
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR. 230 
din data: 26.10.2012 

 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad 

 
 

 Consiliul Judeţean Arad; 
 Având în vedere, 
 -referatul nr. 14592 din 18.10.2012 al Serviciului Gestiune Resurse Umane 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad; 
 -prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art 104 alin.(2) lit. a ) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 -H.C.J. nr. 73 din 27.04.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Arad; 
 -Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti transmis 
prin adresa nr. 1656956/16.10.2012; 
 -avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
 
 În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad, după cum urmează: 

(1) Titlul Capitolului VII “SERVICIUL COOPERARE INSTITUŢIONALĂ” se va 
modifica în „SERVICIUL COOPERARE INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII 
EXTERNE”. 
 

(2) Capitolul XI „DIRECŢIA ECONOMICĂ”, paragraful 1, se modifică astfel: 
 
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  
11.2. Serviciul Buget Venituri 
11.3 Serviciul Impozite, Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu  



11.3.1.Compartimentul Monitorizarea şi Supravegherea Activităţii Întrepriderilor 
Publice 
 
 (3) Punctul 11.3 “Atribuţiile Serviciului Impozite, Taxe Locale şi Relaţii Economice 
în Teritoriu” se modifică astfel: 
11.3. Atribuţiile Serviciului Impozite, Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu sunt: 

a) asigură legătura între autorităţile publice judeţene şi autorităţile publice locale în 
limita competenţelor ce le revin prin actele normative, în probleme vizând 
activitatea economico-financiară şi pe linie de buget; 

b) asigură coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale în domeniul 
elaborării, aprobării execuţiei şi raportării bugetelor locale în conformitate cu 
principiile, cadrul general şi procedurile de formare, elaborare, aprobare, 
executare şi raportare a bugetelor de venituri şi cheltuieli; 

c) asigură repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute in Legea nr. 273 din 29 
iunie 2006 actualizată, privind finanţele publice locale, la art.33 alin. (3) lit. b), 
precum şi a celor prevăzute la alin. (4) lit. f), 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) solicită în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului 
prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru achitarea arieratelor, 
precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, în termen de 5 zile 
de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial; 

e) întocmeşte proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor menţionate la lit. c) 
şi comunică hotărârea consiliului judeţean  directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ; 

f) monitorizează modul de utilizare a sumelor alocate de consiliul judeţean pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 
capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

g) ţine evidenţa programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, pentru care unităţile administrativ teritoriale au depus 
cereri conform punctului c); 

h) ţine evidenţa sumelor alocate prin hotărâre de consiliul judeţean unităţilor 
administrativ teritoriale,  pentru achitarea arieratelor, precum şi pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală; 

i) ţine  evidenţa sumelor încasate şi plătite din contul 507502 deschis la direcţia 
generală a finanţelor publice reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit; 

j) elaborează programul cheltuielilor de capital ale bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Arad, întocmirea şi modificarea listei de investiţii a judeţului în urma 
verificării existenţei, întocmirii corespunzătoare, avizării şi aprobării documentelor 
depuse de  unităţile subordonate sau serviciile de specialitate; 

k) participă atunci când este cazul împreună cu alte servicii de specialitate la 
elaborarea unor proiecte de acte normative pe care le înaintează spre aprobare 
organelor si instituţiilor cu competenţe în domeniu; 



l) asigură întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri ale 
iniţiatorilor în probleme ce vizează atribuţiile compartimentului şi participă la 
redactarea proiectelor de hotărâri; 

m) comunică şi virează  sumele alocate prin „Programul privind pietruirea drumurilor 
comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de 
electrificare şi la reţelele telefonice” conform H.G. 577/1997 actualizată; 

n) comunică şi virează sumele alocate consililor locale, prin bugetul M.T.C.T., pentru 
finanţarea realizării şi actualizării P.U.G.- urilor şi R.L.U.- rilor; 

o) fundamentează împreună cu celelalte compartimente de specialitate şi instituţii 
din subordine lucrările privind stabilirea de taxe  speciale pentru funcţionarea 
unor servicii publice locale prevazute la art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 
2006 actualizată, privind finanţele publice locale, precum şi a altor venituri ale 
bugetului judeţului; 

p)  asigură stabilirea şi dimensionarea veniturilor consiliului judeţean în colaborare 
cu celelalte compartimente de specialitate, urmărirea în vederea încasării 
veniturilor precum şi comunicarea către serviciul juridic a debitorilor rău platnici în 
vederea actionării în instanţă; 

q) coordonează şi supune spre aprobare documentaţia de majorare a preţului apei 
şi tarifelor de canalizare, pe baza propunerilor de la unităţile subordonate, 
conform prevederilor legale; 

r)  stabileşte 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; 

s)  ţine evidenţa cantităţilor de produse de panificaţie distribuite în fiecare instituţie 
şcolară beneficiară, a numărului de copii beneficiari înscrişi şi a numărului de zile 
de şcoală pentru fiecare semestru;  

t)  ţine evidenţa cantităţilor de produse lactate sau a anumitor produse lactate şi 
produselor de panificaţie distribuite în fiecare instituţie şcolară beneficiară, a 
numărului de copii beneficiari înscrişi şi a numărului de zile de şcoală pentru 
fiecare perioadă a cererii de acordare a ajutorului comunitar;  

u)  întocmeşte fişa de ajutor comunitar şi toate situaţiile care stau la baza acesteia, 
pentru furnizarea laptelui sau a anumitor produse lactate, elevilor din instituţiile 
şcolare, conform prevederilor din ghidul solicitantului de ajutor comunitar şi a 
actelor normative din domeniu; 

v)  întocmeşte corespondenţe, adrese, comunicări, confirmări, situaţii 
centralizatoare, note sau orice alte documente necesare în vederea depunerii şi 
soluţionării cererii de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în 
instituţiile şcolare; 

w) ţine evidenţa cantităţilor de fructe - mere, distribuite în fiecare instituţie şcolară 
beneficiară, a numărului de elevi beneficiari înscrişi şi a numărului de zile de 
şcoală pentru fiecare perioadă a cererii de acordare a ajutorului comunitar 
conform legislaţiei în vigoare; 

x) întocmeşte fişa de ajutor comunitar şi toate situaţiile care stau la baza acesteia, 
pentru furnizarea fructelor – merelor, elevilor din instituţiile şcolare, conform 
prevederilor din ghidul solicitantului de ajutor comunitar şi a actelor normative din 
domeniu; 



y)  întocmeşte corespondenţe, adrese, comunicări, confirmări, situaţii 
centralizatoare, note sau orice alte documente necesare în vederea depunerii şi 
soluţionării cererii de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea de fructe – 
mere în instituţiile şcolare;  

z)  verifică existenţa, întocmirea corespunzatoare şi avizarea documentelor depuse 
de inspectoratul şcolar, unităţile şcolare, sau furnizori la Consiliul Judeţean 
solicitate în caietul de sarcini sau prevazute în contractul de furnizare; 

aa)  întocmeşte şi avizează documentele necesare în vederea efectuării plăţii 
furnizorilor de produse de panificaţie, lapte sau produse lactate şi mere conform 
prevederilor legale şi din contractul de furnizare; 

bb)  îndeplineşte în condiţiile legislaţiei în vigoare orice alte atribuţii stabilite de 
conducerea instituţiei, sau însuşite din iniţiativă proprie, încadrându-se în obiectul 
de activitate al compartimentului de specialitate; 

cc)  asigură obţinerea de documente, date, şi informaţii necesare Consiliului 
Judeţean Arad în calitate de autoritate tutelară pentru întocmirea raportului 
privitor la activitatea societăţilor comerciale la care este acţionar, aflate sub tutela 
sa; 

dd)  Întocmeşte rapoarte, sinteze, centralizări de date în vederea întocmirii raportul 
privitor la activitatea societăţilor comerciale la care este acţionar; 

ee)  Întocmeşte raportul privitor la activitatea societăţilor comerciale la care este 
acţionar prezentând în cadrul acestuia cel puţin următoarele informaţii: 

1) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare, cu următoarele elemente  
-obiectivele politicii de acţionariat; 
-indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat; 
-evoluţia participaţiei statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi 
acţiuni); 
-valoarea dividendelor repartizate statului - acţionar; 
-selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora; 

2) modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, 
transformări,  modificări ale structurii de capital; 

3) evoluţia performanţei economice a întreprinderilor publice aflate sub 
coordonarea autorităţii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit ş.a.; 

4) politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate 
sub coordonarea autorităţii publice tutelare şi costurile/avantajele acestora; 

5) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare; 
 ff) Iniţiază şi elaborează proiecte de hotărâri şi dispoziţii pe care le supune dezbaterii şi 
aprobării consiliului judeţean, respectiv preşedintelui, cu respectarea atribuţiilor şi 
competenţelor care revin serviciului. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul 
Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economice şi Serviciului 
Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe prin personalul din cadrul Serviciului Juridic, 
Contencios Administrativ din subordinea Secretarului Judeţului. 

 
 



PREŞEDINTE, 
NICOLAE IOŢCU  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
IOAN SILAGHI 

 


