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1. Scop 

(1)Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care persoanele ce dețin funcții de conducere 

si de control la nivelul Consiliului Județean Arad, precum și funcționarii publici, care își desfășoară 

activitatea în cadrul Consiliului Județean Arad, și orice alte categorii de personal ale Consiliului 

Județean Arad, care au obligația legală de a depune declarații de avere și declarații de interese, vor 

proceda în scopul implementării prevederilor legale cu privire la completarea și transmiterea 

declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese. 

 

2. Domeniu de aplicare 

(1)Prezenta procedură se aplică tuturor categoriilor de persoane menționate la Art. 1, alin. 1 din Legea 

nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființare, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, care își desfășoară 

activitatea la nivelul Consiliului Județean Arad, respectiv: 

 persoane care au calitatea de demnitar public; 

 persoane care dețin funcții de demnitate publică; 

 consilieri județeni; 

 persoane cu funcții de conducere și control din cadrul Consiliului Județean Arad; 

 funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Arad; 

 personalul angajat cu Contract Individual de Muncă în cadrul Consiliului Județean Arad, care 

administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri 

bugetare; 

 alte persoane, care au obligația să își declare averea, conform legii și care se află în relații 

contractuale de muncă sau de altă natură cu Consiliul Județean Arad. 

 

3. Documente de referință 

3.1. Reglementări internaționale: 

 SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe; 

 SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular. 

 

3.2. Legislație primară: 

 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; 
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 Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor 

publici și a unor persoane cu funcții de conducere; 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea nr. 144/2007 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de 

avere și Registrului declarațiilor de interese; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție de 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și 

a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență  instituțională și de prevenire a corupției, 

precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

 Ordinul  Secretariatului  General  al  Guvernului  Nr.  600/2018  privind  aprobarea Codului Controlului 

Intern Managerial al Entităților Publice. 

 

3.3. Alte reglementări interne ale instituției: 

 Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale ale Secretariatului General al Guvernului; 

  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Arad; 

 Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Arad. 

 

4. Definiții și abrevieri 

4.1. Definiții 

 Unitate ierarhică = direcție / serviciu / birou / compartiment; 

 Conducătorul unității ierarhice = director executiv / director / șef serviciu / șef birou / reprezentant 

compartiment 

 Procedură de sistem (procedură generală) - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul 

entității publice aplicabil (aplicabilă) majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică 

 Ediția unei proceduri de sistem = forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când 

deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii 

depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Revizia în cadrul unei ediții = acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 
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 Avere dobândită supusă verificării = totalitatea bunurilor, precum și a drepturilor și obligațiilor cu 

valoare economică ce aparțin unei persoane, care trebuie cuprinse în declarația de avere, potrivit legii; 

 Conflict de interese = situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică 

are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a 

atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative. 
 

4.2. Abrevieri 

 ANI – Agenția Națională de Integritate; 

 PS - Procedură de sistem; 

 F - Formular(e) 

 

5. Descrierea procedurii 

5.1. Generalități 

(1)În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 31 și 36 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcțiilor și demnităților publice, persoanele menționate la Secțiunea 2, care își desfășoară 

activitatea la nivelul Consiliului Județean Arad, au obligația anuală a completării și depunerii 

declarațiilor de avere și de interese. 

(2)Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere și cuprind drepturile și obligațiile 

declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere 

(3)Declarațiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind funcțiile și activitățile 

prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010. 

(4)Completarea declarațiilor de avere se face, de regulă, prin tehnoredactare, evitând prescurtările care 

nu sunt uzuale și furnizând informații cât mai detaliate cu privire la elementele solicitate în cadrul 

declarației.  

(5)Declarațiile de avere se transmit către persoana desemnată cu colectarea, centralizarea și raportarea 

acestora, în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii într-o funcție care presupune completarea 

declarațiilor.  

(6)Actualizarea declarațiilor de avere se realizează anual, transmiterea acestora către persoana 

desemnată cu colectarea, centralizarea și raportarea acestora realizându-se cel mai târziu la data de 31 

mai a fiecărui an pentru anul anterior. 

(7)Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă 

integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 15 zile de la data încetării suspendării. 

(8)În termen de cel mult 20 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, persoanele 

prevăzute de Legea nr. 176/2010 au obligația să depună noi declarații de avere și declarații de interese. 
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5.2. Fluxul procedural: 

(1)Conducătorul instituției desemnează o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor 

referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, care, de regulă face parte din Serviciul 

Gestiune Resurse Umane; 

(2)Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile 

de interese se informează cu privire la actualizările legislative în domeniu, respectiv cu privire la cele 

mai recente versiuni ale declarațiilor în vigoare; 

(3)Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile 

de interese comunică prin adresă de înștiințare către șefii unităților ierarhice și personalul cu funcții de 

conducere din cadrul instituției cărora le revine obligația legală de a completa și transmite declarațiile 

de avere și de interese noile formulare, instrucțiunile de completare, precum și termenul limită privind 

transmiterea acestora, care este: 

 15 zile de la data numirii sau alegerii într-o funcție care presupune completarea declarațiilor; 

 15 zile de la data încetării suspendării pentru persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al 

demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal; 

 20 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității; 

 31 mai a fiecărui an pentru anul anterior, în cazul actualizării anuale a declarațiilor. 

(4)Persoanele cu funcții de conducere și șefii unităților ierarhice informează personalul din subordine cu 

privire la obligativitatea completării și depunerii declarațiilor de avere și declarațiilor de interese, precum 

și cu privire la termenele de completare și persoana de la care pot solicita informații privind modul de 

completare; 

(5)Persoanele aflate sub incidență completează declarațiile de avere și declarațiile de interese și le 

transmit în original, în format material, în termenele indicate mai sus, persoanei responsabilă cu 

implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese din cadrul 

Consiliului Județean Arad; 

(6)Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile 

de interese oferă consultanță pe întreaga durată a anului cu privire la modul de completare a acestora; 

(7) Dacă pe parcursul completării declarațiilor apar neclarități sau ambiguități cu privire la modul de 

completare, persoanele în cauză sunt obligate să se adreseze persoanei responsabilă cu implementarea 

prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, pentru lămurirea acestora; 

(8) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile 

de interese primește și înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează o dovadă 

de primire; 

(9) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile 
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de interese centralizează declarațiile primite și verifică completitudinea datelor înscrise în acestea, 

precum și corectitudinea lor, în limitele rezonabile ale accesului la informații; 

(10) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese identifică declarațiile necompletate, completate în mod necorespunzător, 

incomplete, neconforme și le returnează persoanelor care le-au completat, indicând și modul de 

soluționare a neconformităților; 

(11) Persoanele cărora le-au fost returnate declarațiile de avere și declarațiile de interese au obligația de 

a retransmite declarațiile completate în mod corect/complet/conform în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea informării cu privire la elementele de remediat; 

(12) După centralizarea tuturor declarațiilor, în formă completă și corectă, dar nu mai târziu de 15 iunie, 

sau, după caz, de termenul limită prevăzut în legislație pentru transmiterea declarațiilor, persoana 

responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese 

evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, 

denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANI; 

(13) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese transmite către Compartimentul Analiză Informatică declarațiile de avere și de 

interese, în termen de maxim 10 zile de la primirea și centralizarea acestora, în scopul afișării lor pe 

pagina web a instituției; 

(14) Compartimentul Analiză Informatică asigură postarea acestora pe pagina web a instituției, în termen 

de maxim 10 zile de la primirea documentelor, în secțiunea special dedicată; 

(15) Compartimentul Analiză Informatică are obligația de a organiza informația pe pagina web a 

instituției de așa natură încât accesul la informații să fie facil, iar declarațiile de avere și interese să fie 

păstrate pe pagina web a instituției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după 

încetarea acestora; 

(16) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese este responsabilă cu păstrarea și arhivarea declarațiilor de avere și declarațiilor 

de interese, conform legislației aplicabile; 

(17) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese trimite către ANI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate 

ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor 

speciale prevăzute de lege, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

(18) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu 
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au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste 

persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 

(19) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese comunică lista cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile 

de interese Președintelui Consiliului Județean Arad; 

(20) Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile 

de interese acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și 

evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmește note de opinie în acest sens, 

la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese. 

 

6. Responsabilități 

6.1. Președintele Consiliului Județean Arad: 

a. numește, prin dispoziție, o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la 

declarațiile de avere și declarațiile de interese, care, de regulă face parte din Serviciul Gestiune Resurse 

Umane; 

b. este informat cu privire la lista persoanelor care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de 

interese în termen. 

 

6.2. Șefii de unități ierarhice / Personalul cu funcții de conducere: 

a. informează personalul din subordine cu privire la obligativitatea completării și depunerii declarațiilor 

de avere și declarațiilor de interese, precum și cu privire la termenele de completare și persoana de la 

care pot solicita informații privind modul de completare. 

 

6.3.Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și 

declarațiile de interese: 

a. se informează cu privire la actualizările legislative în domeniu, respectiv cu privire la cele mai recente 

versiuni ale declarațiilor în vigoare; 

b. comunică către șefii unităților ierarhice și personalul cu funcții de conducere din cadrul instituției 

cărora le revine obligația legală de a completa și transmite declarațiile de avere și de interese noile 

formulare, instrucțiunile de completare, precum și termenul limită privind transmiterea acestora; 

c. oferă consultanță pe întreaga durată a anului cu privire la modul de completare a declarațiilor de avere 

și declarațiilor de interese; 

d. primește și înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează o dovadă de 

primire a acestora; 
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e. centralizează declarațiile primite și verifică completitudinea datelor înscrise în acestea, precum și 

corectitudinea lor, în limitele rezonabile ale accesului la informații; 

f. identifică declarațiile necompletate, completate în mod necorespunzător, incomplete, neconforme și 

le returnează persoanelor care le-au completat, indicând și modul de soluționare a neconformităților; 

g. evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, 

denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese; 

h. transmite către Compartimentul Analiză Informatică declarațiile de avere și de interese, în termen de 

maxim 10 zile de la primirea și centralizarea acestora, în scopul afișării lor pe pagina web a instituției; 

i. păstrează și arhivează declarațiile de avere și declarațiile de interese, conform legislației aplicabile; 

j. transmite către ANI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor 

de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute 

de lege, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

k. întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile 

de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-

le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 

l. informează Președintele Consiliului Județean Arad cu privire la lista cu persoanele care nu au depus 

declarațiile de avere și declarațiile de interese în termen; 

m. acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și 

evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmește note de opinie în acest 

sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de 

interese. 

 

6.4. Compartimentul Analiză Informatică: 

a. asigură postarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese, pe pagina web a instituției, în termen 

de maxim 10 zile de la primirea documentelor, în secțiunea special dedicată; 

b. organizează informația pe pagina web a instituției de așa natură încât accesul la declarațiile de avere 

și declarațiile de interese să fie facil, iar acestea să fie păstrate pe pagina web a instituției pe toată durata 

exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora. 

6.5.Persoanele cărora le revine obligația de a completa declarațiile de avere și declarațiile de 

interese: 

a. completează declarațiile de avere și declarațiile de interese și le transmit în original, în format material, 

în termenele indicate mai sus, persoanei responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la 

declarațiile de avere și declarațiile de interese; 

b.se adresează persoanei responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere 
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și declarațiile de interese, pentru lămurirea oricăror neclarități sau ambiguități cu privire la modul de 

completare a declarațiilor. 
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7. Formular evidență modificări 

Nr. 

Crt. 
Ediție Data ediției Revizie Data reviziei Nr. pagină modificată Descriere modificare 

Semnătură 

conducător 

compartiment 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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8. Formular analiză procedură 

Nr. 

Crt. 
Compartiment 

Nume și prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor de drept 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătură Data Observații Semnătură Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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9. Formular distribuire procedură 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătură Data retragerii procedurii înlocuite Semnătură 

Data intrării 

în vigoare 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
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10. Anexe 

10.1. Diagrama de proces  
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