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CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD               Anexa nr.  la HCJ nr.           /                                                           
Serviciul Gestiune Resurse Umane                                            De acord: 
                                                                                                                                         PREŞEDINTE, 
                              Nicolae Ioţcu                                                                
                                                                                                                                 
               
 

REGULAMENTUL  
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul  

Consiliului Judeţean Arad  
 

 În conformitate cu prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 
autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se 
impune reactualizarea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Arad, de către conducătorii compartimentelor de specialitate, astfel: 
 

La CAPITOLUL IX - DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
 

Activitatea Direcţiei Administraţie Publică, este condusă de un director executiv, se desfăşoară sub directa 
coordonare, îndrumare şi control a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi are următoarea structura 
funcţională:  
 

9.1. Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport;  
9.2. Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului;  
9.3. Serviciul Administrativ.  
      9.3.1. Compartimentul Parc Auto 
     9.3.2. Compartimentul Gestiunea  Obiectelor  de Inventar şi a  Mijloacelor  Fixe 
     9.3.3. Compartimentul de Intreţinere 
     9.3.4. Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă 
 

    9.3. Atribuţiile Serviciului Administrativ sunt:  
a) 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;  

b) 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;  

c) 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;  

d) efectuează inventarierea, ordonarea, constituirea şi legarea materialelor arhivistice;  
e) acordă asistenţă de specialitate în pregătirea şi predarea documentelor la arhivă;  
f) asigură corespondenţa cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;  
g) predă la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale documentele cu termen „permanent” aflate în depozit 

la termenele stabilite conform legislaţiei;  
h) întocmeşte şi vizează documentele în vederea decontării facturilor;  
i) 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;  
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j) centralizează lunar necesarul de materiale consumabile (produse birotică, papetărie, tonere, etc.) în 
vederea achiziţionării acestora;  

k) asigură multiplicarea materialelor provenite din activitatea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, în conformitate cu regulamentul stabilit pentru această activitate;  

l) întocmeşte referate şi caiete de sarcini în vederea achiziţionării de produse şi servicii;  
m) 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;  

n) face propuneri pentru fundamentarea bugetului alocat întreţinerii şi bunei funcţionări a Consiliului 
Judeţean Arad; 

o) urmăreşte buna funcţionare a centralei telefonice din punct de vedere tehnic;  
p) coordonează personalul de curăţenie şi întreţinere, asigurând buna desfăşurare a acestor activităţi;  
q) coordonează şi verifică activitatea personalului de pază, întocmeşte planul de pază;  
r)  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;  

s) 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;  

t) asigură implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei;  
u) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean sau dispoziţii ale preşedintelui.  

 
      9.3.1. Atribuţiile Compartimentului Parc Auto sunt:  
a) coordonează activitatea parcului auto, în concordanţă cu procedura operaţională de transport auto 

(inclusiv activitatea de manager transport persoane);  
b) 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;  

c) întocmeşte actele de evidenţă primară a activităţilor de transport auto (FAZ, note de recepţie şi bonuri 
de consum);  

d) 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;  

e) asigură transportul de persoane şi marfă în limita capacităţii autovehiculelor;  
f) asigură buna funcţionare a autovehiculelor din punct de vedere tehnic, respectând încadrarea în 

consumurile de carburanţi, lubrifianţi şi materiale accesorii.  
 

           9.3.2 Atribuţiile Compartimentului Gestiunea Obiectelor de Inventar şi a Mijloacelor  Fixe sunt:       
a) gestionează şi administrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale Consiliului judeţean; 
b) întocmeşte dispoziţii şi procese verbale cu privire la transferul fără plată a unor mijloace fixe din 

gestiunea Consiliului judeţean;  
c) 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;  

d) întocmeşte documentele justificative pentru evidenţa contabilă a mijloacelor fixe;  
e) asigură personalul solicitat pentru participare la activităţi de inventariere anuale, punând la dispoziţia 

comisiilor, actele necesare, acordând asistenţă atunci când i se cere. 
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     9.3.3 Atribuţiile Compartimentului de Întreţinere sunt: 
a) efectuează lucrări de lăcătuşerie şi tâmplărie, precum şi reparaţii la instalaţiile sanitare, termice şi 

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

imobilelor şi le prezintă şefului de serviciu. 
 
     9.3.4 Atribuţiile Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă sunt: 
a) asigură funcţia de secretar în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (C.S.S.M.); 
b) supraveghează aplicarea măsurilor de protecţie a muncii impuse de instrucţiunile proprii şi legislative; 
c) verifică şefii locurilor de muncă în activitatea lor specifică pe linie de protecţie a muncii; 
d) colaborează cu medicul de medicina muncii privind evidenţa fişelor de aptitudini şi a examenelor 

speciale pe meserii; 
e) colaborează cu alte servicii de protecţie a muncii din cadrul altor firme cu care instituţia are contracte de 

lucrări sau activităţi în comun; 
f) verifică trusele de prim ajutor şi echipamentele de protecţie; 
g) participă la cercetarea accidentelor de muncă; 
h) evaluează nivelul de sănătate ori de câte ori este cazul; 
i) colaborează cu serviciul extern al instituţiei; 

 
                   La CAPITOLUL XI - DIRECŢIA ECONOMICĂ  

 
Activitatea Direcţiei Economice este condusă de un director executiv, se desfăşoară sub directa 
coordonare, îndrumare, şi control a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad, are următoarea structură 
funcţională:  
11.1. Serviciul Contabilitate  

     11.1.1 Compartimentul Evidenţa Patrimoniu  
             11.1.2 Compartimentul Salarizare  
     11.1.3 Compartimentul Datorie Publică 

  11.2 Serviciul Buget Venituri  
               11.2.1. Compartimentul Monitorizare şi Încasare Venituri 
 11.3 Serviciul Relaţii Economice în Teritoriu  
             11.3.1. Compartimentul Monitorizare şi Supravegherea Activităţii Intreprinderilor Publice 
 

       11.1.3. Atribuţiile  Compartimentului  Datorie Publică sunt: 
a) efectuează tragerile din împrumut în condiţiile convenite prin contractul de împrumut sau acord de 

garantare; 
b) verifică dacă sumele provenite din împrumut s-au utilizat în scopul în care acestea au fost contractate 

sau garantate; 
c) efectuează rambursarea împrumutului conform acordurilor încheiate; 
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d) urmăreşte chash-flowul finanţate din fonduri nerambursabile şi împrumut, efectuând rambursările 
liniei de credit în sistem revolving, în condiţiile de eficienţă; 

e) 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; 

f) asigură întocmirea registrului de evidenţă a datoriei publice locale; 
g) asigură  întocmirea registrului de evidenţă a garanţiilor locale; 
h) 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); 
i)   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; 
j)   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; 
k) 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; 
l) 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; 
m)  întocmeşte documentaţia  specifică procedurilor de  creditare şi garantare conform OUG 34/2006; 
n)   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; 

      o)   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. 

 
            11.2. Atribuţiile Serviciului Buget Venituri sunt :  

a) asigură dimensionarea veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Arad pentru înscrierea acestora în 
bugetul de venituri şi cheltuieli, pe baza notelor de fundamentare ale ordonatorilor de credite care în 
baza sarcinilor de serviciu concură la încasarea acestora;  

b) asigură determinarea corectă a cotei de 27 % reprezentând cote din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale din situaţii centralizatoare a acestei surse transmise de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice pe total judeţ;  

c) asigură înscrierea corectă în programul de buget anual a sumelor din bugetul de stat:  
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la      
nivelul judeţelor (11.02.01); 
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (11.02.05); 
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06).  



 5 

d) 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 şi Egalităţii de Şanse;  

e) 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;  

f) asigură înscrierea în programul de venituri al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad a nivelului 
redevenţei pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. Aeroportul 
SA Arad, S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad şi S.C. Compania de Apa S.A. Arad.;  

g) asigură dimensionarea cotei defalcate de 11,25 % din impozitul pe venit în strânsă corelaţie cu suma 
estimată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a fi încasată în cursul anului bugetar din cote 
defalcate din impozitul pe venit de 18,5 % la nivelul judeţului; 

h) asigura înscrierea in programul de buget propriu al Consiliului Judeţean Arad a impozitului pe profit 
estimat a fi realizat de SC Compania de Apa SA Arad ca si parte a veniturilor proprii ale Consiliului 
Judeţean Arad pe perioada derulării acordului de împrumut pe care aceasta îl are cu B.E.R.D.; 

i) asigura înscrierea in programul de venituri proprii ale Consiliului Judeţean Arad a veniturilor din 
proprietate, respectiv ,,vărsăminte din profitul net a regiilor autonome” si ,,venituri din dividende” ale 
societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, în baza propunerilor de realizare 
estimate de acestea;  

j) întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 si ale legilor bugetare anuale proiectul de 
buget local centralizat detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, 
subcapitole ,titluri, articole de cheltuieli si aliniate;  

k) întocmeşte proiectul de buget centralizat al instituţiilor publice si activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii pe baza propunerilor estimate de instituţiile publice subordonate a se realiza în cursul 
unui an bugetar;  

l)    întocmeşte raportările contabile lunare si situaţiile financiare trimestriale si anuale;  
m) centralizează în vederea aprobării propunerile instituţiilor publice subordonate privind bugetul 

fondurilor externe nerambursabile;  
n) verifica şi asigură în proiectul de buget al Consiliului Judeţean Arad, existenta corelaţiei între 

cheltuielile de capital prevăzute in lista cheltuielilor de investiţii întocmită pe unităţi subordonate, 
obiective de investiţii si surse de finanţare;  

o) asigură întocmirea situaţiei privind repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului local, 
în funcţie de resursele bugetului de stat, a bugetului local şi al bugetului unităţilor subordonate 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii;  

p) înregistrează debitele reprezentând taxa de redevenţă aferenta bunurilor din domeniul public de interes 
judeţean ale agenţilor economici subordonaţi Consiliului Judeţean Arad, în conformitate cu prevederile 
Ordinului 1917/2005 privind contabilitatea de angajamente, respectiv înregistrarea în momentul 
constatării;  

q) înregistrează în contabilitatea de angajamente debitele provenite din impozitul pe profit al SC 
Compania de Apa SA Arad, conform declaraţiilor fiscale depuse de aceasta la bugetul propriu;  

r) efectuează regularizări în conformitate cu declaraţia 101 privind impozitul pe profit depusă de agenţii 
economici la încheierea situaţiilor financiare anuale;  

s) înregistrează în contabilitatea de angajamente eventualele compensări între debite stabilite pentru 
acelaşi agent economic privind virarea unor obligaţii pe tipuri de venituri, în baza rapoartelor de 
compensare întocmite de compartimentul de audit al Consiliului Judeţean Arad;  

t) înregistrează debitele privind vărsămintele din profitul net si al dividendelor aferente regiilor autonome 
si societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad;  
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u) urmăreşte încasarea sumelor privind finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap de la 
Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse; 

v) asigură virarea acestora Direcţiei Generale de Asistentă Sociala si Protecţia Copilului;  
x) întocmeşte şi asigură transmiterea raportării lunare privind plăţile restante către B.C.R. Bucureşti la 

termenul stabilit;  
y) solicită ridicarea de sursă la unele conturi de venituri provenite din bugetul de stat care au corelare în 
execuţia de casă a bugetului la local cu partea de cheltuieli respectiv ,,plaţi nete de casa” efectuate de 
ordonatorii de credite subordonaţi la anumite titluri de cheltuieli;  
z) întocmeşte la termenele de raportare situaţiile financiare ,,Contul de execuţie al Bugetului local - 

Venituri”Anexa nr.12, conform formularului standard stabilit de Ministerul Finanţelor;  
aa) verifică existenţa corelaţiei în ,,Contul de execuţie al Bugetului local - Venituri” între totalul 

veniturilor din execuţia de casa întocmite de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi încasările 
realizate înscrise în coloana (6) a contului de execuţie şi balanţa de verificare analitică cont 5211 
,,Disponibilul bugetului local”;  

bb) verifica existenta corelaţiei în ,,Contul de execuţie al Bugetului local - Venituri” între coloana (5),, 
Drepturi constatate din anul curent” cu totalul veniturilor înscrise în balanţa de verificare analitică a 
bugetului local;  

cc) verifică corelaţia ce trebuie să existe între (coloana 8) ,,Drepturi constatate de încasat” din ,,Contul de 
execuţie al Bugetului local - Venituri” si conturile de debitori ai bugetului local din balanţa de 
verificare analitica (cont 464);  

dd) întocmeşte in conformitate cu prevederile Ordinului 1917/2005 si a Ordinului 556/2006 notele 
contabile de preluare a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice finanţate din bugetul local care au 
fost închise anterior de instituţia publica prin cont de rezultat patrimonial al instituţiei publice;  

ee) asigură întocmirea notelor contabile privind preluarea excedentului /deficitului patrimonial înregistrat 
de activitatea proprie a unităţii administrativ patrimoniale (contabilitatea activităţii proprii) si de 
instituţiile publice subordonate finanţate integral din bugetul local;  

ff) întocmeşte si depune lunar la serviciul contabilitate al activităţii proprii notele contabile pentru 
cuprinderea în balanţa de verificare privind finanţarea cheltuielilor de personal si materiale din bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Arad a unităţilor de învăţământ special cu conturi de disponibil ,,5026” 
deschise la trezoreriile aparţinătoare din judeţ;  

gg) întocmeşte la sfârşitul anului notele contabile privind încasarea de către bugetul propriu a sumelor 
încasate de către unităţile de învăţământ special în plus in vederea închiderii contului de finanţare 
,,770.2” si a contului ,,481” si cuprinderii în balanţa de verificare a activităţii proprii;  

hh) întocmeşte lunar notele contabile în vederea cuprinderii în balanţa de verificare a activităţii proprii a 
sumelor finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad sub forma de subvenţii pentru 
diferenţe de preţ si tarif la SC Compania de Transport Arad SA, a transferurilor acordate unităţilor de 
cultura subordonate, finanţate parţial din venituri proprii si ale transferurilor acordate la SC Aeroportul 
Arad SA;  

ii) întocmeşte lunar nota contabila privind finanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad a 
cheltuielilor materiale virate la SC Compania de Apa Arad SA, în vederea cuprinderii în balanţa de 
verificare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean Arad;  

jj) întocmeşte nota contabila de înregistrare a fondului de risc „contul 5043” constituit pentru 
împrumuturile Judeţului Arad; 

kk) întocmeşte nota contabila de înregistrare a dobânzii acordate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
la fondul de risc constituit pentru împrumuturile Judeţului Arad;  
ll) exploatează programul informatic implementat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 

Arad „Visual FoxPro” şi actualizarea acestuia în vederea transmiterii bugetului general de venituri si 
cheltuieli al Judeţului Arad, a rectificărilor bugetare, a raportărilor financiare lunare, a situaţiilor 
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financiare trimestriale şi anuale, a situaţiei plăţilor restante şi a situaţiei privind repartizarea pe luni a 
cheltuielilor de personal; 

mm) întocmeşte şi raportează la DGFP a Judeţului Arad situaţia privind dublul mediei lunare ;  
nn) întocmeşte la termenele de raportare ,,Contul de execuţie al bugetului local - Cheltuieli” în baza 

programului de buget aprobat şi a plăţilor nete de casa efectuate de ordonatorii de credite subordonaţi 
pe capitole si titluri de cheltuieli;  

oo) urmăreşte respectarea corelaţiei ce trebuie sa existe între ,,plăţile efectuate” (coloana 5) din ,,Contul de 
execuţie al bugetului local - Cheltuieli” şi plăţile efective din contul de execuţie a bugetului local 
întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;  

pp) asigură existenta corelaţiei între ,,cheltuielile efective” (coloana 7) din ,,Contul de execuţie al 
bugetului local - Cheltuieli” şi totalul cheltuielilor efective preluate în balanţa de verificare analitică de 
la ordonatorii de credite subordonaţi cu finanţare exclusivă din bugetul local;  

qq) verifică existenta corelaţiei dintre rezultatul patrimonial total al exerciţiului din formularul ,,Bilanţ” 
(cod 01) si contul de rezultat patrimonial total (cod 02);  

rr) verifică existenta corelaţiilor dintre disponibilităţile existente în conturile instituţiilor publice 
subordonate înscrise în ,,balanţa analitică a soldurilor” emisa de Direcţia Generala a Finanţelor Publice 
si ,,situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) pentru fiecare ordonator de credite şi pe tipuri de 
disponibilităţi;  

ss) verifică în cadrul situaţiilor financiare a corelaţiei dintre bilanţul contabil ,,Conturi la bănci 
comerciale” cu fluxurile de trezorerie la alte bănci (cod 04);  

tt) verifică si asigură existenta corelaţiei dintre situaţia cheltuielilor de capital pe surse de finanţare cu 
cheltuielile de capital înscrise în contul de execuţie al bugetului local la titlul de cheltuieli 71 şi cu 
totalul cheltuielilor din contul de execuţie al bugetului local derulat în afara bugetului;  

uu) verifică nivelul plăţilor nete de casa pe ordonatori de credite, pe capitole, subcapitole ,titluri, articole si 
aliniate de cheltuieli care nu pot depăşi programul de cheltuieli corespunzător;  

vv) întocmeşte si depune la Oficiul Concurentei Arad ,,Situaţia privind ajutoarele de stat” acordate 
instituţiilor subordonate;  

xx) întocmeşte situaţia privind etapele de adoptare a bugetului propriu de venituri si cheltuieli al 
Consiliului Judeţean Arad pentru anul bugetar încheiat la nivel de ordonatori de credite, capitole de 
cheltuieli, subcapitole, titluri,articole si aliniate;  

yy) înregistrează notele contabile conform Ordinului 1917/2005 in programul de contabilitate aferente                     
contului 5004;  

zz) înregistrarea  clienţilor în programul de contabilitate şi verificarea încasării debitelor; 
aaa) asigură sprijin financiar pentru plata contribuţiilor pentru completarea drepturilor salariale al 

personalului neclerical angajat în unităţile de cult conform numărului de posturi aprobate prin legea 
bugetului de stat;  

bbb) verifică şi asigură regularizarea cu bugetul de stat a resurselor bugetului de stat acordate în ceea ce 
priveşte ,,subvenţiile primite din bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap”;  

ccc) asigură punerea în aplicare a normelor Ministerului Finanţelor privind încheierea execuţiei bugetare 
la finele fiecărui an;  

ddd) transmite în format electronic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Situaţiile 
financiare trimestriale şi anuale, situaţia plăţilor restante, situaţia indicatorilor privind execuţia 
bugetelor locale şi bugetul general consolidat întocmit potrivit Metodologiei aprobate prin ordin 
comun al ministerului administraţiei şi internelor si al ministerului finanţelor publice, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;  

eee) asigură întocmirea contractelor de finanţare privind acordarea unor forme de sprijin financiar cultelor 
religioase recunoscute din România, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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           11.2.1 Atribuţiile Compartimentului Monitorizare şi Încasare Venituri sunt: 

a) 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; 

b) urmăreşte periodic nivelul de realizare al veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Arad din contul de 
execuţie al bugetului local întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice ;  

c) asigură preluarea de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 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;  

d) 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;  

e) urmăreşte încasarea veniturilor provenite din impozitul pe profit la termenele legale, calculează si 
înregistrează în contabilitate eventualele majorări de întârziere pentru neplata în termen;  

f) 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; 

g) urmăreşte evoluţia comparativă a sumelor şi cotelor din impozitul pe venit 11,25 % cote defalcate din 
impozitul pe venit si 18,5 % sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale;  

h) urmăreşte încasările în contul 5004, întocmeşte ordinele de plată pentru repartizarea sumelor in 
conturile de venit. 

 
11.3. Atribuţiile Serviciului Relaţii Economice în Teritoriu sunt:  

a) iniţiază şi elaborează proiecte de hotărâri şi dispoziţii pe care le supune dezbaterii si aprobării    
consiliului judeţean, respectiv preşedintelui; 

b) 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; 

c) 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; 

d)  repartizează sumele destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr. 6, la legea bugetară anuală; 

e) virează sumele destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în 
anexa nr. 6, la legea bugetară anuală; 

f) 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 unităților din subordinea C.J. Arad; 

g) întocmește facturi pentru spațiile închiriate de C.J Arad prin intermediul Direcției Tehnice - Serviciul 
Administrarea Domeniului Public și Privat, şi a altor servicii cu sarcini privind închirierea bunurilor, 
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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 adiționale și a veniturilor de încasat, existente la aceasta dată sau  încheiate și înregistrate pe 
parcursul desfăşurării activității. 

h) participă la încasarea veniturilor menționate 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. 

i) 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; 

j) verifică existența 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.     

k) 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; 

l) întocmeşte caietul de sarcini cu privire la achiziţia de produse lactate, cu respectarea legislaţiei in 
vigoare privind furnizarea de produse lactate în unităţile şcolare; 

m) urmărește 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.   

n) 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; 

o) 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;    

p) 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; 

q) întocmeşte caietul de sarcini cu privire la achiziţia de fructe, cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind furnizarea de fructe în unităţile şcolare. 

r) urmărește 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. 

s) monitorizează si supraveghează activitatea întreprinderilor publice cu privire la realizarea 
competenţelor şi atribuţiilor care revin Consiliului Judeţean si întreprinderii publice în conformitate cu 
prevederile O.U.G. 109/2011 privind ordonanţa corporativă a întreprinderilor publice  şi întocmeşte 
raportul anual în conformitate cu art.58 cu respectarea conţinutului minim al informaţiilor prevăzute la 
acest articol. 

t) întocmeşte raportul privitor la activitatea societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Arad este 
acţionar cu prezentarea elementelor prevăzute de O.U.G 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice la art.58; 

u) 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. 

v) întocmeşte calendarul bugetar în secţiunea care revine  serviciului şi urmăreşte realizarea lui la 
termenele stabilite. 
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w) 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;   

x) 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; 

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

z) 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; 

aa) 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 plăți semnate și ştampilate de către persoanele cu artibuții în acest sens, a 
documentaţiilor specifice verificate şi avizate de compartimentele de specialitate cu incadrare in limita 
programelor anuale; 

bb) întocmeşte si modifică lista de investiţii a județului pe baza propunerilor provenite de la instituţiile din 
subordine în urma aprobării si/sau avizării documentaţiilor specifice de către compartimentele de 
specialitate; 

cc) comunică consiliilor locale din judeţ, programul resurselor repartizate din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

 
         La CAPITOLUL XIII - DIRECŢIA PROGRAME DE DEZVOLTARE  

 
Activitatea Direcţiei Programe de Dezvoltare, este condusă de un director executiv, se desfăşoară sub directa 
coordonare, îndrumare şi control a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi are următoarea structura 
funcţională: 
       13.1 Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  

13.2 Compartimentul Promovare Investiţii  
13.3 Compartimentul Analiză Informatică  
13.4 Compartimentul UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide - Judeţul Arad  
13.5 Compartimentul Implementare Proiecte  
13.6. Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad 

 
           13.1. Atribuţiile Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională sunt :  

a) 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;  

b) 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;  

c) 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;  

d) coordonează gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare;  
e) elaborează proiecte şi strategii de dezvoltare economico-socială;  
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f) 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; 

g) implementează şi monitorizează proiectele: urmăreşte stadiul proiectelor, încadrarea în graficul de timp 
şi în buget;  

h) elaborează rapoartele de progres ale proiectelor de dezvoltare;  
i) pregăteşte şi actualizează portofoliului de proiecte pe programe de finanţare în concordanţă cu strategiile 

de dezvoltare judeţeană, regională, transfrontalieră, etc.;  
j) participă în comisiile de evaluare şi adjudecare a ofertelor la licitaţiile de lucrări, furnizare bunuri şi 

servicii pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile comunitare; 
k) studiază programele de finanţare lansate: condiţii de eligibilitate, aplicanţi eligibili, buget, limite de 

finanţare, activităţi eligibile, condiţii de participare;  
l) contactează aplicanţii eligibili – autorităţi publice locale şi instituţii subordonate; 
m) informează autorităţile publice locale şi instituţiile subordonate despre programele de finanţare lansate;  
n) acordă asistenţă consiliilor locale şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Arad, 

pentru promovarea de proiecte de dezvoltare;  
o) organizează evenimente de prezentare a programelor de finanţare lansate;  
p) participă la evenimentele organizate de ADR Vest pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 

2013;  
q) participă la evenimentele organizate de Secretariatul Tehnic Comun şi de BRECO Oradea pentru 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013;  
r) participă la evenimentele organizate de Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare pentru 

Programele Operaţionale Sectoriale;  
s) elaborează materiale de promovare a identităţii finanţatorilor programelor de dezvoltare şi ale activităţii 

Direcţiei Programe de Dezvoltare;  
t) gestionează bazele de date specifice activităţii Direcţiei Programe de Dezvoltare;  
u) organizează întâlnirile şi evenimentele specifice activităţii Comisiei Mixte Arad - Bekes;  
v) 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;  

w) cooperează cu celelalte structuri ale Direcţiei şi ale Consiliului Judeţean Arad, în vederea pregătirii 
portofoliului de proiecte;  

x) 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;  

y) actualizează şi participă la furnizarea documentelor pentru realizarea site-ului Consiliului Judeţean 
Arad;  

z) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici superiori.  
 
           13.6 Atribuţiile Serviciului Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al Judeţului Arad: 

a) informează asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale; 
b) pune la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale; 
c) informează cu privire la oferta localã de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 
d) informează cu privire la posibilitãţile de rezervare a biletelor de transport, precum şi cu privire la ghizi 

turistici locali, naţionali şi specializaţi; 
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e) 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; 

f) consiliază cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca serviciu 
cu titlu gratuit; 

g) cooperează cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autoritãţi ale administraţiei publice 
locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã etc.); 

h) 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; 

i) 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; 

j) oferă informaţii cu privire la autoritãţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistreazã 
pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice; 

k) poate comercializa produse şi servicii de tipul: bilete la evenimente culturale şi sportive, materiale 
informaţionale (hãrţi, planuri ale localitãţilor, ghiduri turistice, cãrţi, casete video, CD-uri, DVD-uri, 
postere, ilustrate, broşuri ale oraşelor), suveniruri (steguleţe, eşarfe, şaluri, tricouri, umbrele, insigne, 
obiecte din ceramicã, produse artizanale şi altele asemenea); 

l) produsele şi serviciile prevãzute la pct. k pot fi oferite şi cu titlu gratuit. 
 
 
 
 
                     ŞEF SERVICIU,            ÎNTOCMIT, 
                      Lenuţa Iancu                                                                   Rodica Tămaş 
 
 
 
 
 

 
IL/TR 
2 ex. 


