederilor legale;  

4. Conduce contabilitatea cheltuielilor pe baza bugetului aprobat şi repartizat înstituţiei pe capitole, 

titluri de cheltuieli, articole, alineate şi paragrafe bugetare, pe categorii de cheltuieli şi pe fiecare 

obiect de evidenţă şi plăţile nete de casă; 

5. Conduce contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, contabilitatea 

valorilor materiale şi băneşti cantitativ şi valoric sau numai valoric după caz, contabilitatea 

titlurilor de participare, furnizorilor, debitorilor precum şi a altor creanţe şi obligaţii pe categorii 

şi pe fiecare persoană fizică sau juridică; 

6. Organizează şi conduce contabilitatea distinctă a proiectelor din fondurile structurale şi de 

coeziune, pre şi post aderare, în conformitate cu cerinţele contractelor de finanţare, ghidul 

solicitantului şi a prevederilor legale privind cheltuielile eligibile;  

7. Organizează şi conduce evidenţa contabila a angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu 

Ordinul nr. 1792/2002 al M.F.P; 

8. Asigură şi întocmeşte la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale balanţele de verificare 

sintetice şi analitice trimestriale şi anuale; 

9. Întocmeşte bilanţul contabil, contul de execuţie şi anexele la situaţiile financiare pentru activitatea 

proprie a judeţului;   

10. Asigură organizarea inventarierii anuale a patrimoniului instituţiei începând cu convocarea 

comisiei de inventariere pentru instruire şi terminând cu analiza modului de valorificare a 

inventarului; 

11. Participă la lucrările pregătitoare de întocmire a  proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;  

12. Întocmeşte şi depune la Trezoreria municipiului necesarul de numerar ce urmează să-l ridice; 

13. Asigură controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice 

şi/sau patrimoniul public; 

14. Exercită controlul financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare şi legale, ordonanţarea 

cheltuielilor şi a altor categorii de operaţiuni care afectează patrimoniul public, în conformitate cu 

reglementările în vigoare;   

15. Asigură prin casieria unităţii operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, în lei şi valută, 

conducând evidenţa lucrărilor de casierie;  

16. Efectuează plata cheltuielilor bugetare în limita fondurilor disponibile şi a creditelor aprobate 

numai pentru operaţiuni ce au la bază documente justificative întocmite în conformitate cu 

dispoziţiile legale  numai după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate în condiţiile legii; 

17. Pregăteşte şi transmite la Trezoreria Arad documentaţia necesară finanţării obiectivelor de 

investiţii şi dotări independente ale Consiliului Judeţean Arad;  

18. Întocmeşte  şi transmite la Trezoreria Arad spre avizare situaţia angajamentelor legale din care 

rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente, precum şi proiectul de 

angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii potrivit normelor de aplicare a Legii finanţelor 

publice; 

19. Efectuează verificarea încadrării angajamentelor în bugetele aprobate; 

20. Verifică lunar, sau ori de câte ori este nevoie, situaţia recapitulativă privind plata salariilor, a 

premiilor sau alte drepturi salariale şi conduce evidenţa cheltuielilor de personal pe articole şi 

aliniate;  

21. Acordă sprijin la cerere, consiliilor locale şi unităţilor din subordinea consiliului judeţean cu 

privire la activitatea financiar contabilă. 
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5.1.1.1. Atribuţiile Compartimentului Evidenţa Patrimoniu sunt :  

1. Întocmeşte evidenţa contabilă analitică şi sintetică a activelor fixe corporale şi necorporale din 

cadrul CJA pe baza documentelor justificative conform prevederilor legale;  

2. Întocmeşte evidenţa contabilă analitică şi sintetică  a patrimoniului public şi privat  al Consiliului 

Judeţean Arad dat în administrare pe baza documentelor justificative, conform prevederilor 

legale;  

3. Ţine evidenţa aportului la capitalul social – active fixe financiare; 

4. Efectuează confruntări periodice între evidenţa tehnico – operativă şi evidenţa contabilă a 

activelor fixe corporale şi necorporale astfel încât să se asigure reflectarea reală a situaţiei 

patrimoniale în evidenţele contabile ale CJA ; 

5. Efectuează confruntări periodice între evidenţa tehnico – operativă şi evidenţa contabilă a 

aportului la capitalul social; 

6. Efectuează valorificarea în termen a rezultatelor inventarierii activelor fixe corporale şi 

necorporale  şi înregistrarea diferenţelor în evidenta contabilă; 

7. Calculează amortizarea  lunară a mijloacelor fixe; 

8. Întocmeşte anexele privind  activele fixe corporale şi necorporale la situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale, precum şi situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de 

unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici; 

9. Depune declaraţiile privind impozitele şi taxele locale la Direcţia fiscală a municipiului Arad; 

10. Întocmeşte raportări periodic sau la solicitare privind execuţia cheltuielilor la capitolul 84.02 

transporturi drumuri şi poduri şi la cheltuielile de investiţii; 

11. Participă la lucrările privind întocmirea situaţiilor financiare anuale şi trimestriale;   

12. Participă la lucrările privind fundamentarea bugetului. 

 

5.1.1.2. Atribuţiile Compartimentului Salarizare sunt:  

1. Asigură calculul salariilor pentru personalul din aparatul de specialitate, al consilierilor judeţeni, 

membrilor A.T.O.P. şi răspunde de ridicarea acestora la termenele stabilite;  

2. Calculează drepturile aferente concediului de odihnă, precum şi situaţiile de rechemare din 

concediu pentru personalul din aparatul de specialitate;  

3. Asigură întocmirea corectă şi depunerea în termenele legale a situaţiilor privind obligaţiile de 

plată aferente salariilor către organul fiscal;  

4. Verifică lunar, sau ori de câte ori este nevoie, situaţia recapitulativă privind plata salariilor, a 

premiilor sau alte drepturi salariale şi conduce evidenţa cheltuielilor de personal pe articole şi 

aliniate;  

5. Asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare privind evidenţa asiguraţilor către Bugetul 

asigurărilor sociale de stat, Bugetul asigurărilor pentru şomaj şi Casa de asigurări de sănătate 

Arad;  

6. Completează fişele fiscale FF 1 şi FF 2, transmiterea lor la organul fiscal şi persoanelor care 

primesc drepturi de natură salarială în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;  

7. Verifică modificările survenite în declaraţia contribuabilului privind deducerile personale şi 

suplimentare;  

8. Întocmeşte dări de seamă specifice privind salarizarea personalului, numărul şi structura 

personalului din aparatul de specialitate al instituţiei. 

 

5.1.1.3. Atribuţiile Compartimentului Datorie Publică  sunt:  

1. Efectuează tragerile din împrumut în condiţiile convenite prin contractul de împrumut sau acord 

de garantare; 

2. Verifică dacă sumele provenite din împrumut s-au utilizat în scopul în care acestea au fost 

contractate sau garantate; 
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3. Efectuează rambursarea împrumutului conform acordurilor încheiate; 

4. Urmăreşte chash-flowul finanţate din fonduri nerambursabile şi împrumut, efectuând 

rambursările liniei de credit în sistem revolving, în condiţiile de eficienţă; 

5. Pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea judeţului Arad a împrumuturilor 

contractate de operatorii economici şi serviciile  publice de subordonare locală face demersurile 

necesare pentru constituirea fondului de risc în condiţiile legii; 

6. Asigură întocmirea registrului de evidenţă a datoriei publice locale; 

7. Asigură  întocmirea registrului de evidenţă a garanţiilor locale; 

8. Verifică  dacă împrumuturile contractate de către UAT Judeţul Arad, precum şi cele contractate 

de operatorii   economici şi de serviciile publice din subordinea acestora sunt garantate de către 

acestea prin venituri proprii, conform prevederilor legale (Legea nr. 273/2006  cu modificările şi 

completările ulterioare); 

9. Verifică  dacă veniturile care se constituie în garanţie  şi care sunt încasate la bugetul local sunt 

supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica  cu prioritate faţă de orice 

revendicări ale unor terţi către UAT Judeţul Arad, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu 

acordul de garantare, conform prevederilor legale; 

10. Verifică  dacă documentul prin care s-a încheiat acordul de garantare prin venituri este înregistrat 

la autorităţile administraţiei publice locale şi la împrumutător, conform prevederilor legale; 

11. Verifică dacă la contractarea sau garantarea împrumuturilor, UAT Judeţul Arad au respectat 

încadrarea  în limita  de 30 % din totalul veniturilor prevăzute la art. 5, alin. (1), lit.a), a totalului 

datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, 

dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului, care urmează să fie 

contractat şi/sau garantat în anul respectiv, conform legislaţiei în vigoare; 

12. Întocmeşte proiectele de hotărâre privind contractarea şi/ sau garantarea împrumuturilor 

interne/externe pe termen scurt, mediu şi lung pentru realizarea de investiţii publice sau pentru 

refinanţarea  datoriei publice locale; 

13. Întocmeşte documentaţia  specifică procedurilor de  creditare şi garantare, conform O.U.G. 

34/2006; 

14. Întocmeşte documentaţia  necesară pentru  obţinerea autorizării de către C.A.I.L. pentru 

contractarea sau garantarea împrumuturilor de către UAT Judeţului  Arad, în conformitate cu 

prevederile legale privind datoria publică; 

15. 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. 

 

5.1.2. Atribuţiile Serviciului Buget Venituri sunt: 
1. Fundamentează veniturile proprii ale bugetului judeţului pe constatarea, evaluarea şi inventarierea 

materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum si 

alte elemente specifice în scopul evaluării corecte a veniturilor; 

2. Asigură fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori 

de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective,  în 

concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile 

stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective; 

3. Analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor bugetului propriu şi a bugetelor 

serviciilor şi instituţiilor de interes judeţean, de sub autoritatea consiliului judeţean şi avizează 

sau, după caz,  întocmeşte documentaţiile necesare; 
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4. Analizează, fundamentează şi centralizează propunerile privind proiecţia veniturilor şi a 

cheltuielilor pe următorii 3-5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe 

obiective şi ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu cât şi pentru instituţiile publice de sub 

autoritatea consiliului judeţean;   

5. Elaborează şi propune spre aprobare proiectul bugetului general al judeţului Arad, în conformitate 

cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 şi a clasificaţiei bugetare aprobate; 

6. Elaborează propunerea de defalcarea pe trimestre a bugetului anual aprobat, pentru activitatea 

proprie şi instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean; 

7. Analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea de rectificare a bugetului propriu al judeţului şi 

bugetelor instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean; 

8. Verifică, centralizează trimestrial şi anual situaţiile financiare ale ordonatorilor terţiari de credite 

şi ale aparatului de specialitate şi le depune la Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Arad 

la termenele stabilite; 

9. Întocmeste lucrări referitoare la contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

10. Întocmeşte trimestrial lucrări referitoare la execuţia bugetelor pe cele două secţiuni: funcţionare şi 

dezvoltare; 

11. Elaborează propuneri privind  utilizarea excedentului bugetar şi urmăreşte constituirea acestuia; 

12. Elaborează calcule privind variante proprii ale nivelului cheltuielilor şi evoluţiile acestora în 

perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local; 

13. Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ 

special din judeţ; 

14. Întocmeşte şi transmite la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad deschiderea, 

repartizarea/retragerea creditelor bugetare pentru cheltuielile aprobate în buget în limita creditelor 

bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate în buget şi în raport cu gradul de folosire a fondurilor 

puse la dispoziţie anterior; 

15. Analizează notele justificative de solicitare de subvenţii, tranferuri, alocaţii bugetare, îndeplineşte 

procedurile de finanţare şi de plată a unităţilor subordonate, unităţilor de învăţământ special din 

judeţul Arad, a contribuţiilor aferente personalului neclerical; 

16. Asigură înscrierea şi rectificarea de câte ori este nevoie în bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Arad a sumelor destinate pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap potrivit Legii nr. 

448/2006, privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, comunicată de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;  

17. Asigură înscrierea în bugetul propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare a donaţiilor 

şi sponsorizărilor solicitate de ordonatorii de credite subordonaţi pe baza contractelor de 

sponsorizare pe care aceştia le-au încheiat; 

18. Asigură şi exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor care afectează 

fondurile publice sau patrimoniul, cuprinse în balanţa de venituri; 

19. Conduce contabilitatea sintetică şi analitică a creanţelor şi a veniturilor, în conformitate cu 

dispoziţiile legale; 

20. Întocmeşte notele contabile privind finanţarea unităţilor de învăţământ a  transferurilor si 

subvenţiilor acordate instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, notele privind 

constituirea, utilizarea sau regularizarea fondului de risc prntru împrumuturile garantate de 

judeţul Arad; 

21. Întocmeşte şi raportează la Oficiul Concurenţei Arad ajutorul de stat acordat de către judeţul 

Arad; 

22. Asigură întocmirea în condiţiile legii a contractelor de finanţare privind acordarea de sprijin 

financiar cultelor religioase recunoscute în România. 
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 5.1.2.1 Atribuţiile Compartimentului Monitorizare şi Încasare Venituri sunt: 

1. Realizează punctaje între situaţia sumelor încasate de către primării reprezentând impozit pe 

mijloace de transport cu masa egala sau mai mare de 12 t înregistrate pe raza teritorială a 

judeţului si situaţia privind virarea cotei de 40 % datorata bugetului judeţean; 

2. Urmăreşte periodic nivelul de realizare al veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Arad din 

contul de execuţie al bugetului local întocmit de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Arad;  

3. Asigură preluarea de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad a extraselor de conturi 

pentru venituri conform clasificaţiei Ministerului de Finanţe si înregistrarea acestora în fisele de 

cont pe tipuri de venituri în programul de contabilitate utilizat în prezent SICO;  

4. Urmăreşte încasarea la termenele stabilite a debitelor provenite din taxele de redevenţa, 

calculează si înregistrează în contabilitate, daca este cazul, majorări de întârziere pentru neplata la 

termenele stabilite;  

5. Predă Serviciului Juridic Contencios Administrativ documentele necesare în vederea efectuării 

procedurilor ce se impun pentru acţionarea în instanţă a clienţilor şi debitorilor răi platnici; 

6. Urmăreşte încasarea veniturilor provenite din impozitul pe profit la termenele legale, calculează 

si înregistrează în contabilitate eventualele majorări de întârziere pentru neplata în termen;  

7. Urmăreşte şi înregistrează extrasele de cont privind contul de garanţie ESCROW constituit de 

judeţul Arad la proiectul privind realizarea lucrării „Reabilitarea şi modificarea sistemului de 

canalizare si a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului 

Mureş - România” finanţat din fondul ISPA al Uniunii Europene şi implementat de către SC 

Compania de Apa Arad SA; 

8. Urmăreşte evoluţia comparativă a sumelor şi cotelor din impozitul pe venit 11,25 % cote 

defalcate din impozitul pe venit şi 18,5 % sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale;  

9. Urmăreşte încasările în contul 5004, întocmeşte ordinele de plată pentru repartizarea sumelor în 

conturile de venit. 

 

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; 

2. Repartizează sumele defalcate din T.V.A. şi cotele din impozitul pe venit conform criteriilor 

prevăzute în 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; 

3. Virează sumele defalcate din T.V.A si a cotelor 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; 

4. Repartizează sumele destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 

prevăzute în anexa nr. 6, la legea bugetară anuală; 

5. Virează sumele destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 

prevăzute în anexa nr. 6, la legea bugetară anuală; 

6. Stabileşte şi propune spre aprobare taxele speciale în urma fundamentării lor de către 

compartimentele care execută serviciile prevăzute la art.30 din Legea nr.273 din 2006 actualizată 

privind finanţele publice locale, verifică modul de stabilire a taxelor speciale pentru funcţionarea 

unor servicii publice locale în cazul unităţilor din subordinea Consiliului Judeţean Arad; 
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7. Întocmeşte facturi pentru spaţiile închiriate de Consiliul Judeţean Arad prin intermediul Direcţiei 

Tehnice - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, şi a altor servicii cu sarcini 

privind închirierea bunurilor, sau cu sarcini privind evidența veniturilor provenite din aceste 

surse. Facturarea se va face în urma comunicărilor făcute de aceste servicii cu privire la 

contractele încheiate, modificărilor aduse acestora prin acte adiţionale şi a veniturilor de încasat, 

existente la aceasta dată sau  încheiate şi înregistrate pe parcursul desfăşurării activităţii; 

8. Participă la încasarea veniturilor menţionate la punctul precedent, până la comunicarea către 

serviciul juridic a debitorilor rău platnici în vederea actionării în instanţă, asigurând şi calcularea 

penalităţilor de întârziere prevăzute în contracte sau de normele legale; 

9. 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 unitățile şcolare şi a numărului de zile de şcoală stabilit prin acte 

normative, pentru fiecare perioadă a cererii de acordare a ajutorului comunitar; 

10. Verifică existenţa documentelor necesare în vederea efectuării plăţilor prevăzute în contractul 

încheiat si legislaţia în vigoare, verifică concordanţa cantităţilor de produse distribuite din 

evidență cu cele din documentele justificative, verifică preţurile din factură cu cele din contract;    

11. Întocmeşte cererea de plată pentru produse lactate şi alte documente prevăzute de legislaţia în 

vigoare, sau solicitată de A.P.I.A. în vederea depunerii cererii de rambursare; 

12. Întocmeşte caietul de sarcini cu privire la achiziţia de produse lactate, cu respectarea legislaţiei in 

vigoare privind furnizarea de produse lactate în unităţile şcolare; 

13. Urmăreşte furnizarea unor produse lactate de calitate şi ia măsuri pentru aplicarea prevederilor 

legale si contractuale atunci când nu corespund cu specificaţiile din contractul încheiat sau 

legislaţia în vigoare;  

14. 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 unitățile şcolare şi a numărului de zile de şcoală stabilit prin acte normative, 

pentru fiecare perioadă a cererii de acordare a ajutorului comunitar; 

15. Verifică existența documentelor necesare în vederea efectuării plaţii prevăzute în contractul 

încheiat si legislaţia în vigoare, verifică concordanţa cantităţilor de fructe distribuite din evidență 

cu cele din documentele justificative, verifică preţurile din factură cu cele din contract;    

16. Întocmeşte cererea de plată pentru fructe şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, sau 

solicitată de A.P.I.A. în vederea depunerii cererii de rambursare; 

17. Întocmeşte caietul de sarcini cu privire la achiziţia de fructe, cu respectarea legislaţiei în vigoare 

privind furnizarea de fructe în unităţile şcolare; 

18. 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; 

19. Întocmeşte calendarul bugetar în secţiunea care revine  serviciului şi urmăreşte realizarea lui la 

termenele stabilite; 

20. 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; 

21. Stabileşte şi 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 SA, S.C. 

Aeroportul SA Arad şi S.C. Compania de Apă SA Arad, anual sau la termenele prevăzute în 

contract; 
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22. 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; 

23. 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 și ştampilate de către persoanele cu artibuții 
în acest sens, a documentaţiilor specifice verificate şi avizate de compartimentele de specialitate 

cu încadrare in limita programelor anuale; 

24. Întocmeşte si modifică lista de investiţii a judeţului pe baza propunerilor de rectificare bugetară; 

25. Comunică consiliilor locale din judeţ, programul resurselor repartizate din bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

5.1.3.1 Atribuţiile Compartimentului Monitorizarea şi Supravegherea Activităţii Intreprinderilor 

Publice sunt: 

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

consiliului judeţean, respectiv preşedintelui; 

2. Monitorizează şi supraveghează activitatea intreprinderilor publice cu privire la realitatea 

competenţelor şi atribuţiilor care revin consiliului judeţean şi intreprinderii publice, în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind ordonanţa corporativă a intreprinderilor 

publice şi întocmeşte raportul anual în conformitate cu art.58 cu respectarea conţinutului minim 

al informaţiilor prevăzute la acest articol; 

3. Întocmeşte dosare de lucru care sa conţină documente referitoare la exercitarea competenţelor şi 

atribuţiilor care revin Consiliului Judeţean si întreprinderii publice, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 109/2011 pentru furnizarea de informaţii necesare în fundamentarea deciziilor cu privire 

la  întreprinderile publice si pentru susţinerea datelor prezentate in raportul anual; 

4. Întocmeşte raportul privitor la activitatea societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Arad 

este acţionar cu prezentarea elementelor prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice la art.58; 

5. Rezolvă cereri, petiţii şi alte documente repartizate care se încadrează în obiectul de activitate al 

compartimentului, comunică în scris rezultatul acestora cu respectarea termenului legal.  

 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Economică 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 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 
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6.1.1. Atribuţiile Serviciului Investiţii sunt:  

1. Identificarea, analizarea şi propunerea investiţiilor necesare pentru asigurarea serviciilor 

publice de interes judeţean;  

2. 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;  

3. Întocmirea documentaţiei necesare pentru proiectele de investiţii în vederea aprobării acestora 

de către Consiliul Judeţean şi solicitări de fonduri pentru includerea în buget.  

4. 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;  

5. Obţinerea de avize, aprobări necesare pentru punerea în execuţie a investiţiilor aprobate;  

6. 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 prin 

programele Guvernului, programele UE, alte finanţări externe sau în parteneriat public-privat;  

7. 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;  

8. Colaborarea cu ADR – Regiunea Vest în vederea fundamentării şi implementării proiectelor 

de infrastructură judeţeană finanţate din fonduri externe şi programele regionale de 

dezvoltare;  

9. Colaborarea cu beneficiarii şi diriginţii de şantier la urmărirea execuţiei lucrărilor;  

10. Ţinerea evidenţei şi monitorizarea progresului investiţiilor în curs de desfăşurare;  

11. Întocmirea de rapoarte şi informări privind necesarul de investiţii, stadiul investiţiilor în curs 

de desfăşurare, alte activităţi ale serviciului;  

12. Colaborarea cu instituţiile de învăţământ, cercetare, proiectare şi execuţie pentru identificarea 

soluţiilor noi şi eficiente în domeniul de activitate; 

13. 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); 

14. Coordonează si centralizeaza  lucrările privind întocmirea programului  de investiţii publice a 

judetului Arad, pe care îl comunică Serviciului Buget-Venituri, care va deveni anexă la 

bugetul de venituri şi cheltuieli.  

 

 

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) 
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6. Avizarea de legalitate a referatelor pentru întocmirea 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;  

7. Avizarea de legalitate a referatelor pentru întocmirea contractelor de achiziţii de lucrări, 

servicii şi bunuri aferente 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 contractele 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 pe 

domeniul public judeţean (Legea nr. 10/1995 actualizată, Legea nr. 50/1991 actualizată);  

14. Depunerea şi ridicarea avizelor în urma depunerii documentaţiei de avizare solicitate prin 

certificatele de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor de principiu şi execuţie necesare 

proiectelor în derulare;  

15. 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 S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi a celor care ţin de drumurile judeţene – 

împreună cu Serviciul de administrarea drumurilor şi podurilor;  

16. Întocmirea de situaţii pentru clasificări şi reclasificări drumuri împreună cu Serviciul 

Administrare Drumuri şi Poduri;  

17. Intreprinderea 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;  

18. Întocmirea actului administrativ şi a referatului privind promovarea de hotărâri ale consiliului 

judeţean în vederea gestionării bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată;  

19. Participarea în comisiile de licitaţii pentru achiziţia proiectării, executării lucrărilor de 

reparaţii capitale şi investiţiilor imobilelor proprietatea Judeţului Arad, achiziţionării unor 

lucrări, servicii, bunuri, care intră în sfera de activitate a Serviciului Administrarea 

Domeniului Public şi Privat (OUG nr. 34/2006, H.G.R nr. 925/2006, Ordin nr. 915/2008);  

20. Negocierea contractelor întocmite de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 

Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;  

21. Participarea în comisiile de inventariere anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al 

judeţelui Arad, (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 

548/1999);  
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22. Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind gestionarea bunurilor Judeţului 

Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;  

23. Participarea în comisiile de predare primire a bunurilor de patrimoniu public sau privat;  

24. Verificarea şi întocmirea împreună cu administratorul/concesionarul a notelor de 

fundamentare pentru cuprinderea în bugetele anuale a lucrărilor de reparaţii şi investiţii ale 

imobilelor proprietatea Judeţului Arad, (Legea nr. 273/2006, actualizată);  

25. Participarea la operaţiunea de reevaluare şi amortizare a activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice (Ordonanţa nr. 81/2003, actualizată).  

26. 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).  

 

6.1.3. Atribuţiile Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale sunt: 

1. Asigurarea legăturilor operative cu: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, Compania de Apă Arad, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-

Canalizare Judeţul Arad, conform Hotărârii nr. 246/2006, art. 6, alin.(5), litera c şi conform 

Anexei – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

pct. 5.2.1.; 

2. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, progresul măsurilor şi acţiunilor 

cuprinse în strategia locală de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru 

unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad, împărţite pe zone arondate angajaţilor din 

cadrul Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi Contractare Servicii Sociale, în funcţie de 

necesităţi; 

3. Sprijinirea consiliilor locale din judeţul Arad la întocmirea strategiilor locale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, punându-le la dispoziţie sau 

realizând atunci când este necesar studii privind potenţialul zonei şi evidenţiind posibilităţi de 

dezvoltare sau îmbunătăţire a furnizării serviciilor comunitare de utilităţi publice conform 

Hotărârii nr. 246/2006, articolul 6, aliniatul 5, litera a şi conform Anexei – Strategia Naţională 

privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, pct. 5.2.1.; 

4. Monitorizarea  implementării strategiilor locale conform Hotărârii nr. 246/2006, articolul 6, 

aliniatul 5, litera a şi conform Anexei – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, pct. 5.2.1, prin solicitarea periodică de situaţii de la unităţile 

administrativ teritoriale din judeţ şi prin vizite la acestea pentru evaluarea situaţiei existente şi 

consilierea reprezentanţilor acestora în vederea realizării obiectivelor stabilite conform 

strategiilor de dezvoltare a localităţilor;  

5. Colaborarea cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice din judeţ la elaborarea 

planurilor de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice şi prezentarea acestora autorităţilor administraţiei publice 

locale, municipale sau  judeţene, spre aprobare, conform Hotărârii nr. 246/2006, articolul 6, 

aliniatul 5, litera b şi conform Anexei – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, pct. 5.2.1.; 

6. Îndrumarea operatorilor şi autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în procesul de 

accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii în domeniul serviciilor comunitare de 

utilităţi publice conform Hotărârii nr. 246/2006, articolul 6, aliniatul 5, litera c şi conform 

Anexei – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

pct. 5.2.1.; 

7. Pregătirea şi transmiterea de rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea 

Centrală de Monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează 

instrumentele structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor 
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comunitare de utilităţi publice, după caz, conform Hotărârii nr. 246/2006, articolul 6, aliniatul 

5, litera d şi conform Anexei – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, pct. 5.2.1 şi capitolului 9 – Monitorizarea şi evaluarea strategiei naţionale; 

8. Întocmirea de rapoarte, sinteze şi informări pe domeniul de activitate, privind modul în care 

se realizează obiectivele din strategiile şi programele aprobate în domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice din judeţ, conform Hotărârii nr. 246/2006, articolul 6, aliniatul 

5, litera d şi conform Anexei – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, pct. 5.2.1.;  

9. Actualizarea bazei de date cu privire la Strategiile de dezvoltare economico – socială durabilă 

elaborate de autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti din judeţ, 

conform Hotărârii nr. 246/2006, Anexa – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, pct. 5.2.1, prin solicitarea telefonic sau prin e-mail, respectiv 

fax, de rapoarte de la unităţile administrativ teritoriale din judeţ, sau prin vizite la acestea; 

10. Cooperarea  cu celelalte structuri ale Consiliului Judeţean Arad şi furnizarea de informaţii 

necesare în vederea pregătirii portofoliului de proiecte pentru modernizarea sistemelor de 

alimentare cu apă, de canalizare, alimentare cu gaze naturale şi dezvoltare a unui sistem 

integrat de management al deşeurilor solide în localităţile urbane şi rurale din judeţ, conform 

Hotărârii nr. 246/2006;   

11. Monitorizarea  rezultatelor  implementării strategiilor programelor şi proiectelor de dezvoltare 

în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice din judeţ conform Hotărârii nr. 

246/2006, Anexa – Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, pct. 5.2.1, prin solicitarea telefonic sau prin e-mail, respectiv fax, de rapoarte de la 

unităţile administrativ teritoriale din judeţ, sau prin vizite la acestea; 

12. Sprijinirea consiliilor locale din judeţ  în realizarea de parteneriate/asociaţii între autorităţi ale 

administraţiei publice locale şi judeţene pentru realizarea unor obiective publice de interes 

judeţean conform Legii 215/2001 republicată, articolul 91, aliniat 1 litera b şi aliniat 14 litera 

d, articolul 104 aliniat 5 litera b şi aliniat 6 litera a, asigurându-le consiliere şi sprijin, la 

solicitarea acestora, pentru probleme legate de serviciile comunitare de utilităţi publice;  

13. Realizarea de programe informatice pentru culegerea, centralizarea într-o bază de date 

comună Direcţiei Tehnice Investiţii şi afişarea în mod grafic pe harta judeţului Arad a unor 

informaţii generale şi date relevante despre fiecare localitate din judeţul Arad. Aplicaţia 

conţine şi referinţe asupra proiectelor accesate de localităţi, asupra lucrărilor în curs de 

execuţie, a situaţiei existente în ceea ce priveşte serviciile comunitare de utilităţi publice şi a 

investiţiilor aferente infrastructurii tehnico - edilitare considerate necesare a se realiza în 

funcţie de cerinţele obiective ale comunităţilor locale, conform Hotărârii nr. 246/2006, Anexa 

– Strategia Naţională privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, pct. 6.2.; 

14. Colectarea şi sistematizarea datelor de la consiliile locale pentru actualizarea băncii de date 

privind echiparea tehnico-edilitară a teritoriului judeţului Arad şi a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, conform Hotărârii nr. 246/2006, Anexa – Strategia Naţională privind 

accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, pct. 6.2.; 

15. Participarea la Grupul de lucru pentru implementarea Directivei 91/676/ EEC privind 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, transpusă în legislaţia 

românească prin Hotărârea nr. 964/2000 şi conform Ordinului Ministerial nr. 1387/2006 

privind procedura de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 

programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole; 

16. Elaborarea, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, a strategiei 

judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea 

furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale 

beneficiarilor; 
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17. Colectarea, prelucrarea şi administrarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi de servicii sociale şi serviciile administrate de aceştia; 

18. Organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale acordate de 

furnizorii publici şi privaţi conform Legii 292/2011, art. 112, alin. (3), lit. p şi HG 23 din 

2010, privind stabilirea standardelor de cost. 

19. Încheierea, în condiţiile legii, de contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, 

contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de 

servicii sociale conform Legii 292/2011, art. 112, alin. (3), lit. q şi HG 23 din 2010, privind 

stabilirea standardelor de cost; 

20. Înfiinţarea şi organizarea serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de 

dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe 

întreg teritoriul judeţului conform Legii 292/2011, art. 114, alin. (2), lit. a şi HG 23 din 2010, 

privind stabilirea standardelor de cost; 

21. Monitorizarea din punct de vedere financiar şi supervizarea monitorizării din punct de vedere 

tehnic a contractelor de parteneriat, contractelor de finanţare, contractelor de subvenţionare 

pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale; 

22. Acordarea de sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor, în scopul planificării, dezvoltării şi organizării serviciilor sociale de 

interes local conform Legii 292/2011, art. 114, alin (2), lit. b şi HG 23 din 2010, privind 

stabilirea standardelor de cost; 

23. Înfiinţarea şi administrarea bazei de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi de 

servicii sociale conform Legii 292/2011, art. 114, alin. (2), lit. c; 

24. Respectarea prevederilor 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; 

25. Constatarea, notificarea şi sancţionarea abaterilor definite ca şi contravenţii la reglementările 

în vigoare, în relaţia operator – beneficiar a serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

26. 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).  

 

6.1.4. Atribuţiile Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri sunt:  

1. Efectuarea de ridicări topo necesare cu prelucrarea datelor şi întocmirea de studii top;  

2. Verificarea prin măsurători a trasării şi execuţiei corecte a lucrărilor în teren de către 

constructor;  

3. Participarea la predarea - preluarea amplasamentelor;  

4. Urmărirea întocmirii şi ţinerea la zi a cadastrului drumurilor;  

5. Colaborarea cu instituţii de învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie, pentru introducerea 

noului în sectorul rutier;  

6. Obţinerea tuturor avizelor necesare de la Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi 

Cartografie.  

7. Identificarea de obiective noi amplasate în zona de siguranţă a drumului;  

8. Participarea în comisii de predare-primire a drumurilor comunale reclasificate în drumuri 

judeţene prin HG 404/2009 conform dispoziţiei nr.484/2009;  
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9. Obţinerea acordurilor necesare de la Direcţia Silvică în vederea marcării şi evaluării arborilor 

din plantaţiile rutiere care necesită a fi tăiaţi şi participarea la marcarea arborilor din cadrul 

plantaţiei rutiere şi la predarea lor către cumpărători;  

10. Organizarea de licitaţii în vederea valorificării masei lemnoase din plantaţiile rutiere; 

întocmirea de contracte de vânzare – cumpărare material lemnos;  

11. Ţinerea evidenţelor operative pentru toate drumurile din judeţul Arad şi anume:  

- evidenţa drumurilor  

- evidenţa podurilor şi podeţelor  

- evidenţa indicatoarelor, bornelor km şi hm  

- evidenţa plantaţiei  

- evidenţa clădirilor, parcărilor, staţiilor de autobuz  

- evidenţa zidurilor de sprijin şi a altor susţineri  

- evidenţa curbelor în plan orizontal  

- evidenţa intersecţiilor cu CF  

- evidenţa intersecţiilor DJ cu DJ, DJ cu DN (DE), DJ cu DC  

- evidenţa parapetelor  

- evidenţa şanţurilor  

- evidenţa sectoarelor inundabile  

- evidenţa sectoarelor înzăpezibile  

- evidenţa acostamentelor  

- evidenţa autorizaţiilor de amplasare şi acces în zona drumurilor, care se actualizează 

periodic şi se transmite la serviciul administrare drumuri şi poduri (ADP);  

12. Efectuarea reviziilor drumurilor, podurilor, podeţelor, dispozitivelor de scurgere a apelor, 

parapetelor, zidurilor de sprijin, indicatoarelor rutiere din judeţul Arad, conform Normativului 

pentru revizia drumurilor publice – indicativ AND 504-2007, aprobat de CNADNR cu 

Decizia nr. 209/24.04.2007. Propune lucrări de întreţinere şi reparaţie în urma reviziilor 

efectuate;  

13. Urmărirea păstrării intacte a semnalizării rutiere şi luarea de măsuri urgente de remediere în 

caz de degradare sau dispariţie. În cazul constatării de lipsuri şi degradări se iau măsuri 

urgente de semnalizare, de completare, remediere şi se sesizează în scris şeful serviciului 

ADP;  

14. Participarea la întocmirea procesului verbal constatator împreună cu poliţia în cazul 

producerii de accidente rutiere;  

15. Controlarea, constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de OG nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor;  

16. Urmărirea şi ţinerea la zi a situaţiei privind durata de serviciu a drumurilor şi podurilor;  

17. Elaborarea de proiecte de execuţie pentru lucrări de reparaţii, ranforsare, reabilitare, 

modernizare drumuri, poduri, podeţe, lucrări de artă conform H.G. 28/2008, conform 

procedurilor legale, după consultarea sau la solicitarea serviciilor, compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad, conform Dispoziţiei nr. 443/04.09.2009;  

18. Întocmirea de piese desenate în conformitate cu standardele şi normele tehnice în vigoare;  

19. Întocmirea de antemăsurători şi urmărirea elaborării pe calculator a documentaţiilor tehnico – 

economice, conform legislaţiei în vigoare;  

20. Asigurarea asistenţa tehnice în cursul execuţiei pentru lucrările proiectate;  

21. Participarea la investigarea şi expertizarea reţelei prin măsurători cu aparatura specifică;  

22. Răspunderea pentru soluţiile tehnice adoptate în documentaţiile tehnice întocmite;  

23. Verificarea şi răspunderea împreună cu dirigintele de şantier de respectarea prevederilor 

proiectelor;  

24. Întocmirea de referate de necesitate pentru lucrările propuse a se executa;  
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25. Elaborarea de avize de amplasare obiective în zona drumurilor şi autorizaţii de transport;  

26. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite de Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii în cazul diriginţilor de şantier;  

27. Coordonarea întocmirii evidenţelor legate de calitate şi răspunderea pentru aplicarea 

legislaţiei în vigoare (Legea nr. 10/1995, HG nr. 766/1997, HG nr. 925/1995);  

28. Asigurarea unui caracter preventiv acţiunilor de control care se efectuează, iar în cazul 

producerii unor defecte de calitate se va informa conducerea unităţii asupra cauzelor ( Legea 

nr. 10/1995, HG nr. 766/1997);  

29. Verificarea efectuării lucrărilor de laborator pentru certificarea surselor de materiale utilizate 

de constructori, a dozajelor de mixturi asfaltice şi betoanelor de ciment şi a respectării 

acestora în procesul de fabricaţie şi aşternere, conform standardelor, normelor tehnice în 

vigoare şi a caietelor de sarcini (conform standardelor în vigoare);  

30. Sesizarea în scris a Serviciului de Control al Calităţii Lucrărilor în Construcţii Arad despre 

diferenţele constatate cu privire la calitatea materialelor utilizate ori a tehnologiei de lucru pe 

şantier (Legea nr. 10/1995);  

31. Participarea la pregătirea proiectelor pe infrastructura rutieră, conform Dispoziţiei nr. 

443/04.09.2009 a Consiliului Judeţean Arad;  

32. Participarea în comisiile de licitaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 

organizate de Consiliul Judeţean Arad şi evaluarea ofertelor (conform OUG nr. 34/2006 R, 

HG nr. 925/2006 R, HG nr. 834/2009);  

33. Urmărirea şi răspunderea pentru elaborarea documentaţiei tehnice – caiete de sarcini – pentru 

prezentarea ofertei privind achiziţiile publice de lucrări, servicii şi concesiuni conform 

procedurilor legale, după consultarea sau la solicitarea serviciilor, compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad, conform Dispoziţiei nr. 443/04.09.2009;  

34. Întocmirea programului anual pentru achiziţii publice de servicii, bunuri şi lucrări pentru 

administrarea, întreţinerea, repararea drumurilor judeţene;  

35. Întocmirea documentaţii de execuţie pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere la drumuri 

judeţene;  

36. Verificarea cărţilor tehnice a construcţiilor supuse recepţiilor conform HG nr. 273/1994 IND 

AND 514/2007;  

37. Întocmirea de documente constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi 

transmiterea acestora către A.N.R.M.A.P conf. OUG nr. 34/2006 actualizată;  

38. Obţinerea autorizaţiilor de construire pentru lucrările ce trebuie autorizate, întocmirea 

documentaţiilor aferente (DTAC), inclusiv obţinerea avizelor şi acordurilor necesare conform 

Legii nr. 50/1991 actualizată;  

39. Urmărirea contractelor finanţate prin OUGnr. 28/2013, prin diriginţii de şantier, pentru 

drumurile comunale şi judeţene, raportarea realizărilor, colaborarea cu primăriile care au 

încheiate contracte de execuţie lucrări la drumurile comunale;  

40. Asigurarea asistenţei tehnice în cursul execuţiei pentru lucrările proiectate;  

41. Întocmirea hărţii drumurilor din judeţului Arad;  

42. Organizarea investigării şi expertizării tehnice a podurilor şi reţelei de drumuri ce necesită 

acest lucru, prin măsurători cu aparatura specifică. Verifică şi răspunde împreună cu 

dirigintele de şantier de respectarea proiectelor în timpul execuţiei lucrărilor (conform Legii 

nr. 10/1995);  

43. Întocmirea notelor de fundamentare /oportunitate şi a notelor justificative pentru activitatea de 

proiectare pe care o desfăşoară;  

44. Programarea, contractarea şi urmărirea realizării programelor de lucrări;  

45. Efectuarea recensământului circulaţiei pe drumurile judeţene;  

46. Urmărirea ca toate obiecţiunile din procesul-verbal de recepţie să fie realizate în termen;  
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47. Verificarea ca decontarea lucrărilor să se facă în termenele legale şi în conformitate cu 

contractele încheiate;  

48. Întocmirea de rapoarte lunare privind realizarea lucrărilor din program.  

 

Pregătirea execuţiei lucrărilor:  
1. Verificarea existenţei autorizaţiei de construire precum şi îndeplinirea condiţiilor legale 

prevăzute de aceasta;  

2. Verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului;  

3. Participarea împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea generală a construcţiei. 

Asistarea la trasarea şi materializarea principalelor borne de referinţă, a căilor de acces şi a 

limitelor terenului pus la dispoziţia antreprenorului şi la materializarea cotelor de nivel în 

imediata apropiere a terenului. Dispunerea marcării şi protejării bornelor de reper ale 

construcţiei;  

4. Predarea către constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;  

5. Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;  

6. Verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora;  

7. Controlarea respectării prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori 

atestaţi pentru domeniile şi cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995;  

8. Verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele determinante şi a programului de 

control al proiectantului;  

9. Participarea la pregătirea licitaţiilor pentru executarea lucrărilor şi în comisiile de evaluare a 

ofertelor;  

10. Verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale 

privind documentaţia tehnică;  

11. Predarea către executant a amplasamentul liber de orice sarcină şi a bornelor de reper precizate 

de proiectant.  

 

Execuţia lucrărilor (conform Legii nr. 10/1995):  
1. Urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, a 

caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare;  

2. Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi în normele tehnice în vigoare;  

3. Interzicerea utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au 

prevederi în acest sens;  

4. Efectuarea verificărilor prevăzute în normele tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca 

urmare a verificărilor;  

5. Verificarea proceselor verbale de recepţie calitativă a materialelor, certificatelor de calitate ale 

materialelor, declaraţiilor de conformitate a calităţii materialelor, rapoartelor de neconformitate, 

participarea la recepţia calitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări, confirmarea proceselor 

verbale de recepţie calitativă, împreună cu executantul lucrărilor;  

6. Participarea la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor verbale de lucrări ce 

devin ascunse;  

7. Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor de 

atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din 

contracte, din proiecte). Materialele vor avea calitatea prevăzută în standarde şi agrementele 

tehnice prevăzute în documentaţia de execuţie (Conform HG nr. 608/2001 R, HG nr. 766/1997, 

HG nr. 622/2004 R);  
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8. Interzicerea utilizării de materiale, semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără 

certificate de conformitate, fără agrement tehnic pentru materialele netradiţionale sau din import 

sau fără declaraţie de conformitate a calităţii;  

9. Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;  

10. Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă, conform caietelor de sarcini şi 

normativelor în vigoare precum şi a clauzelor contractuale speciale;  

11. Urmărirea execuţiei din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuţiei, admiţând la plată numai 

lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;  

12. Solicitarea executantului, după caz, a sistării execuţiei, demolării sau refacerii lucrărilor executate 

necorespunzător, şi refacerea lor numai în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de către 

persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi vizate de verificatorul de proiecte 

atestat;  

13. Transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii, ale organelor abilitate precum şi ale altor 

participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi neconcordanţele ivite pe 

parcursul execuţiei;  

14. Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite de Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de 

noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. Avizarea dispoziţiilor de şantier emise de proiectant;  

15. Urmărirea respectării întocmai de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de 

organele abilitate;  

16. Efectuarea, în numele investitorului, a activităţii pe linie financiară, de verificare valorică şi 

decontare a lucrărilor executate. În acest scop se face verificarea şi confirmarea situaţiilor de plată 

real executate cuprinse în devizele ofertă anexe la contract, atât din punct de vedere al articolelor, 

cât şi al cantităţilor din articol. Verificările au la bază ataşamentele întocmite în timpul execuţiei;  

17. Urmărirea respectării sistemului de asigurare a calităţii la executant;  

18. Asigurarea implementării unui sistem propriu de asigurare a calităţii de către investitor, utilizator, 

în activităţile care privesc realizarea construcţiilor pentru care prestează activitatea de diriginte de 

şantier;  

19. Participarea la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispunerea de măsuri pentru asigurarea 

efectuării de către constructor a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice;  

20. Preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei 

cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;  

21. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia.  

 

Recepţia lucrărilor (conform HG nr. 273/1994 şi ind. AND 514/2007):  
1. Participarea în comisiile pentru efectuarea recepţiilor la terminarea lucrării pentru lucrările de 

întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi comunale şi a recepţiilor finale pentru lucrările de 

modernizări, ranforsări, reabilitări, tratamente bituminoase (conform HG nr. 273/1994 şi 

Ind.AND 514/2007);  

2. Urmărirea rezolvării problemelor constatate de comisia de recepţie şi urmărirea întocmirii 

documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie;  

3. Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recepţie, a documentaţiei tehnice şi 

economice a construcţiei împreună cu cartea tehnică a construcţiei. 

 

În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală (conform HG nr. 273/1994 

şi ind. AND 514/2007):  

După recepţia la terminarea lucrărilor, dirigintele de şantier urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse 

în anexa procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 de zile de la acceptarea 

acesteia;  
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1. Dacă executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele are obligaţia de a-l soma 

pentru a se înscrie în clauzele contractuale;  

2. Transmiterea către executant a unei notificări cu privire la deficienţele care au apărut în 

perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă 

acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;  

3. După recepţia finală, se predă Cartea Tehnică a Construcţiei deţinătorului legal.  

 

6.1.5. Atribuţiile Compartimentului Analiză Informatică sunt:  

1. Elaborează/actualizează proiectul de sistem informatic al Consiliului Judeţean Arad raportat 

la cerinţele direcţiilor şi organele decizionale, în vederea aprobării acestuia;  

2. Coordonează realizarea efectivă a sistemului informatic în colaborare cu personalul de 

specialitate în domeniu, prin proiectare de aplicaţii şi achiziţie;  

3. Colaborează cu conducerile direcţiilor şi serviciilor în vederea stabilirii responsabilităţii 

utilizatorilor direcţi în ceea ce priveşte buna funcţionare a aplicaţiilor şi securităţii datelor;  

4. Asigură buna funcţionare a reţelei de calculatoare la nivelul actual de dotare;  

5. Realizează dezvoltarea ulterioară a reţelei în funcţie de cerinţe şi necesităţi;  

6. Elaborează studii de oportunitate în domeniul achiziţiilor de tehnică de calcul pe baza 

solicitărilor emise de direcţii, corelate cu sistemul informatic;  

7. Asigură soluţii de utilizare eficientă a imprimantelor din dotare, pe criteriul grupelor de 

utilizatori;  

8. Rezolvă defecţiunile hardware (fizice) ale tehnicii de calcul prin aport propriu sau prin 

intermediul firmelor specializate;  

9. Efectuează şi propune achiziţiile de consumabile, necesare bunei desfăşurări a activităţii;  

10. Asigură instalarea şi buna funcţionare a aplicaţiilor sistem de bază, în colaborare cu 

utilizatorii din cadrul aparatului propriu;  

11. Ţine evidenţa aplicaţiilor achiziţionate cu licenţă de exploatare şi propune repartizarea 

acestora pe posturi de lucru în funcţie de necesităţi;  

12. Propune achiziţionarea de noi licenţe de exploatare în concordanţă cu proiectul de sistem 

informatic al instituţiei;  

13. Verifică respectarea utilizării autorizate a aplicaţiilor care necesită licenţe de exploatare, la 

fiecare post de lucru;  

14. Asigură exploatarea eficientă a serviciilor internet şi poştă electronică, ţinând cont de 

protecţia datelor;  

15. Întreţine periodic pagina de prezentare a instituţiei pe internet;  

16. Identifică, analizează şi propune proiecte în domeniile informaticii, teleinformaticii, G.I.S., la 

care Consiliul Judeţean Arad să fie beneficiar sau asociat şi care pot fi finanţate din programe 

U.E. sau alte finanţări externe sau din programele de dezvoltare regională;  

17. 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).  

 

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.  
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CAPITOLUL XVI 

7.1. DIRECŢIA PROGRAME DE DEZVOLTARE  

 

Activitatea Direcţiei Programe de Dezvoltare, 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:  

 

7.1.1. Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  

7.1.2. Compartimentul Promovare Investiţii  

7.1.3. Compartimentul UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad  

7.1.4. Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad  

7.1.5. Compartimentul Implementare Proiecte  

 

7.1.1. Atribuţiile Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională sunt :  

1. Urmăreşte implementarea politicilor comunitare la nivel judeţean şi regional şi transpunerea 

acestora în strategia de dezvoltare judeţeană şi regională, conform Planului Naţional de 

Dezvoltare, Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă;  

2. Urmăreşte transpunerea strategică a politicilor economice, de coeziune socială şi regionale ale 

României, la nivel judeţean, precum şi stabilirea legăturilor potrivite şi corecte cu politicile 

Comisiei Europene, în principal cu Strategia de la Lisabona, care elaborează politici de 

dezvoltare economică şi de creare de noi locuri de muncă;  

3. Elaborează prognoze, strategii sectoriale în vederea dezvoltării judeţului Arad în contextul 

regional şi identifică posibile surse de finanţare pentru implementarea direcţiilor strategice de 

dezvoltare judeţeană;  

4. Coordonează gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare;  

5. Elaborează proiecte şi strategii de dezvoltare economico-socială;  

6. Elaborează propuneri de proiecte de finanţare: cererea de finanţare, bugetul, analiza cost – 

beneficiu, documente suport şi anexele; urmăreşte realizarea de către terţi a documentaţiilor 

tehnico – economice şi financiare; 

7. Implementează şi monitorizează proiectele: urmăreşte stadiul proiectelor, încadrarea în 

graficul de timp şi în buget;  

8. Elaborează rapoartele de progres ale proiectelor de dezvoltare;  

9. Pregăteşte şi actualizează portofoliul de proiecte pe programe de finanţare în concordanţă cu 

strategiile de dezvoltare judeţeană, regională, transfrontalieră, etc.;  

10. Participă în comisiile de evaluare şi adjudecare a ofertelor la licitaţiile de lucrări, furnizare 

bunuri şi servicii pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile comunitare; 

11. Studiază programele de finanţare lansate: condiţii de eligibilitate, aplicanţi eligibili, buget, 

limite de finanţare, activităţi eligibile, condiţii de participare;  

12. Contactează aplicanţii eligibili – autorităţi publice locale şi instituţii subordonate; 

13. Informează autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate despre programele de 

finanţare lansate;  

14. Acordă asistenţă consiliilor locale şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean 

Arad, pentru promovarea de proiecte de dezvoltare;  

15. Organizează evenimente de prezentare a programelor de finanţare lansate;  

16. Participă la evenimentele organizate de ADR Vest pentru Programul Operaţional Regional 

2007 –2013 precum şi pentru perioada 2014-2020;  

17. Participă la evenimentele organizate de Secretariatul Tehnic Comun şi de BRECO Oradea 

pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013 precum şi 

pentru perioada 2014-2020;  



 47 

18. Participă la evenimentele organizate de Autorităţile de Management şi Organismele 

Intermediare pentru Programele Operaţionale Sectoriale;  

19. Elaborează materiale de promovare a identităţii finanţatorilor programelor de dezvoltare şi ale 

activităţii Direcţiei Programe de Dezvoltare;  

20. Gestionează bazele de date specifice activităţii Direcţiei Programe de Dezvoltare;  

21. Organizează întâlnirile şi evenimentele specifice activităţii Comisiei Mixte Arad - Bekes;  

22. Participă la cursuri de perfecţionare profesională în domeniul accesării şi managementului 

fondurilor structurale, la seminariile de informare şi instruire organizate de Autorităţile de 

Management, Organisme Intermediare cu ocazia lansării cererilor de proiecte pe diferite 

măsuri sau domenii de intervenţie;  

23. Cooperează cu celelalte structuri ale Direcţiei şi ale Consiliului Judeţean Arad, în vederea 

pregătirii portofoliului de proiecte;  

24. Sprijină cooperarea cu autorităţile administraţiei centrale şi cu aparatul de specialitate al 

prefecturii judeţului privind programele şi proiectele de finanţare; participă la întâlniri, 

seminarii, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul îmbogăţirii 

cunoştinţelor legate de utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanţarea proiectelor de 

investiţii;  

25. Actualizează şi participă la furnizarea documentelor pentru realizarea site-ului Consiliului 

Judeţean Arad;  

26. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici superiori.  

 

7.1.2. Atribuţiile Compartimentului Promovare Investiţii sunt:  

1. Organizează evenimente pentru promovarea imaginii şi a potenţialului economic a judeţului 

Arad;  

2. Elaborează şi actualizează baza de date a judeţului Arad, pe unităţi administrativ-teritoriale, în 

toate domeniile de interes, în colaborare cu celelalte servicii, compartimente, instituţii 

descentralizate ale Consiliului Judeţean Arad;  

3. Participă la întocmirea şi la actualizarea periodică a bazei de date conţinând date de interes 

pentru investitori, la nivelul judeţului Arad;  

4. Colaborează cu consiliile locale pentru identificarea oportunităţilor de dezvoltare locale;  

5. Îndrumă şi sprijină consiliile locale pentru promovarea de proiecte în domeniul dezvoltării 

IMM-urilor, realizării de parcuri industriale, parcuri tehnologice, incubatoare de afaceri;  

6. Organizează participarea Consiliului Judeţean Arad la târguri, expoziţii, evenimente tematice 

prin: amenajarea standului, elaborarea materialelor informative şi promoţionale, colectarea 

datelor din judeţ;  

7. Acordă asistenţă şi sprijin investitorilor pentru dezvoltarea activităţilor, realizarea de noi 

investiţii, identificarea terenurilor, clădirilor, facilităţilor existente în judeţ;  

8. Acordă consultanţă privind programele de finanţare şi facilităţile acordate investitorilor;  

9. Identifică posibilităţile şi oportunităţile de realizare a unor parteneriate public – private;  

10. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici superiori. 

 

7.1.3. Atribuţiile Compartimentului U. I. P. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide  în 

Judeţul Arad :  

1. Colaborează şi cooperează permanent cu consultantul pentru rezolvarea în timp util şi eficient 

a problemelor din teritoriu;  

2. Colaborează şi cooperează permanent cu consultantul pentru facilitarea transferului rapid şi 

eficient de date şi informaţii între consultant şi beneficiari (consiliile locale);  
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3. Participă alături de consultant, funcţie de pregătirea, specializarea şi experienţa sa, la 

pregătirea elaborării documentaţiei, prin: culegerea şi furnizarea de date / informaţii de la 

consiliile locale, operatorii desalubrizare şi de la instituţiile publice judeţene;  

4. Asigură sprijin logistic şi organizatoric privind deplasarea pe teren a consultantului pentru 

efectuarea măsurătorilor şi evaluarea costurilor privind închiderea gropilor de gunoi;  

5. Asigură sprijin logistic şi organizatoric privind deplasarea pe teren a consultantului pentru 

identificarea şi efectuarea măsurătorilor pentru amplasamentele viitoarelor obiective: 

platforme de depozitare, staţii de transfer, sortare, compostare, etc;  

6. Asigură sprijin şi consultanţă consiliilor locale pentru constituirea, înregistrarea şi 

funcţionarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară; 

7. Participă la elaborarea şi depunerea aplicaţiilor pentru proiecte; 

8. Exercită atribuţii şi sprijină consultantul în parcurgerea procedurilor pentru obţinerea avizelor, 

acordurilor, autorizaţiilor necesare;  

9. Exercită atribuţii şi sprijină consultantul în derularea procedurilor de achiziţie publică;  

10. Monitorizează derularea procedurilor de achiziţie publică, contractarea, executarea şi plata 

lucrărilor şi serviciilor aferente proiectelor de investiţii;  

11. Colaborează cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pe toată durata de realizare şi 

implementare a proiectului; 

12. Coordonează consiliile locale în vederea realizării serviciilor comunitare de salubrizare a 

localităţilor;  

13. Alte atribuţii privind pregătirea şi realizarea proiectului, funcţie de solicitarea Ministerului 

Mediului şi Dezvoltării Durabile şi a consultantului. 

 

7.1.4. Atribuţiile Serviciului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad: 

1. Informează asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale; 

2. Pune la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale; 

3. Informează cu privire la oferta localã de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 

4. Informează cu privire la posibilitãţile de rezervare a biletelor de transport, precum şi cu 

privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi; 

5. Organizează manifestãri expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de activitãţi 

generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi 

regionale; 

6. Consiliază cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca 

serviciu cu titlu gratuit; 

7. Cooperează cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autoritãţi ale 

administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã etc.); 

8. Cooperează cu autoritatea publicã centralã pentru turism şi furnizarea, la cererea acesteia, de 

date statistice referitoare la circulaţia turisticã localã şi regionalã, de date referitoare la 

evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice care se realizeazã pe plan local şi regional, 

precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activitãţile turistice şi oferta turisticã pe 

plan local şi regional; 

9. Efectuează activitãţi de cercetare de piaţã pe plan local şi regional, de analizã, planificare, 

structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turisticã localã şi regionalã şi marketing 

turistic, în colaborare cu autoritãţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea publicã 

centralã pentru turism; 

10. Oferă informaţii cu privire la autoritãţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se 

înregistreazã pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice; 

11. Poate comercializa produse şi servicii de tipul: bilete la evenimente culturale şi sportive, 

materiale informaţionale (hãrţi, planuri ale localitãţilor, ghiduri turistice, cãrţi, casete video, 
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CD-uri, DVD-uri, postere, ilustrate, broşuri ale oraşelor), suveniruri (steguleţe, eşarfe, şaluri, 

tricouri, umbrele, insigne, obiecte din ceramicã, produse artizanale şi altele asemenea); 

12. Produsele şi serviciile prevãzute la pct. 11 pot fi oferite şi cu titlu gratuit. 

 

7.1.5. Atribuţiile Compartimentului Implementare Proiecte: 

1. Implementează şi monitorizează proiectele: urmăreşte stadiul proiectelor, încadrarea în 

graficul de timp şi în buget;  

2. Elaborează rapoartele de progres ale proiectelor de dezvoltare;  

3. Participă în comisiile de evaluare şi adjudecare a ofertelor la licitaţiile de lucrări, furnizare 

bunuri şi servicii pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile comunitare; 

4. Pregăteşte, însoţeşte vizitele de monitorizare şi control ale organismelor intermediare şi ale 

altor auditori; 

5. Ţine legătura cu contractanţii şi urmăreşte realizarea sarcinilor contractuale, identifică 

problemele şi participă la găsirea soluţiilor pentru realizarea obiectivelor contractului la timp 

şi respectând bugetul; 

6. Organizează, consemnează procesele-verbale şi ţine evidenţa şedinţelor aferente 

implementării proiectelor; 

7. Participă la cursuri de perfecţionare profesională în domeniul accesării şi managementului 

fondurilor structurale, la seminariile de informare şi instruire organizate de Autorităţile de 

Management, Organisme Intermediare cu ocazia lansării cererilor de proiecte pe diferite 

măsuri sau domenii de intervenţie.  

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Programe de Dezvoltare 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 XVII  

DISPOZIŢII FINALE   
 

Reglementările privind art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se regăsesc în Regulamentul intern al aparatului de specialitate.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Nicolae IOŢCU 

 

 

 

 

 
IL/TR 

2 ex. 


