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PROIECT DE HOLM/IRE NR. 	 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Funclionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Având  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	12022 	din 	06 .2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita, 
Exam/nand: 
- Raportul de specialitate nr. 	00 /2022 - 	din  -Q./A—( 29  .2022 al Directiei 

Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico - 

jnanciară , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de 

disciplină , drepturi, obł igaţ ii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru inv ălă rnă nt, 

cultură , culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Cornisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru muncd, 

să nă tate, asistentă  sociald ş ifamilie, 
In conformitate cu 
- Hotă rdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea 

organ igramei, statului de functii ş i functiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomita; 

- prevederile art.5 lit.g), art. 173 alin.(2) lit. c), art. 190 alin.(3) din Ordonanţa de 
Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legislativă  pentru 
elaborarea actelor normative, republicatd, 

- prevederile Regulamentului de organ izare ş i functionare a Consiliului Juderean 
aprobat prin Hoareirea Consiiiului Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 

modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
In temeiul art. 196 aim (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urge* a Cruvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Cu modificcirile ş i complet ă rile ulterioare, 
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HOTA'R Ă $TE: 

Art.1 Se aprobă  Regulamentul de Organizare ş i Functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeman Ialomi,ta, prevă zut in anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă ră re. 

Art.2 La data adoptă rii prezentei hotă ră ri îş i incetează  aplicabilitatea Hotă ră rea 
Consiliului Judelean Ialornita nr. 60727.04.2017. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă rdre se 
va comunica, spre ducere la indeplinire, structurilor funcţ ionale din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a i, spre ş tiinţă , Instituţ iei prefectului — 
Judeţ ul Ialomiţa, urrndnd să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţ a, 
secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat 

Secretarul General al Judetului 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

 

 

Rd./0e. 
DIG 
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Anex ă  
la Heattrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

nr. 	din 	- 	.2022 - 

REGULAMENT DE ORGANIZARE $1 -  FUNCTIONARE 
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI .PUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢ II GENERALE 

Art.1(1) Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a dispune de un aparat de specialitate in vederea 
indeplinirii atribu ţ iilor i responsabilit ăţ ilor ce-i revin ca autoritate a administra ţ iei publice locale, 
stabilite prin Constitu ţ ia României, legi, hotă riri ş i ordonanţ e ale Guvernului, alte acte normative, 
precum ş i prin hot ă rArile Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a sau dispozi ţ ii ale Pre ş edintelui. 

(2) Organizarea ş i func ţ ionarea aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a se 
desfăş oard în conformitate cu prevederile legate in materie ş i cu prevederile prezentului Regulament. 

Art.2 Regulamentul de Organizare ş i Funcţ ionare al aparatului de specialitate at Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a, denumit in continuare Regu  lament,  reprezintă  ansamblul nornielor juridiee care 
reglementeaz ă  atribuţ iile ş i responsabilit ăţ ile generale ale acestuia, principiile, competen ţ ele ş i 
relaţ lile funcţ ionale care stau la baza organiz ă rii ş i funcţ ionă rii sale, precum ş i atribuţ iile, 
competenţ ele ş i responsabilit ăţ ile specifice fiec ă rei structuri organizatorice, care s ă  asigure 
exercitarea la nivel optim a atribu ţ iilor ce revin administraţ iei publice locale constituit ă  la nivel 
jude ţ ean. 

Art.3(1) Aparatul de specialitate este organizat ea structur ă  funcţ ional ă  permanent ă , fă ră  
personalitate juridic ă  ş i capacitate decizional ă  ş i are ca atribu ţ ii principale executarea de fapte 
tehnico-materiale ş i acte care prin ele insele nu produc efecte juridice, ei fundamenteaz ă  din punet de 
vedere al legalit ăţ ii, neeesit ăţ ii, oportunităţ ii, eficienţ ei ş i/sau eficacit ăţ ii adoptarea sau emiterea 
actelor administrative normative sau individuale de c ă tre Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i Preş edintele 
acestuia, precum ş i incheierea de acte juridiee in numele jude ţului Ialomiţ a sau al Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a. 

(2) Aparatul de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a reprezint ă  totalitatea 
eompartimentelor func ţ ionale, Mfg personalitate juridic ă , de la nivelul unit ăţ ii administrativ-
teritoriale Judeţ ul Talomiţ a, precum ş i secretarul general al unit ăţ ii administrativ-teritoriale Jude ţ ul 
ialomi ţ a. 

(3) Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, consilierii personali sau personalul din cadrul 
cabinetului acestuia, vicepre ş edinţ ii Consiliului Tudeţ ean Ialomi ţ a, consilierii personall sau personalul 
din cadrul cabinetelor acestora i administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate. 

Art.4(1) Aparatul de specialitate ş i celelelate structuri organizatoriee func ţ ionale sunt 
subordonate Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, care ră spunde de buna funcţ ionare a 
acestora ş i asigură  conducerea, coordonarea, indrumarea ş i controlul activit ăţ ilor desfăş urate. 

(2) Coordonarea ş i indrumarea unor structuri organizatoriee func ţ ionale din cadrul aparatului 
de specialitate, pot fi delegate, prin dispozi ţ ia Preş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
vicepre ş edinţ ilor consiliului judeţ ean, administratorului public, secretarului general al jude ţului 
Ialomi ţ a sau altor persoane, in condi ţ iile legii. 

(3) Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a are competen ţ a de a da sarcini ş i dispozi ţ ii 
direc ţ iilor coordonate de vicepre ş edinţ i, administratorul public ş i seeretarul general al jude ţului 
Ialomiţ a. 
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Art.5 in organizarea ş i functionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ia ł orniţ a  
se aplică  $i se respect ă  urmă toarele principii: 

a) principiul legaliteiţ ii, conform Carina aparatul de specialitate trebuie-s ă -asigure-respectarea-
legii, iar compartimentele ş i personalul au obligatia s ă  actioneze pentru realizarea atributiilor cc le 
revin potrivit competentelor legale, dep ă sirea lor ducand la angaj area r ă spunderii juridice; 

b) principiul celerităţ ii ş i  al eficienţ ei, potrivit c ă ruia actiunea administrativ ă  trebuie s ă  
intervin ă  la inomentul oportun, s ă  diversifice metodele de investigatie ş i de analiz ă  a situaţ iei pentru 
ca intervenţ ifie corective s ă  conducă  la rezolvarea efectiv ă  a problemelor, s ă  fie orientat ă  explicit spre 
finalitate, s ă  pună  in valoare potentialit ă tile intern; s ă  aib ă  o reactie prompt ă  la solicit ă rile noi ş i s ă  
asigure o gestiune eficient ă  a mecanismelor de guvernare local ă ; 

c) principiul imbună tăţ irii permanente a calităţ ii serviciului public, potrivit c ăruia aparatul 
de specialitate trebuie s ă  asigure servicii accesibile, moderne $i la standarde de perfonnant ă  pentru 
cet ă teni, s ă  evalueze permanent impactul ş i performantele atinse, pentru a cre$te $i diversifica 
numă rul ş i tipul serviciilor, a rationaliza ş i simplifica pro cedurile administrative, a perfec ţ iona 
procedurile de lucru $i a generaliza practicile de succes, compatibile cu normele europene; 

d) principiul responsabilităţ ii ş i atitudinii participative a personalului, confouu c ă ruia 
functionarii publici ş i personalul contractual, indiferent de nivelul ierarhic al functiei sau postului pe 
care se afl ă , sunt r ă spunz ă tori pentru modul de indeplinire a indatoririlor de serviciu $i stint 
responsabilizati cu atributii precis determinate prin fi$a postului, promoveaz ă  metode active de 
relationare $i de perfectionare a muncii in echip ă , inţ eleg rolul pe care îl au sau îl pot avea in 
diversificarea serviciilor, cresterea performantei profesionale ş i eficientizarea activit ă tii ş i 
functionalit ă tii autorită tii publice; 

e) principiul conducerii ierarh  ice ş i al eviteirii subrogă rii de competenţă , potrivit că raia 
personalul cu atributii de conducere are dreptul ş i responsabilitatea de a dispune, corelativ cu 
obligatia subordonatului de a executa dispozi ţ iile primite, dar $i faptul c ă  superiorul ierarhic nu se va 
substitui in atributiile subordonatului, cleat in caz de deficient ă  gravă ; 

f) principiul suplinirii in serviciu, in caz de necesitate, conforni că ruia functionarii din cadrul 
unui compartiment functional, sau dup ă  caz, din cadrul compartimentelor ce fac parte din aceeasi 
directie, trebuie s ă  fie capabili s ă  preia activitatea colegilor temporar indisponibili $i s ă  asigure 
eficientă  ş i rigoare in functionarea aparatului de specialitate si a entit ă tii publice; 

principiul asigură rii continuiteiţ ii serviciului public, conform c ă ruia aparatul de specialitate 
trebuie s ă  funcţ ioneze conform unor pro grame de lucru adaptate cerintelor continuit ă tii vieţ ii sociale, 
pe intreaga durată  a anului, fait perioade de intrerupere, cu exceptiile legal reglementate; 

h) principiul transparenţ ei administrative, potrivit c ă ruia trebuie asigurat ă  respectarea 
normelor privind liberul acces la informatiile de intres public, transparen ţ a in activitatea decizional ă , 
consultarea ş i implicarea cet ă tenilor $i a structurilor asociative ale acestora la luarea deciziilor 
administrative; 

principiul egalită ,tii, potrivit c ă ruia beneficiarii activit ă tii Consiliului Judetean Ialomita au 
dreptul de a fi tratati in mod egal, intr-o manier ă  nediscriminatorie, corelativ cu obligatia autorit ă tii 
administra ţ iei publice judetene de a trata in mod egal pe toti beneficiarii, f ă ră  discriminare pe 
criteriile prev ă zute de loge; 

Art.6(1) La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialornita sunt dou ă  tipuri 
de compete*: 

a) competen ţa profesională , care reprezint ă  totalitatea cuno ş tintelor si deprinderilor necesare 
pentru exercitarea unei func ţ ii in cadrul direcţ iibor, serviciilor ş i compartimentelor aparatului de 
specialitate ş i unul din criteriile esentiale avute in vedere la incadrarea si promovarea functionarilor 
publici $i personalului contractual; 

b) competen ţa de serviciu, definit ă  ca abilitarea ş i, totodat ă , obligaţ ia ce revine unui 
compartiment functional sau functionar public, de a realiza o anumit ă  activitate/actiune precis 
stabilită  pentru indeplinirea obiectivelor entit ă tii publice, respectandu-se echilibrul dintre exigen ţ ele 
actiunii ş i resursele alocate, precum ş i o inc ă rc ă tură  de muncă  uniform ă  pe compartimente ş i 
functionari publici sau personal contractual. 

(2) Atribuţ iile de serviciu ale compartimentelor functionale se stabilesc prin prezentul 
Regulament, in capitolele cc privesc organizarea directiilor, serviciilor, birourilor ş i 
eompartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
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Art.7(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judetcan Ialomi ţ a este organizat pe domenii 
de-activitate ş hinnă toarele-structuri functionale,--in coneordan ţă - cu. Organigrama aprobat ă , 

a) direcţ ia, condus ă  de un director executiv/arhitect- ş ef sau, în lipsa acestuia, de un director 
executiv adjunct, 

b) serviciul, condus de un ş ef de serviciu, 
c) biroul, condus de un sef de birou, 
d) compartimentul, coordonat de -an functionar public din cadrul acestuia, prin men ţ ionarea 

unei asemenea atribu ţ ii in fisa postului. 

(2) Organizarea direc ţ iilor, serviciilor, biro-tailor ş i compartimentelor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomita este reprezentat ă  grafic prin organigramd, care exprimd 
modul de structurare a resurselor umane pe compartimente functionale si principalele rela ţ ii ierarhice, 
in functie de cerintele legate privind num ă rul minim de posturi de executie. 

(3) Denumirea structurilor functionale trebuie s ă  refiecte sintetic principalele atributii pe care 
le exercită . 

(4) Organigrama, num ă rul de personal, precum ş i statul de functii ale aparatului de 
specialitate se aprob ă  si se pot modifica, on de ate on este necesar, la propunerea Pre ş edintelui, prin 
hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita, in cazul apari ţ iei unor acte normative care stabilesc atribufii 
noi pentru autoritatea public ă , in funcţ ie de volumul si complexitatea atributiilor, competentelor ş i 
responsabilit ă filor legale cc trebuie indeplinte in plan deliberativ si/sau executiv, precum ş i de 
limitele alocatiilor bugetare. 

Art.8(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialornita este structurat in func ţ ii 
publice si posturi contractuale, jar acestea, la randul lor, in functii de condu.cere ş i de executie. 

(2) Funcţ iile publice de executie ş i de conducere se stabilesc prin Planul anual de ocupare, ce 
se aprob ă  prin hot ă rdre a Consiliului Judetean Ialomi ţ a, in condiţ iile legii, cu avizul Agentiei 
Nationale a Func ţ ionarilor Publici. 

Art.9(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judettan Ialomita cuprinde do -aă  categorii de 
personal, dupd cum urmeaz ă : 

a) func ţ ionari publici că rora le sunt aplicabile dispozi ţ iile Codului administrativ aprobat 
prin OUG nr. 57/2019, in ceea ce priveste na ş terea, derularea, modificarea si incetarea relafiilor de 
serviciu, drepturile ş i obligaţ iile, precum ş i ră spunderii materiale ş i disciplinare; 

b) personal contractual, angajat pe baz ă  de contract individual de munc ă  ş i că ruia îi sunt 
aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii ş i ale Codului administrativ aprobat prin 
OUG nr. 57/2019; 

(2) Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean lalomita 
li se vor aplica, in mod corespunz ă tor, dispozi ţ iile prezentului Regulament. 

(3) Presedintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a angajeaz ă , sanc ţ ioneaz ă , modified raportul de 
serviciu sau de muncă  ş i elibereazd din func ţ ie, in conditiile legii, personalul din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomita. 

(4) Functionarii publici din aparatul de specialitate se bucurd de stabilitate in fiinctie, conform. 
legii 

Art.10(1) Personalul aparatului de specialitate isi desil ş oară  activitatea in limitele legii ş i cu 
respectarea atributiilor stabilite in fisa postului pe care îl ocup ă . 

(2) Fi ş a postului trebuie s ă  fie clară , concis ă , explicită  si lipsită  de echivocuri in ceca cc 
prive ş te atribufifie, competentele, responsabilit ă tile ş i relatiile functionale stabilite. 

(3) Fi ş a fiecdrui post este intocrnit ă  de conduc ă toral compartimentului in care i ş i desfasoar ă  
activitatea titularul postulai, avizatd de superiorul ierarhic conduc ă torului compartimentului ş i 
aprobatd de Pre ş edintele Consiliulai Judetean Ialomita. Dup ă  aprobare, un exemplar al fisei postului 
va fi inmAnat ă , sub semnă tură , persoanei care ocup ă  postul respectiv, an exemplar va r ă mâne la ş eful 
structurii organizatorice in care este prev ă zut postal, iar al treilea exemplar se pdstreaz ă  la Biroul 
Resurse Umane. 
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(4) Fi ş a postului se poate modjfica  on de ate on  este necesar, in cazul apariţ iei unor acte 
normative care stabilesc atributii noi pentru autoritatea public ă , precum ş i in cazul adopt ă rii unor 

Judetean-Ialomita, emiterii-unor de că tre Presedintelz -Consili-ului -
Tudetean Ialomita, care stabilesc atributii noi, suplimentare sau redistribuite, specifice postului, 
respect ă ndu-se aceea ş i procedur ă  ca ş i in cazul intocmirii initiale a acesteia. 

(5) Personalul din cadrul aparatului de specialitate particip ă , in vederea imbun ă tă tirii activiă tii 
specifice, la cursuri de perfectionare profesional ă , seminarii, simpozioane, conferinte ş i alte 
aserrienea evenimente. 

Art.11(1) Relatiile functionale din cadrul aparatului de specialitate sunt de 3 tipuri : 
a) relaţ ii ierarhice, care sunt acele relatii  cc se stabilesc in timpul serviciului ?titre personal-al 

de executie ş i personalul de conducere direct, jar, in continuare, din aproape in aproape, pe scar ă  
ierarhică , pănă  la Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita, respect ă ndu-se regala c ă  un subordonat 
nu trebuie s ă  aib ă  decă t un singur ş ef ş i are obligatja s ă -i execute dispozitiile date. Un functionar 
public de conducere poate apela la un functional- public de rang inferior, care nu-i este subordonat, 
numai după  informarea ş i obtinerea acordului de la ş eful ierarhic direct al celui solicitat; 

b) relaţ ii de colaborare sunt relatiile care se stabilesc intre functionarii publici/personalul 
contractual pentru realizarea in comun de activită ti/actiuni care să  ducă  la indeplinirea unor objective 
clar determinate, prin schimbul liber de opinii ş i existenta unui coordonator, cu o compete* real ă , 
recunoscut ă  ş i capabil s ă  integreze eforturile celor care colaboreaz ă  in vederea atingerii obiectivului; 

c) relaţ ii colegiale sunt acele rela ţ ii nefonnale dintre personalul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialomita, care trebuie s ă  respecte dou ă 	să  nu dăuneze serviciului ş i s ă  
nu contravină  prevederilor legale ş i ale prezentului Regulament. 

(2) Presedintele, vicepre ş edinţ ii Consiliului Judetean Ialomita, administratorul public si 
secretarul general al judetului Ialomita sunt titularii drepturilor si obligafiilor de putere ierarhic ă  
pentni compartimentele funetionale pe care le coordoneaz ă  potrivit organigramei,  jar  directorii 
executivi, directorii executivi adjuncti, sad de serviciu ş i ş efii de bjrou au autoritate deplin ă  asupra 
functionarilor direct subordonati ş i ră spund pentru realizarea tuturor atribufiilor  cc  revin 
compartimentului functional pe care Ti  conduc, fă ră  ca aceast ă  prevedere s ă  exclud ă  ră spunderea 
direct ă  a funetionarilor din subordine. 

(3) Relatijle dintre personalul cu fimetii de conducere ş i personalul cu functii de execuţ ie se 
bazeaz ă  pe respect reciproc,  fund  interzis ă  jignirea, discriminarea de once natură  si hă rţuirea. 

(4) Pentru punerea in executare a sarcinilor de serviciu, personalul cu functii de conducere 
poate emite "note de serviciu" cu sarcini individuale sau colective. Nerespectarea "notelor de 
serviciu" constituie abatere disciplinar ă  ş i se sanctioneaz ă  potrivit legii. 

(5) Fluxul informational ş i cireuitul documentelor in cadnil aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialomita se realizeaz ă  pe baz ă  de condică  de expediere intem ă , prin grija 
directorilor executivi, directorilor executivi adjuncti, ş efilor de serviciu  i ş efilor de birou. Ace ş tia au 
obligatia s ă  coordoneze si s ă  unriă reasc ă  rezolvarea lucr ă rilor  rep  artizate  în  tennenul dispus de 
conducere, sau in lipsa acestuja, Tn termenul prev ă zut de loge. 

Art.12 Coordonarea ş i legă tura intre structuile functionale se realizeaz ă  prin personalul eu 
atributii de conducere,  Tar  cele care privesc relaţ iile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorit ă ti ale 
administraţ iei publice centrale, Institutia Prefectului-judetul Ialomita, parlamentarii judetului 
Ialomita, precum Ş  cu alte consilii judetene, consilii locale ş i structuri asociative din administratia 
publică  locală  se realizeaz ă  numai prin Pre ş edinte, vicepresedinti, administrator public sau secretarul 
general al judetului. 

Art.13 in exercitarea atributiilor, compartimentele funcfionale colaboreaz ă  cu autorit ă tile 
administratiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ş i ale celorlalte 
autorit ă ti centrale care functioneaz ă  in judetul Ialomiţ a , respectiv cu conducerile institutiilor ş i 
servicjilor publice aflate in subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita sau ale 
consiliilor locale. 
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CAPITOLUL II 
APARATUL DE-SPECIALITATE 

AL CONSILIULUI JUDEŢ EAN IALOMITA 

SECŢ IUNEA 
ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

Art.14 in scopul realiz ă rii competentelor ce revin Consiliului Jude ţ ean talomi ţ a, aparatul de 
speciatitate indeplineş te, in condi ţ iile legii, urmă toarele atribu ţ ii principale; 

a) aplică  ş i execut ă  prevederile legate, inclusiv hotă ră rile adoptate de Consiliul Jude ţ ean 
Ialomita ş i dispoziţ iile Preş edintelui acestuia; 

b) elaboreaz ă  proiecte de acte administrative ş i alte reglement ă ri specifiee autorit ăţ ii 
administratiei publice judetene; 

c) asigară  intoemirea ş i transmiterea in termenele legale a raportului de specialitate al 
directiilor de specialitate pentru proiectele de hot ă ră re a eă rot tematic ă  este specified domeniului 
acestora; 

d) elaboreaz ă  studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, 
statistici ş i alte documente pe care se fundamenteaz ă  proeesul deeizional al autorit ăţ ii; 

e) propune ş i elaboreazd acorduri-eadru de cooperare, asociere sau parteneriat Cu autorit ăţ i ale 
administraţ iei publice locale ş i centrale, en serviciile publice deconcentrate din jude ţ  ş i cu strueturi 
asociative din administra ţ ia publied ş i ale societ ăţ ii civile, pentru realizarea de programe, proiecte, 
activit ăţ i ş i actiuni publice de intres local, jude ţ ean, regional, national sau cu participare 
intemaţ ional ă , in limita competen ţ elor legate ş i urmă re ş te realizarea obiectivelor ş i acţ iunitor 
prevdzute in acordurile incheiate; 

f) acordă , la cerere, asisten ţă  tel-mică , juridicd, economică  ş i financiară  consilierilor jude ţ eni 
ş i comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude ţ ean talomi ţ a, consiliilor locale municipale, or ăş ene ş ti 
ş i comunale, primarilor ş i seeretaritor generali ai unit ă tilor adtninistrativ-teritoriale, preeum ş i 
institu ţ iilor publiee din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Jude ţ ean talomi ţ a; 

g) prezintd anual sau  on de c ă te on se solicit ă  rapoarte sau informdri asupra activitatii 
desfăş urate de structurile func ţ ionale sau pe probleme punctuate; 

h) asigură , impreun ă  cu instituţ iile publice de sub autoritatea Consiliului Jude ţ ean Ialomita, 
baza de date pentru intoernirea raportului privind modul de indeplinire a atributiilor proprii ale 
Pre ş edintelui ş i de punere in executare a hot ă rdrilor Consiliului Jude ţ ean talomi ţ a; 

i) desfăş oard activit ă ti de indrumare ş i control, in condifiile legii ş i ale prezentului 
Regulament ş i exercită  consilierea, controlul ş i auditul public intern; 

j) asig-ură  gestionarea resurselor lunatic ş i financiare ş i utilizarea tor pentru indeplinirea 
programelor, proiectelor, activit ă titor, ae ţ iunilor ş i obiectivelor Consiliului Jude ţ ean talomi ţ a; 

k) elaboreazd ş itsau dezvoltd sisteme de control managerial, prin into cmirea programului de 
dezvoltare a sistemelor de control managerial, cu obieetive, ac ţ iuni, responsabilit ăţ i, tennene ş i 
proeeduri, stabilite pe activit ă ti; 

1) elaborareaz ă  Strategia ş i Planul anual al achizi ţ iilor publice, prin colaborarea tuturor 
direc ţ iilor de specialitate; 

m) asigură  reprezentarea intereselor Consiliului Jude ţ ean talomiţ a in raporturile acestuia cu 
persoane fizice sau juridice de drept public ş i privat, din tar ă  ş i stră ină tate, in limita competentelor 
stabilite de Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a, precum ş i reprezentarea in justi ţ ie; 

n) asigurd, prin direc ţ iile de specialitate intocmirea Regulamentului de organizare ş i 
funcţ ionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţ a, inclusiv a Regulamentului de 
ordine interioar ă , urmă rind ş i actualizarea lor, in condi ţ iile legii; 

a) realizeaz ă  accesul liber la informatiile de interes public, transparenta deeizionald  în  
administraţ ia publicd judeţ eand ş i participarea activ ă  a eetă tenilor ş i a asociatiilor legal constituite ale 
aeestora la decizia administrativd; 
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p) stabile ş te proceduri standard pentru circuitul documentelor si informatiiIor publice ş i 
propune modalit ăţ i de simplificare ş i optimizare a circuitului documentelor si de reducere a 
termenelor -de rezolvare -a-corespondentei; 

q) promoveaz ă  compatibilizarea normelor, structurilor ş i practicilor administrative specifice 
Consiliului Judetean Ialomita cu cele existente in ţă rile Uniunii Europene; 

r) particip ă  la realizarea operatiunilor privind angajarea, lichidarea si ordonan ţ area 
cheltuielilor instituţ iei; 

s) indeplineste mice aIte atribu ţ ii incredinţ ate de Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a sau prev ă zute de 
lege ş i alte acte normative. 

Art.15(1) Potrivit organigramei aprobat ă  prin Hotă ră re a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
aparatul de specialitate este organizat in structuri functionale aflate in subordinea Pre ş edintelui 
Consiliului Judetean Ialomita, pe domenii de activitate in care consiliul are compete* conferite de 
legea organic ă  ş i alte acte normative, astfel 

a) Administrator Public; 
b) Cabinet Pre ş edinte; 
c) Cabinet Vicepre ş edinte 1; 
d) Cabinet Vicepre ş edinte 2; 
e) Compartimentul Audit Public Intern; 
I)  Compartimentul Corp Control; 
g) Compartimentul Informatic ă ; 

Birou Resurse Umane; 
i) 5 (cinci) direc ţ ii de specialitate, respectiv: 

i.1 Direcţ ia Achizitii ş i Patrimoniu 
i.2 Directia Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism 
i.3 Directia Buget Finante 
i.4 Directia Coordonare Organizare 
i.5 Directia Investitii ş i Servicii Publice 

(2) Direc ţ iile de specialitate sunt structurate in servicii, birouri ş i compartimente, astfel: 

A) Directia Coordon  are  Organizare, coordonatei de Secretarul general al judefului: 
a) Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare: 

- Compartimentul Juridic; 
Compartimentul Coordonare, Organizare, Gestionare Monitorul Oficial al 
Judetului; 

- Compartimentul Parteneriate Institu ţ ionale ş i Colaborare cu Societatea Civil ă ; 
b) Central de Informatii pentru Cet ăţ eni: 

- Compartimentul pentru Informa ţ ii ş i Relaţ ii Publice; 
- Compartimentul Mass — Media. 

B) Direcţ ia Acliiz4ii  si Patrimoniu, coordonatil de Vicepre ş edintele 1: 
a) Serviciul Achizi ţ ii Publice; 
b) Compartimentul Patrimoniu Public ş i Privat; 
c) Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protectia Munch. 

C) Direcţ ia Amenajarea Teritoriului si Urbanism, coordonaai de un Vicepresedinte 1: 
a) Serviciul Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism; 
b) Compartimentul Monitorizare ş i Control. 

D) Directia Investitii ,ş i Servicii Publice, coordonatei de Administratorul Public : 
a) Servicial Unitate Implementare Proiecte: 

- Compartimentul Investitii Publice; 
- Comparimentul Infrastructur ă  Rutieră ; 

Compartimentul Infrastructur ă  Mediu  i Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilit ăţ i Publice; 
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b) Serviciul Management de Proiect ş i Investitii: 
- Birou Administrare  i Monitorizare Proiecte; 
- Compartimentul Investi ţ ii Publice; 

Autoritatea Teritorial ă  pentru Strategia Integ-rat ă  de Dezvoltare Teritoriald. 
c) Serviciul Gestionarea Servicillor Publice: 

- Autoritatea Jude ţ eand de Transport; 
- Compartimentul Avize $i intre ţ inere Drumuri; 

Compartiment Coordonare Societki, Servicii si Institu ţ ii. 

E) Directia Buget Finante, coordonată  de Vicepreledinte 2: 
a) Serviciul Buget Contabilitate, Programare $i Unu ă rire Venituri : 

- Compartimentul Buget , Contabilitate; 
Compartimentul Programare ş i Urmdrire Venituri; 

- Compartimentul Finanţ are Programe/Proiecte ş i Investi ţ ii; 
- Compartimentul Analiz ă  ş i Sintez ă  Sugetard. 

F) Birou Resurse Duane, coordonat de Secretarul general al judelului 

(3) in coordonarea ş i indrumarea direct ă  a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a sunt 
organizate urm ă toarele structuri fiinc ţ ionale: 

- Administrator Public; 
- Cabinet Pre ş edinte; 
- Direcţ ia Amenaj area Teritoriului ş i Urbanism 

Compartimentul Audit Public Intern; 
Compartimentul Corp Control; 

- Compartimentul Informatic ă . 

(4) Coordonarea ş i indrumarea celorlalte structuri func ţ ionale se realizareaz ă  de c ă tre 
Vicepre ş edinţ i, Administratorul Public ş i Secretarul general al jude ţ ului, potrivit Dispozi ţ iei 
Pre ţ edintelui Consiliului Judeţ ean Ialomita. 

SECŢ IUNEA a II- a 
ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE PERSOANELOR CU FUNC Ţ II DE 
CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

Art.16 in activitatea de conducere, persoanele en func ţ ii de conducere (arhitectullef, 
directorii executivi, directorii executivi adjuncţ i, sefii de serviciu  i ş efii de birou)  i  coordonatorii 
compartimentelor, inclusiv inlocuitorii acestora indeplinese, in condi ţ iile legii, urmă toarele atribu ţ ii 
principale: 

a) asigurd organizarea, coordonarea, conducerea, indrumarea ş i controlul activit ăţ ii 
personalului din subordine $i rdspund de buna desfăş urare a activit ăţ ii structurilor din coordonare; 

b) urmă resc punerea in executare a legilor ş i a celorlalte acte normative care privesc 
activitatea Consiliului Jude ţ ean Talomiţ a $i se circumscriu domeniului specific direc ţ iilor ş i fac 
propuneri de imbun ă t ăţ ire a legislaţ iei; 

c) ră spund de elaborarea corect ă  si la timp a strategiilor, programelor, situa ţ iilor operative, 
studiilor, sintezelor, analizelor, statisticilor, rapoartelor de specialitate, notelor de fundamentare, 
referatelor ş i a altor luer ă ri ce cad in sarcina structurilor din coordonare, le semneaz ă  ş i le prezint ă  
spre aprobare sau vizare conducerii operative care coordoneaz ă  structurilor din coordonare $i/sau 
Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a; 

d) fac propuneri tematice pentru proiecte de hot ă rari care s ă  fie incluse pe ordinea de zi a 
ş edinţ elor Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, particip ă  la elaborarea proiectelor actelor administrative 
specifice autorit ăţ ii publice, r ă spund de intocrnirea ş i transrniterea in tennenele legate a raportului de 
specialitate al direc ţ iei pentru proiectele de hot ă rdre a c ă ror tematic ă  este specified dorneniului 
structurilor din coordonare si participd la $edin ţ ele Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a $i ale comisiilor de 
specialitate; raportul de specialitate al direc ţ iei pentru proiectele de hot ă rare va fi insotit de 
documente justificative, inclusiv in cazul proptinerilor altar institu ţ ii cu atribu ţ ii reglementate de lege; 
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utmă resc respeetarea m ă surilor ş i termenelor stabilite in hotă ilrile Consiliului Judeţ ean 
Ialomita ş i dispozi ţ iile Pre ş edintelui Consiliului hde ţ ean Ialomi ţ a transmise spre ducere la 
indeplinire; 

I)  asigură  asistenţ a de specialitate pentru consilierii jude ţ eni ş i comisiile de speeialitate ale 
Consihului Judeţ ean Ialorni ţ a, consiliile locale, primari, secretarii generali ai unit ă tilot administrativ-
teritoriale din judet, direc ţfile de specialitate ş i instituţ iile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a ş i particip ă  la coordonarea, in condi ţfile legii, a activit ăţ ii consiliilor locale in 
vederea realiz ă rii serviciilor publice de interes jude ţ ean, pe baza principiilor autonomiei, legalit ăţ ii, 
responsabilit ăţ ii, cooperă rii ş i solidarit ăţ ii in rezolvarea problernelor intregului jude ţ , pe probleme de 
administraţ ie publică ; 

g) particip ă  la elaborarea de note de fundanientare ş i alte operaţ iuni administrative pentru 
iniţ ierea unor proieete de hot ă ră ri de Guvem; 

h) particip ă  la asiguratea transparen ţ ei administrative prin fumizarea informa ţ iilor de interes 
public solicitate care stint definute sau gestionate de structurile din coordonare, intocrnirea 
documentelor de fundamentare a proiectelor de hot ă ră re cu caracter normativ ş i a celor necesare 
susţ inerii dezbaterilor publice specifice direetiei, precum ş i la solu ţ ionarea peti ţ iilor din domeniul de 
competenţă  al structurilor din coordonare; 

4 fae propuneri cu privire la speciali ş tii din structurile coordonate care vor reprezenta 
Consiliul Judetean Ialomi ţ a la manifest ă tile en caracter profesional, na ţ ionale ş i/sau intemationale, 
organizate pe probleme ale administra ţ iei publice sau pentru participarea in comisii ş i organisme 
constituite in aplicarea prevederilor unor acte normative; 

j) inainteaz ă  Preş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomita propuneri de modificare a atribu ţ iilor 
strueturilor din coordonare, in corelare Cu dispozi ţ iile actelor nor 	native nou ap ă rute sau pentru 
imbună t ăţ irea performan ţ elor profesionale; 

k) asigură  intoemirea fi ş ei postului, evaluarea anual ă  a perfonnantelor profesionale 
individuale ale func ţ ionatilor publici din structurile coordonate ş i propun ocuparea posturilor vacante 
ş i aplicarea de sanc ţ iuni disciplinare, cand este eazul; 

1) propun alocarea resurselor umane, materiale ş i financiare destinate desfa ş ută rii activit ăţ ii 
eompartimentelor de specialitate, fundamenteaz ă  necesarul de bunuri ş i servicii ş i bugetul aferent 
susţ inerii programelor initiate de structurile din coordonare ş i a funcţ ionă rii optime a acestora ş i 
asigur ă  operaţ iunile specifice referitoare la alocarea, lichidarea, ordonan ţ area ş i plata cheltuielilor 
bugetare aferente structurilor din coordonare; 

m) asigură  arbivarea documentelor produse, in conformitate cu normele legale in materie; 
n) propun  pro gramarea concediilor de odilufă  pentru personalul din structurile coordonate ş i 

rechemarea din concediu a unor func ţ ionari publiei in situatii temeinic justificate ş i programul de 
perfec ţ ionare profesional ă  a personalului din direc ţ ie, urm ă rind participarea la cursuri a func ţ ionarilor 
publiei ş i valorificarea cuno ş tinţ elor acumulate; 

o) ră spund de respectarea normelor de munch ş i de protectia muncii, a disciplinei ş i a 
Codurilor de conduit ă  ale func ţ ionarilor publiei ş i personalului contractual ş i propun mă surile Iegale 
in cazul inc ă leă rii prevederilor acestuia; 

p) repartizeaz ă , pe structurile directiei, coresponden ţ a, 1-ucră rile ş i sarcinile primite din partea 
Pre ş edintelui, vicepre ş edin ţ ilor, administratorului public ş i secretarului general al jude ţului, ră spund 
de realizarea acestora, corect ş i in termenul legal sau cel fixat de eel de la care s-a prima luerarea sau 
sarcina ş i semneaz ă , potrivit eompetentelor stabilite, lucr ă rile ş i coresponden ţ a directiei; 

q) ră spund  de cunoa ş terea ş i respectarea prevederilor prezentului regulament de e ă tre 
personalul direc ţ iei; 

r) asigură  implementarea, mentinerea  i imbună t ă firea Sistemului de Management al calit ă tii 
in directia pe care o coordoneaz ă . 

Art.17 Atributiile arhitectului- ş ef, directorilor executivi, direetorilor executivi adjuncti, 
ş efilor de serviciu, ş efilor de birou ş i coordonatorilor de compartimente se stabilese prin fi ş a postului. 
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CAPITOLUL III 
ADMINISTRATORUL -PUBLIC 

Art.18 (1) Administratorul Public nu face parte din aparatul de specialitate al Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i are urmă toarele atribu ţ ii specifice: 

a) coordoneaz ă  aparatul de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, potrivit deleg ă rii de 
comp etenţ e; 

b) propune imbună t ăţ irea funcţ ionă rii aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a; 

c) unnă re ş te rezolvarea de ate structurile din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a a 
sarcinilor rezultate din corespondenţ a repartizat ă ; 

d) face propuneri referitoare la asigurarea ş i managementul resurselor umane, financiare, 
telmice ş i/sau materiale ale Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a pe care le gestioneaz ă  in limita 
competenţ elor  cc ii  sunt delegate de că tre Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

e) propune planuri de acţ iune pentru implementarea strategiilor Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
urm ă re ş te realizarea acestora; 

f) coordoneaz ă  proiectele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a,  Cu  finanţ are din fonduri 
nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse; 

g) poate indeplini ş i alte atribu ţ ii stabilite prin dispozi ţ ii ale Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a. 

(2) Coordonarea structurilor func ţ ionale se realizeaz ă  cu respectarea subordon ă rii ierarhice a 
acestora faţă  de pre ş edintele, vicepre ş edinţ ii Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a ş i secretarului general al 
jude ţ ului, dup. caz. 

(3) Activitatea Administratonilui Public se desfăş oară  in baza unui contract de management, 
incheiat in acest sens cu Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in condi ţ iile legii, uncle sunt 
cuprinse ş i atribuţ iile desfăş urate de acesta. Durata contractului de management al administratorului 
public nu poate dep ăş i durata mandatului Pre ş edintelui Consiliului Judeţ ean falorniţ a  în  timpul c ă ruia 
a fost numit. 

(4) Administratorul public poate exercita func ţ ia de ordonator principal de credite dac ă  îi este 
delegat ă  aceast ă  atribuţ ie prin Dispozi ţ ia Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialorniţ a, conform legii. 

CAPITOLUL IV 
CABINET PRWDINTE 

Art.19(1) Structura func ţ ional ă  Cabinet Pre ş edinte nu face parte din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a. 

(2) Atribuţ iile personalului Cabinet Pre,5edinte se stabilesc prin dispozi ţ ie a Preş edintelui 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, potrivit prevederilor legale, ş i constau, in principal, in urmă toarele: 

a) consultă  diferite surse de informaţ ii (manuale de specialitate, site-uri web, etc.) in vederea 
realiz ă rii de materiale de specialitate pe probleme de administra ţ ie public ă  ş i economice; 

b) realizeaz ă  materiale consultative, studii de specialitate in vederea elabor ă rii de politici ş i 
strategii pentru indeplinirea obiectivelor institu ţ iei in perioada um ă toare; 

c) iniţ iază , realizeaz ă  ş i concluzioneaz ă  chestionare ş i sondaje de opinie pe probleme 
specifice de interes jude ţ ean; 

d) elaboreaz ă  analize, sinteze ş i evidenţ e cu caracter statistic pe probleme din domeniul 
specific de activitate; 

e) colaboreaz ă  cu structurile Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a in vederea elabor ă rii materialelor 
de prezentare a activit ăţ ii desfăş urate Tn cadrul institu ţ iei; 

colaboreaz ă  cu instituţ iile publice ş i serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a in probleme specifice domeniului de activitate al acestora; 

g) particip ă  la intă lniri, conferinţ e ş i seminarii specifice domeniului de activitate; 
h) iş i perfec ţ ioneaz ă  pregă tirea profesional ă  teoretic ă  ş i iş i insu ş e ş te deprinderile practice 

necesare exercit ă rii activit ăţ ii; 
i) particip ă  la manifest ă ri ş tiinţ ifice ş i profesionale in vederea des ă vă rş irii pregă tirii 

profesionale; 
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j) organizeaz ă  sesiuni de informare a cet ăţ enilor pe teme specifice; 
k) asigură  transmiterea informa ţ iilor specifice domeniilor de activitate pentru postarea pe 

site-ul insti ť uţii www.cji-almnitaxo  ş i alte pagini virtuale-ale instituţ iei; 	 — 
elaboreaz ă  ş i redacteaz ă  raportul anual al Presedintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomita 

privind modul de indeplinire a activit ă tilor; 
m) infonneaz ă  in timp util directiile de specialitate implicate cu privire la organizarea / 

participarea Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a la diverse actiuni/manifest ă ri cu impact 
organizatoric/logistic/financiar; 

n) execută  ş i alte atribuţ ii, sarcini ş i dispoziţ ii la solicitarea Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita. 

CAPITOLUL V 
CABINETE VICEPRWDINTI 

Art.20(1) Structurile func ţ ionale Cabinete Vicepresedinti nu fac parte din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean 

(2) Atributiile personalului din cele dou ă  Cabinete Viceprwdinti se stabilesc prin dispozitie a 
Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, potrivit prevederilor legale, ş i constau, in principal, in 
urmă toarele: 

o) consultă  diferite surse de informaţ ii (manuale de specialitate, site-uri web, etc.) in vederea 
realiz ă rii de materiale de specialitate pe probleme de administraţ ie public ă  ş i economice; 

realizeaz ă  materiale consultative, studii de specialitate in vederea elabor ă rii de politici ş i 
strategii pentru indeplinirea obiectivelor institu ţ iei in perioada unn5toare; 

q) ini ţ iază , realizeaz ă  ş i concluzioneaz ă  chestionare ş i sondaje de opinie pe probleme 
specifice de interes jude ţ ean; 

r) elaboreaz ă  analize, sinteze ş i evidenţ e cu caracter statistic pe probleme din domeniul 
specific de activitate; 

s) colaboreaz ă  cu  structurile Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in vederea elabor ă rii materialelor 
de prezentare a activit ăţ ii desraş urate in cadrul institutiei; 

t) colaboreaz ă  Cu  instituţ ifie publice ş i serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţ ean Talomita in probleme specifice domeniului de activitate al acestora; 

u) particip ă  la intdlniri, conferin ţ e ş i seminarii specifice domeniului de activitate; 
v) i ş i perfec ţ ioneaz ă  pregă tirea profesionald teoretic ă  ş i iş i insuş e ş te deprinderile practice 

necesare exercit ă rii activit ăţ ii; 
w)particip ă  la manifest ă ri ş tiinţ ifice ş i profesionale in vederea des ă varş irii pregă tirii 

profesionale; 
x) organizeaz ă  sesiuni de informare a cetăţ enilor pe teme specifice; 
y) asigură  transrniterea informa ţ iilor specifice domeniilor de activitate pentru postarea pe 

site-ul institu ţ iei www.cjialomita.ro  ş i alte pagini virtuale ale institutiei; 
z) elaboreaz ă  i  redacteaz ă  raportul anual al Vicepresedintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a 

privind modul de indeplinire a activit ăţ ilor; 
aa) 	informeaz ă  in timp util directiile de specialitate implicate cu privire la organizarea / 

participarea la diverse acţ iuni/manifestă ri cu impact organizatoric/logistic/financiar de care 
Vicepre ş edintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a In subordinea c ă ruia este angaj at; 

bb) 	execută  ş i alte atribu ţ ii, sarcini ş i dispoziţ ii la solicitarea Pre ş edintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a sau a Vicepre ş edintelui in subordinea c ă ruia este angajat 

CAPITOLUL VI 
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

Art.21(1) Ca structur ă  functioned a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean 
Ialomi ţ a, aflată  in directa subordonare a Pre ş edintelui acestuia, Compartirnentul Audit Public Intern 
asigură  auditarea tundror activit ăţ ilor desaş urate  în  cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomita ş i 
institutiilor publice de interes jude ţ ean de sub autoritatea acestuia, in vederea asigur ă rii bunei 
gestiuni a fondurilor publice ş i/sau a patrimoniului public. 

Regulamentul de organizare i functionare al aparatului de specie/hate al Consiliului Jude lean lalomita - 2022 
10 



(2) in realizarea acestei activit ăţ i, Compartimentul Audit Public intern indepline ş te, in 
conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 
	 a) asigurd info-rma-rea ş i consilierea conducerii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a asupra 

gestion ă rii veniturilor ş i cheltuielilor public; indiferent de sursa de finantate, în vederea 
imbună tă tirii activit ă tii autorit ăţ ii publice ş i realiz ă rii obiectivelor, atributiilor ş i competentelor 
acesteia ş i ale institutiilor publice subordonate; 

b) asigură  evaluarea independent ă  ş i obiectivă  a sistemului de control intern al Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a; 

c) elaboreaz ă  norme nactodologice de organizare ş i func ţ ionare a auditului public intern 
specifice Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, Cu avizul Unit ă tii Centrale de Armonizare pentru Auditul 
Public Intern ş i le s-u.pune spre aprobare Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomita; 

d) elaboreaz ă  proiectul planului anual de audit public intern pe baza evalu ă rii riscului asociat 
diferitelor structuri, activit ă ti, program; proiecte sau operatiuni din cadrul Consiliului judetean 
Ialomiţ a ş i din institutiile publice subordonate acestuia, pe care îl s -upune aprob ă rii Presedintelui 
Consiliului Judeţ ean Ialomita; 

e) efectueaz ă  activită ti de audit public intern pentru a evalua dac ă  sistemele de management 
financiar si de control ale Consiliului Judetean Ialomi ţ a ş i ale instituţ iilor publice subordonate sunt 
transparente ş i conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficient ă  ş i eficacitate; 

exercit ă  auditul public intern asupra tuturor activit ă tilor desfăş urate de Consiliul Judetean 
Ialomiţ a si institu ţ iile publice de sub autoritatea sa cu privire la formarea ş i utilizarea fondurilor 
publice ş i la administrarea patrimoniului public; 

auditeaz ă ,  eel puţin o data la trei ani, fă ră  a se limita la aceasta, ufin ă toarele: 
angajamentele bugetare din care deriv ă , direct sau indirect, obligatii de plat ă , inclusiv din fondurile 
comunitare, pl ăţ ile fă cute prin angajamentele bugetare, inclusiv din fondurile comunitare, vanzarea, 
gaj area ş i inchirierea bunurilor din dorneniul privat al jude ţului, concesionarea sau inchirierea 
bunurilor din domeniul public al judetului, constituirea veniturilor publice respectiv, modul de 
autoriz are si stabilire a titlurilor de creant ă , precum ş i a facilit ă tilor acordate la incasarea acestora, 
alocarea creditelor bugetare, sistemul contabil ş i fiabilitatea acestuia, sistemul de luare a deciziilor, de 
conducere si de control, precum ş i riscurile asociate unor astfel de sisteme, sistemele informatice; 

h) desfasoară  acţ iuni de audit intern Cu caracter exceptional, care nu au fost cuprinse in planul 
anual de audit public intern, on de cate on este nevoie; 

i) notific ă  in termenul legal structura care va Ii auditat ă , precizand scopul, principalele 
obiective, tematica in detaliu, programul comun de cooperare, durata misiunii de audit; 

j) finalizeaz ă  acţ iunile prin rapoarte de audit, pe care le prezint ă  conduc ă torului entit ăţ ii 
publice auditate, in care enun ţă  punctele slabe identificate in sistem, iregularit ă tile sau prejudiciile 
constatate ş i formuleaz ă  recomand ă ri, propuneri de m ă suri ş i soluţ ii pentru pentru eliminarea 
acestora, recuperarea pagubelor ş i aplicarea de m ă suri sancţ ionatorii celor vinovati de producerea 
prejudiciilor; 

k) claboreaz ă  rap ortul anual al activit ăţ ii de audit public intern, pe care îl prezint ă  
Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita si îl transmite si Unit ăţ ii Centrale de Armonizare pentru 
Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finan ţ elor Public; 

1) informeaz ă  Unitatea Central  de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre 
recomandă rile fă cute ş i neinsuş ite de conducerea institu ţ iei publice auditate ş i despre consecin ţ ele 
acestui fapt; 

m) asigură  evidenţ a, p ă strarea, conservarea ş i arhivarea docurnentelor privind activitatea 
proprie ş i predarea lor pe baz ă  de inventar la arhiva institutiei; 

n) asigură  transmiterea informatiilor specifice domeniilor de activitate pentru postarea pe site-
ul institutiei WWW. cicnetso ; 

o) indepline ş te ş i alte atribu ţ ii incredintate de Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a ş i Preş edintele 
acestuia. 

Art.22(1) Compartimentul de Audit Public Intern Tş i desfăş oară  activitatea in conformitate cu 
legislatia specific ă  in vigoare. 

(2) Personalul Compartimentului de Audit Public Intern va respecta intocmai Codul privind 
conduita etic ă  a auditorului intern. 
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CAPITOLUL VII 
COMPARTIMENT CORP CONTROL 

Art.23(1) Activitatea Compartimentulut Corp Control se desfăş oară  in coordonarea, 
indrumarea i controlul direct al Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita. 

(2) in realizarea misitmilor de control, personalul din cadrul Compartimentului Corp Control 
î ş i desfăş oară  activitatea in baza unui plan de control anual, aprobat de Pre ş edintele Consiliului 
Tudetean Ialomita, la care se adaug ă  sesiză rile, peti ţ ille, memoriile ş i alte asemenea, repartizate 
pentru verificare ş i care au leg ă turd direct ă  cu sfera atributiilor i competentelor legale ale Consiliului 
Judeţ ean Ialomita ş i institutiilor de sub autoritatea sa. Verific ă rile se fac in baza unui "ordin de 
serviciu" semnat de Pre ş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a. 

(3) Atributiile principale ale personalului din cadrul Compartimentului Corp Control : 
a) elaboreaz ă  informă ri ş i rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare ş i prezint ă  

propuneri de eliminare a disfunc ţ ionalit ăţ ilor semnalate la actiunile de control; 
b) examineazd ş i solutioneaz ă  peti ţ iile repartizate de Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita 

privind activitatea desfa ş urat ă  de instituţ iile publice, agenţ ii economici infiintaţ i de Consiliul 
Judetean Ialomita care functioneazd in subordinea ş i sub autoritatea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita sau de c ă tre personalul aeestora; 

c) solicit d date, informatii, doeumente ş i mice alte inscrisuri referitoare la aspectele ce fac 
obieetul activit ăţ ilor proprii; 

d) intoeme ş te cu oeazia activit ăţ ilor desfăş urate ş i in functie de aspectele constatate, rapoarte, 
note, sinteze, studii, inform ă ri, analize, on dup ă  caz, docutnentdri, pe care le inainteaz ă  
Pre ş edintelui Consiliului Tude ţ ean Ialomita; 

e) verified., prin sondanj, doeumentele justificative specifiee din cadrul Programului/Programelor 
pentru ş eoli al Romă niei; verified de asemenea, ealitatea produselor furnizate in eadrul aeestor 
programe ş i activit ă tile realizate; 

0 verified, prin sondanj, documentele justificative specifice ş i plă tile in cadrul finantdrilor 
nerambursabile acordate de Consiliul Jude ţean Ialornita potrivit legii sau din alte 
asocieri/cooperdri/parteneriate ale Consiliului Tude ţ ean Ialomita; 

g) informeaz ă  conducă torul instituţ iei ş i compartimentele cu atribu ţ ii  în gestionarea bunurilor ş i 
gestionarea financiar ă  in cazul in care, in timpul exercit ă rii atribuţ iilor de serviciu, stint 
identificate posibile abateri i neregularit ăţ i; 

Ii)  monitorizeazdisupravegheaz ă  organizarea i dest ăş urarea activit ă tii instituţ iilor publice aflate 
sub autoritatea Consiliului Judeleati Talomita; 

I) analizeaz ă , verified ş i solutioneaz ă  sesizLile ş i plangerile repartizate privind posibila 
incă lcare a regulamentelor, metodologiilor on a altar norme interne de care personalul de 
conducere ş i/sau executie al institutiilor subordonate Consiliului Judetean Ialomita; in west 
sons solicit ă , in scris, on de ate art este necesar, explicatii sense din partea acestora; 

j) informeazd de indată  Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in leg ă tură  cu aspectele 
constatate in urma controalelor efectuate ş i face recomand ă ri in vederea eficientiz ă rii 
activit ă tii entită tilor controlate, colabor ă nd in acest sens cu structurile din cadrul aparatului de 
specialitate, dup ă  caz; 

k) propune Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomita dispunerea m ă surilor  on indeplinirea 
procedurilor cc se impun, potrivit legii, in cazul in care, in exercitarea fune ţ iei , constat ă  
să varsirea unor fapte de natur ă  a atrage r ă spunderea disciplinard, contraven ţ ional ă , civilă  sou 
penal ă , dupd caz, a personalului institutiilor publice/entit ă tilor din subordinea Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a; 

1) sus ţ ine sesiz ă rile in faţ a comisiei de disciplindicercetare disciplinar ă  în situaţ iile in care 
constată  să vă rş irea de edtre personalul institu ţ iilor/entit ăţ ilor controlate a unor fapte care, 
potrivit legii, se sanctioneaz ă  disciplinar; 

m) verific ă ,  on de eke on se impune, modul in care personalul institutiilor/entit ăţ ilor 
subordonate Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a asigurd un serviciu public de calitate, in beneficiul 
cdt ăţ enilor, conform atributiilor stabilite prin fi ş a postului, regulamentul de organizare ş i 
functionare i regulamentul intern al acestora; 
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n) urm ăxe ş te ducerea la indeplinire de eă tre institutiile/entit ă tile controlate a 
recomanarilor/propunerilor/mdsurilor prev ă zute in raportul de control. 

indeplinirea atribu ţ iilor-ce revin, Compartimentul -Corp Control -colaboreazd-cu celelalte 
structuri din eadrul aparatului de specialitate ş i cu entit ă file publice subordonate Consiliului Judetean 
Ialomita. 

(6) in exercitarea controlului, personaful Compartimentului Corp Control se bucurd de protectia 
legii ş i de sprijinul autoritatii publice. in cazul in care asupra personalului se exercitd  once  fel de 
presiuni, amenint ă ri sau este impiedicat s ă  îş i desfăş oare activită tile specific; acesta este obligat s ă  
anunte de indatd, in scris, Pre ş edintele Consiliului J-udetean Ialomita pentru a fî  dispuse mă suri in 
cons eeintd. 

CAPITOLUL VIII 
COMPARTIMENT INFORMATICA 

Art.24(1) Activitatea Compartimentului Informaticei se desfăş oară  in coordonarea, 
indrumarea  i  controlul direct al Preş edintelui Consiliului Judetean Ialomita. 

(2) Compartimentul Informatied indepline ş te, in condi ţ iile legii, urmă toarele atribu ţ ii 
principale: 

a) oferă  servicii de că utare a informatiilor solicitate in baza de date existentd ş i le furnizeazd 
pe suport de hartie sau magnetic, la cerere; 

13) asigur ă  actualizarea aplica ţ iei Legis, imediat ce aceasta este primitd prin e-mail de la firma 
contractant ă ; 

c) administreaz ă  sistemul informatic la nivelul Consilialui Judetean Ialomi ţ a; 
d) coordoneazd activitatea functionarilor publici ai Consiliului Judetean Ialomita in vederea 

utiliză rii eficiente a resurselor informatice; 
e) acordd asistenfa tehnic ă  de specialitate autorit ă tilor administratiei publice locale, la 

cererea acestora; 
mentine functionarea in conditii normale a retelei interne de ealeulatoare, a 

echipamentelor ş i a aplicatiilor informatice; 
g) fundamenteaz ă  necesarul de consumabile ş i produse hardware pentru exploatarea 

echipamentelor ş i a aplicatiilor; 
h) identified ş i propune necesatul de produse software pentru structurile funetionale ale 

Consiliului Judetean Ialomi ţ a; 
1) elaboreazd studii ş i documentaţ ii pentru realizarea ş i/sau dezvoltarea de sisteme ş i/sau 

aplicaţ ii informatice; 
asigurd serviciile de intreţ inere si actualizare a sistemelor ş i aplicatiilor informatice, 

precum ş i a infrastructurii de comunicatii date; 
k) arhiveazd ş i p ă streazd in bune conditii bazele de date create pe suport magnetic; 
1) efectueaz ă  lucrdri de concep ţ ie grafică  ş i tehnoredactare computerizat ă  pentru pliante, 

bro ş uri si alte materiale ş i documentaţ ii ale Consiliului Jude ţ ean Ialomita; 
m) efectueazd devirusarea periodicd a calculatoarelor aflate in dotare; 
n) acordă  asistent ă  tehnicd in vederea intreţ inerii siteu1ui www.cienet.ro  al Consiliului 

Judetean Ialomi ţ a; 
o) ră spunde de derularea programelor de specializare  in  domeniul informaticii a 

funetionarilor publiei din cadrul Consiliului Judetean Ialomi ţ a; 
p) ră sptinde de aplicarea legisla ţ iei ş i actelor normative specifice domeniului de activitate; 
q) particip ă  la operafiunile ce presupun achizi ţ ia de produse informatiee; 
r) asigurd legă tura cu firmele prestatoare de servicii informatice hardware ş i software; 
s) particip ă  hi  realizarea luer ă rilor de fundamentare a necesarului de hard, soft si materiale 

consurnabile pentru tehnica de calcul din dotare; 
t) urmă xe ş te derularea contractelor de service  ş i furnizarea de produse informatice ş i 

respectarea clauzelor contractuale; 
u) indepline ş te ş i alte atributii in domeniu, stabilite de lege, hotă rari ale Consiliului Judeţ ean 

Ialomita sau dispozitii ale Pre ş edintelui acestuia. 
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CAPITOLUL IX 
BIROU RESURSE UMANE 

Art,25 Biroul Resurse Umane, aflat in coordonarea Secretarului general al jude ţului, 
indepline ş te, in condiţ iile legii, urmă toarele atribu ţ ii prineipale: 

a) organizeaz ă  ş i realizeaz ă  gestiunea resurselor umane ş i a funcţ iilor publice din aparatul de 
specialitate ş i colaboreaz ă  cu Agenţ ia Naţ ională  a Funeţ ionarilor Publici; 

b) realizeaz ă  documentaţ ia pentru aprobarea num ă rului de personal, a organigramei ş i a 
statului de functii pentrii structurile functionale din cadrul Consiliului Judetean Ialomi ţ a, precum ş i 
pentru institutiile din subordinea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a pe baza propunerilor formulate de 
acestea; 

c) elaboreaz ă  organigrama ş i statele de funeţ ii pentru aparatul de specialitate, cu respectarea 
reglementă rilor in vigoare; 

d) intoeme ş te documentele legate de reerutarea, selectarea personalului, numirea, incadrarea, 
promovarea, redistribuirea, transferarea, deta ş area, pensionarea sau incetarea raporturilor de serviciu 
sau de munc ă , dup ă  caz, pentru personalul ale că ror documente de personal se află  in evidenţă ; 

e) intoeme ş te statele de plată  lunare a salariilor ş i a altor drepturi de natură  salarial ă  pentm 
fune ţ ionarii publici ş i personalul contractual, a indemnizaţ iilor consilierilor jude ţ eni, precum ş i a 
altor persoane din afara unit ăţ ii pentru care exist ă  prevederi legale a fi plă tite de că tre Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita; 

f) ră spunde de intocmirea ş i gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici ş i a 
registrului de evident ă  a funcţ ionarilor publici, precum ş i a dosarelor de personal ş i a registrului 
general de evidenţă  a salariaţ ilor din cadnil Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a; 

g) ră spunde de implementarea prevederilor referitoare la deelaraţ iile de avere ş i declaratiile de 
interese de că tre func ţ ionarii publici ş i personalul contractual care are obligatia depunerii acestor 
declaratii din eadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţ a; 

11) elibereaz ă  doeumente referitoare la calitatea de salariat sau drepturi salariale solicitate de 
că tre fo ş ti salariaţ i ai Consiliului Judetean Ialomi ţ a eat ş i de eă tre salaria ţ ii aparatului de specialitate 
al Consiliului Judetean Ialomita, la cererea acestora; 

efeetueaz ă  lueră rile privind eviden ţ a ş i mi ş carea personalului, completarea legitima ţ iilor de 
serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a; 

j) eomunic ă  personalului Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, la cerere, mice modificare vizAnd 
salariul, vechimea in muncă  ş i alte drepturi salariale; 

k) intocme ş te ş i prezintă  spre aprobare programarea concediilor de odihnă  pentru personalul 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a; 

1) intoeme ş te programele de perfec ţ ionare pentru personalul din aparatul de specialitate  in  
conformitate  on  programele primite de la instituţ iile specializate ş i cu necesit ăţ ile momentului ş i 
transmite celor interesa ţ i comuniarile privind durata ş i perioada programelor de perfec ţ ionare 
aprobate pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a; 

m) gestioneaz ă  aplicatiile ş i programele inforrnatice pe linie de salarizare pentim aparatul de 
specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

n) ră spunde de actualizarea fi ş ierului de personal din memoria ealculatorului; 
o) acordă  consiliilor locale, la cererea acestora, asisten ţă  de specialitate in domeniul salariz ă rii 

ş i al raporturilor de muncă ; 
p) intoeme ş te dă rile de seam ă  statistice referitoare la numă rul de personal ş i fondul de salarii 

de la nivelul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a; 
q) gestionează  lucră rile aferente programului de lucru ş i prezenţă  la serviciu; 
r) indepline ş te ş i  alto atribuţ ii in domeniu, stabilite de loge, hotă ră ri ale Consiliului Judeţ ean 

Ialomiţ a sau dispoziţ ii ale Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 
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CAPITOLUL X 
DIRECTIA ACHIZITII Si PATRIMONIU 

SECTIUNEA I 
ATRIBUTHLE SPECIFICE DIRECTIEI ACHIZITII SI PATRIMONIU 

Art.26 Direcţ ia Achizi ţ ii ş i Patrirnoniu este structura aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Talomita, prin care se realizeaz ă  atributiile de achizifii publice ş i de administrare a 
domeniului public ş i privat al judeţ ului Ialomita, in spiritul ş i in terneiul legilor ş i actelor normative 
in materie. 

Art.27(1) Pe lângă  atributiile generale prev ă zute in prezentul Regulament, Directia Achizi ţ ii 
ş i Patrimoniu desfa ş oară  prin structurile sale unnă toarele atribu ţ ii specifice: 

a) monitorizeaz ă  activitatea de achizitii publice pentru Consiliului Judetean Ialomita; 
b) solicită  ş i analizeaz ă  necesarul de achizitii publice prev ă zute in bugetul propriu al 

Consiliului Judetean Ialomita ş i in bugetele alocate unor institutii publice, potrivit legii ( Centrul 
Militar Judetean Ialomita ş i Inspectoratul Situatii de Urge* "Barbu Catargiu"); 

c) elaboreaz ă  programul anual al achizitiilor publice prin eentralizarea necesit ăţ ilor, a 
estim ă rilor valorice aferente contractelor, punere in corespondent ă  cu C.P.V. (Codul Comun 
International Privind Achizitiile de Produse ş i Servicii), selectarea modalit ă tii de atribuire a 
contractelor ş i elaborarea calendarului, dup ă  ce prog-ramul anual (anex ă  a Strategiei anuale de 
achizitie public ă ) a fost aprobat; 

d) stabileş te calendaral de organizare al procedurilor de achizitii publice, functie de valoarea 
surselor financiare proprii bugetelor fiec ă rei structuri interne; 

e) elaboreaz ă  ş i inainteaz ă  spre publicare anuntul de intentie, dac ă  aceasta se impune; 
elaboreaz ă  documentatia de atribuire a contractelor de achizitii publice pe suport h ă rtie 

ş i/sau magnetic, asigură nd accesul nerestrictionat, direct a operatorilor economici, preluand in acest 
scop de la compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificafii tehnice) sau 
documentatia descriptiv ă , dup ă  caz; 

g) elaboreaz ă  ş i inainteaz ă  spre publicare anuntul de participare/invitatia de participare, 
precum ş i anuntul c ă tre institutiilor competente privind verificarea procedural ă , in conditiile legii; 

h) asigură  interfata cu departamentul de relatii publice ş i mass-media, in vederea incuraj ă rii 
mediului concurential cu privire la modul de desfăş urare al procedurilor initiate (dup ă  caz, Monitorul 
Oficial, afi ş aj local, presă  national ă  ş i locală , invitafii, site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomita, adresa 
po ş tă  electronic ă ); 

i) asigură  derularea procedurii de atribuire incep ă nd cu manifestarea intentiei de  particip  are la 
procedur ă  a operatorilor economici interesati, depunerea candidaturilor, primirea ş i deschiderea 
ofertelor, examinarea, evaluarea acestora, stabilirea ofertei ca ş tigă toare ş i adjudecarea/anularea 
procedurii, dup ă  caz; 

j) inainteaz ă  spre aprobare conduc ă torului autorit ăţ ii contractante raportul procedurii de 
atribuire ş i sprijină  compartimentul de specialitate  în  definitivarea contractului/acordului cadru; 

k) oferă  indicafii, clarific ă ri, completă ri referitoare la documentele licitatiilor, in limitele 
stabilite de specificul legislatiei in  vigo  are, la solicitarea ofertan ţ ilor; 

I) acordă  comisiilor de evaluare consult ă ri referitoare la continutul documentatiilor de 
atribuire a contractelor de achizitii; 

rn) asigură  conditii tehnice pentru transparenta procesului de achizitii publice; 
n) intocrne ş te dosarul achizitiei care se pă streaz ă  ş i se arhiveaz ă  in conditiile legii; 
o) indrumă  ş i acord ă  consultantă  in domeniul achizifiilor publice consiliilor locale  ş i 

institutiilor publice, la cererea acestora; 
p) particip ă  la inventarierea anual ă  a bunurilor mobile ş i imobile din patrimoniul public ş i 

privat al judetului aflate in administrare proprie sau date in administrare altor institutii publice; 
q) face propuneri de inchiriere, concesionare, arendare, dare in administrare/folosint ă  gratuit ă , 

cumpă rare sau vanzare a bunurilor mobile ş i imobile din patrimoniul public ş i privat al judetului, 
după  caz; 
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identifică  prin studii ş i  pro gnoze sursele si directiile de dezvoltare ale domeniului public 
ş i privat judetean, 

syintocme ş te rapoarte ş i informă ri periodice privind activitatea desf ăş m.tă  in dorneniile 
specifice achizitiei; 

face propuneri ş i intocme ş te documentatiile la proiectele de hot ă rari ale eonsiliului 
judetean in domeniul achizi ţ iilor publice precum ş i al celor prin care se reglementeaz ă  administrarea 
patrimoniului public ş i privat al jude ţ ului; 

t) face propuneri privind fundamentarea bugetului propria al judetului; 
asigură  furnizarea informaţ iilor de interes public din dosarele achizitiilor publice precum ş i 

cele referitoare la contractele av ă nd ca object bunuri din patrimoniul judetului; 
u) face propuneri privind imbun ă tă tirea pro cedurilor achizitiilor publice ş i a 

concesiunilor/arend ă rilor/inchirierilor de bunuri, lucr ă ri sau servicii pe care le transmite celorlalte 
direcţ ii din aparatul de specialitate; 

v) asigură  punerea in dezbatere public ă  a proieetelor, actelor administrative cu caracter 
normativ cc urmeaz ă  să  fie adoptate de Consiliul Judetean Ialomita av ă nd ea object administrarea 
ş itsau concesionarea, arendarea, etc. a bunurilor proprietate public ă  ş itsau privată  a judetului; 

x) acord ă  sprijin consilierilor juridici din cadrul Compartimentului Juridic la redactarea ş i  
intoemirea, in conforinitate cu prevederile legale Tn materie, a contractelor de achizi ţ ie publică „ pe 
care, dup ă  avizare ş i semnare conform procedurii operationale aprobat ă  de Pre ş edintele Consiliului 
Judetean Ialomita, le rep artizeaz ă  pă rtilor interes ate i tine evidenta acestora; 

w) asigură  transmiterea informatiilor specifice domeniilor de activitate ale directiei pentru 
postarea pe site-ul institutiei www.cjialomita.ro ; 

indepline ş re  once alte atributii izvor ă te din actele normative existente sau non adoptate on 
incredintate de conducerea Consiliului Judetean Ialomita. 

(2) in indeplinirea atribu ţ iilor cc îi revin, Directia Achizitii ş i Patrimoniu colaboreaz ă  cu 
celelalte direc ţ ii din cadrul aparatului de specialitate, cu institu ţ iile ş i serviciile publice, precum ş i  en  
compartimentele de specialitate ale autorit ă tilor administratiei publice centrale ş i locale. 

Art.28(1) Activitatea Directiei Achizi ţ ii ş i Patrirnoniu este condus ă  de an director executiv ş i 
se desfăş oară  sub directa coordonare, indrumare ş i control a Vicepre ş edintelui 1 al Consiliului 
Judetean Ialomita. 

(2) Directia Achizitii ş i Patrimoniu are urmă to area structur ă  functional ă : 
a) Servieiul Achizitii Publice; 
b) Compartimentul Patrimoniu Public ş i Privat; 
c) Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Proteetia Muncii. 

SECŢ IUNEA a II-a 
ATRIBUTIILE SERVICIULUI ACHIZI Ţ II PUBLICE 

Art.29 Serviciul Achizi ţ ii Publice indeplineste, in conditiile legii, urm ă toarele atributii 
principal e: 

a) centralizeaz ă  propunerile direc ţ iilor din cadrul aparatalui de specialitate al consiliului 
judetean privind necesarul de bunuri, servicii ş i lucră ri ş i intoemeş te Strategia anual ă  a achizitiilor 
publice pe care o supune spre aprobare conform legii; 

b) asigură  cod ificarea ş i inregistrarea periodic ă  a pro duselor, serviciilor ş i lucră rilor in 
sistemul de grapare ş i codificare CPV; 

c) asigură  inregistrarea datelor rezultate in derularea programului de achizitii publice; 
d) realizeaz ă  introducerea de date pentru prelucrarea autornat ă  a acestora pe calculator pentru 

operatiunile pc care le presupun sarcinile de mai sus, in situatia in care exist ă  condiţ ii (programe, 
aplicatii); 

e) studiaz ă , î ş i insuş eş te si ră spunde de aplicarea legisla ţ iei ş i actelor normative specifice 
domeniului de activitate; 

1) urmă reste intocmirea la timp a notelor de firndamentare a propunerilor de buget pentru 
Serviciul achizitii publice, pe care le supune aprob ă rii Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita; 

Regulamentuf de organizare si functionare al aparatului de specialitate Consillului Judetean lalomita - 2022 
16 



g) intocme ş te documenta ţ iile de atribuire a contractelor de achizitii publice de produse, 
servicii ş i lucră ri, ş i documentele suport ( Strategia de contractare ş i declaratia privind persoanele 
care detin functii de decizie in cadrul autorit ă tii contractante, respectiv cei Cu putere deTeprezentare 
din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, precum ş i datele de identificare ale acestora), pe 
care le supune aprob ă rii Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita, precum ş i a notei justificative 
privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor ( dac ă  este cazul ), care fac parte din dosarul 
achizitiei public; prin respectarea principiilor nediscrimin ă rii, tratamentului egal, recunoa ş terii 
reciproce, transparentei, propor ţ ionalit ă tii ş i asumă rii r ă spunderii; 

h) transmiterea spre publicare a anunturilor de intentie, invita ţ iilor de participare, anuaturilor 
de participare/anunturilor de participare simplificate, a nunturilor privind modificarea contractelor 
prin intermediul SEAP, la procedurile organizate pentru aehizi ţ ii publice de produse, servicii ş i 
fuer ă ri, precum ş i anunturile de atribuire a contractelor de achizi ţ li publiee, in condi ţ iile legii; 

i) face propuneri de constituire a comisiilor pentru evaluarea ofertelor in vederea atribuirii 
contractelor de achizitii publice, precurn ş i de cooptare a expertilor pe lang ă  comisia de evaluare; 

j) urmă re ş te ş i asigură  respectarea termenelor procedurale prev ă zute de actele normative 
emise in domeniul achizitiilor publice; 

intocme ş te documentele aferente „aehizitiilor directe"; 
I) dup ă  finalizarea pro cedurilor de atribuire, transmite directiilor implicate o copie a 

contractelor de achizitii incheiate; 
m) intocine ş te ş i completeaz ă  registrul de evidentă  a achizi ţ iilor publice ş i p ă streaz ă  dosarele 

achizi ţ iilor public; in original; 
n) colaboreaz ă  cu eelelalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean 

Ialomiţ a in derularea procedurilor de achizitii publice, elaborarea documenta ţ iilor necesare ş i 
intocmirea contractelor de achizifii publice; 

o) intocme ş te situatii solicitate de Autoritatea National ă  a Achizi ţ iilor Publice, in termenul 
legal; 

p) rezolv ă , in termenul legal, petifiile a c ă ror solutionare tine de competen ţ a proprie; 
q) acord ă  asistentA de specialitate Tn domeniul aehizitiilor publice consiliilor locale, 

instituţ iilor ş i serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judetean, la cererea acestora; 
r) ră spunde de aducerea la indeplinire a sarcinilor ce îi sunt incredintate, precurn ş i a 

atributiilor delegate ş i a unor actiuni ş i lueră ri cu earacter neplanificat; 
s) asigură  confidentialitatea informatiilor ş i p ă streaz ă  secretul de serviciu, in conditiile 

prevazute de lege; 
ş ) colaboreaz ă  ş i particip ă  al ă turi de Compartimentul Patrimoniu Public ş i Privat, la 

rezolvarea tuturor sarcinilOr cc revin Directiei Achizitii ş i Patrimoniu; 
t) indepline ş te ş i alte atributii stabilite prin hot ă rdri ale Consiliului Judetean Ialomi ţ a, 

dispozitii ale Pre ş edintelui Cousiliului Judetean Iaiomi ţ a, precum ş i cele delegate de c ă tre ş efii 
ierarhici. 

SECTIUNEA a III-a 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI PATRIMONIU PUBLIC $1 PR1VAT 

Art.30 in vederea realiz ă rii atributiilor prev ă zute de lege, Compartimentul Patrimoniu Public 
fi Prim` indepline ş te, in principal, urm ă toarele functii: 

a) de administrare a bunurilor din doineniul public ş i privat al Judetului Ialomita; 
b) de strategic privind elaborarea programelor de expIoatare eficient ă  ş i modernizare a 

domeniului public ş i privat al jude ţului Ialomita; 
c) de colaborare cu autorit ăţ ile administrafiei publice locale ş i persoanele juridice interesate in 

vederea intretinerii ş i exploată rii eficiente a domeniului public ş i privat; 
d) de executie, prin asigurarea mijloacelor materiale ş i resurselor umane necesare 

administră rii ş i exploată rii efieiente a domeniului public ş i privat. 

Art.31 Compartimentul Patrimoniu Public ş i Privat indeplineş te, Tn conditiile legii, ulin ă toarele 
atributii principale: 

a) inventariaz ă  ş i administreaz ă  dorneniului public ş i privat judetean; 
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b) asigură  evidenta activ ă  a tot ceea cc apar ţ ine, potrivit legii, domeniului public ş i privat 
judetean ş i dispune conform atributiflor legale privind administrarea ş i exploatarea domeniului public 
ş i privat; 

c) face demersurile necesare in vederea intabul ă rii dreptului de proprietate al jude ţ ului asupra 
bunurilor, in cazurile prev ă zute de lege; 

d) identific ă  prin studii ş i prognoze sursele ş i direetiile de dezvoltare ale domeniului public ş i 
privat judeţ ean; 

e) face propuneri privind inventarierea bunurilor din domeniul public ş i privat al judeţ alui 
Ialomita ş i prezint ă  oportunit ă ti de valorificare eficient ă  a acestuia; 

f) verified cererile de concesiune, arendare, inchiriere, vanzare sau dare in administrate a 
bunurilor gestionate din domeniul public ş i privat al judetului Ialomita; 

g) intocme ş te documentatia prev ă zut ă  de lege pentru organizarea licita ţ iilor in vederea 
concesionarii, arend ă rii, inchirierii sau instră ină rii bunurilor din domeniul public sau privat, dup ă  caz, 
aprobate de Consiliul Judetean Ialomi ţ a, in conditiile legii; 

h) intocme ş te proiecte de contracte de concesiune, arendare, inchiriere sau v ă nzare ş i proiecte 
de acte administrative de dare in administrare a unor bunuri din patrimoniu public sau privat dup ă  
caz; 

i) pă streaz ă  dosarele cu documentatia aferent ă  procedurilor de atribuire a contractelor de 
coneesiune, arendare, Tnchiriere sau instr ă inare a bunurilor din domeniul public ş i privat al jude ţului; 

• 
 j) verific ă  respectarea destinatiei bunurilor concesionate, arendate sau inchiriate, prezint ă  

rezultatul verific ă rilor ş i face propuneri in conseein ţă ; 
k) prin consilierul juridic/consilierii juridici din cadnil Compartimentului redacteaz ă  toate 

contractele specifice ş i le prezint ă  spre avizare Compartirnentului Juridic; 
1) sesizeaz ă  Compartimentul Juridic pentru actionarea in instan ţă  a persoanelor juridice sau 

fizice care nu ş i-au respectat obliga ţ iile contractuale, in cazul dispari ţ iei tmor bunuri sau deterior ă rii 
acestora, intocmind in acest scop documenta ţ ia necesar ă ; 

m) asigură  transmiterea rapoartelor periodice privind situa ţ ia patrimoniului judetului; 
n) organizeaz ă  o baz ă  proprie de date cu privire la domeniul public ş i privat aflat in gestiune; 
o) iniţ iază  propuneri privind delimitarea domeniului public de interes national, judetean sau 

local ş i elaboreaz ă  propuneri motivate pentru trecerea unor bunuri dintr-un dorneniu in altul in 
functie de natura, destinaţ ia ş i uzul acestora, precum ş i in domeniul statului sau al unit ă tilor 
administrativ teritoriale. in toate aceste cazuri intocme ş te documenta ţ iile specifice, prezentandu-le 
spre aprobare, conform legii; 

p) elaboreaz ă  propuneri de schimbare a destinatiei unor bunuri mobile ş i imobile din 
patrimoniul judetului; 

q) colaboreaz ă  cu Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare din cadrul Direc ţ iei Coordonare, 
Organizare precum ş i cu Serviciul Buget, Contabilitate, Programare ş i Urmă rire Venituri din cadrul 
Directiei Buget Finanţ e pentru gestionarea curent ă  in bune conditii a bunurilor din domeniul public ş i 
privat al jude ţ ului; 

r) elaboreaz ă  studii ş i prognoze cu privire la exploatarea ş i utilizarea func ţ ională  a 
obiectivelor din domeniul public ş i privat al judetului; 

s) indepline ş te  once alte atributii in domeniu, dispuse de directorul executiv sau Pre ş edintele 
Consiliului Judetean Ialomita; 

,ş ) colaboreaz ă  cu Serviciul Achizi ţ ii Publice pentru aducerea la indeplinire a atributiilor 
directiei. 

SECŢ IUNEA a IV - a 
PERSONAL DESERVIRE, PROTOCOL, ADMINISTRATIV, PROTEC Ţ IA MUNCH 

Art.32 Structura Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Pro tecţ ia Muncii, indepline ş te, 
in conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 

a) intocme ş te anual propuneri pentru cheltuielile de aprovizionare, administrativ-
gospodă re ş ti, transport ş i protocol, cu defalcare pe trimestre ş i luni; 

b) ră spunde de integritatea patrimoniului din administrarea proprie ş i de intretinerea ş i 
repararea acestuia ş i particip ă  la efeetuarea de inventarieri periodice ş i la inventarierea anual ă  a 
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bunurilor din patrimoniu, precum ş i la operaţ iunile legale privindsasarea, transferarea on vinderea 
prin licitatie a mijloacelor fixe ş i obiectelor de inventar din administrarea proprie; 

c) urmă re ş te utilimea rational ă  ş i 	eficiană  a inş talatiilor, rnijloaoelor fixe --ş i-  obiectelor de 
inventar din dotare ş i face propuneri pentru inlocuirea celor uzate sau care nu mai pot fî folosite; 

d) asigură  organizarea ş i desfăş urarea activit ă tii de intretinere, reparare ş i exploatare a 
mijloacelor auto din dotare ş i urmă reş te respectarea nonnelor legale privind consumurile de 
carburanti, lubrifianti, anvelope ş i piese de schimb ş i intoeme ş te docuinentele privind cons -amul de 
carburanţ i, fi ş a activit ăţ ii zilnice pentru fiecare autoturism ş i foile de parcurs, in conformitate cu 
reglement ă rile legale din domeniu.; 

e) unnă re ş te folosirea rational ă  a rechizitelor ş i materialelor consumabile ş i recuperarea 
materialelor nefolosite sau refolosibile; 

asigură  depozitarea, conservarea ş i distribuirea materialelor, echipamentelor ş i a altor 
bunuri, cu aplicarea ş i respectarea strict ă  a reg-uhlor de gestiune; 

g) asigură  din punct de vedere administrativ ş i gospodă resc buna desfăş urare a ş edintelor ş i a 
celorlalte intruniri organizate de Consiliul Judetean Ialomita; 

K)  asigară  activităţ ile de protocol, pentru ş edin ţele Consiliului Judetean Ialomi ţa, cele 
ocazionate de prirnirea unor invita ţ i sau delegatii oficiale din tali sau din str ă ină tate Ş  Cu prilejul 
organiz ării unor actiuni precum: simpozioane, colocvii, seminarii, recep ţ ii oficiale, vizite de 
infonnare, etc.; 

i) propune incheierea contractelor cu furnizorii de servicii: ap ă , canal, energie electric ă  ş i alte 
utilităţ i, a contractelor pentru asigur ă ri obligatorii ş i facultative pentra ş oferi ş i autoturisme, 
abonarnent radio ş i TV, pentrn diverse prest ă ri de servicii necesare asigur ă rii bunei functionă ri a 
activit ă tii Consiliului Judetean Ialomiţ a ş i urmă reş te realizarea acestora; 

j) ră spunde de organizarea cur ă teniei in spaţ iile aferente activit ă tii Consiliului Judetean 
Ialomita, de intretinerea spa ţ iilor verzi ş i a că ilor de acces; 

k) asigură  intocmirea planului de paz ă  al institutiei, propune incheierea sau reactualizarea 
contractelor de prest ă ri servicii cu acest obiect ş i urmă re ş te realizarea ion; 

I) ră spunde de activitatea de prevenire ş i stingere a incendiilor, ap ă rare civil ă  ş i de protecţ ia 
muncii; 

m) indepline ş te  once alte atributii in domeniu, incredintate de Consiliul Judetean Ialomita ş i 
conducerea operativ ă  a Consiliului Tudetean 

CAPITOLUL XI 
DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI Ş I URBANISM 

SECTIUNEA I 
ATRIBUTHLE SPECIFICE ALE DIRECTIEI AMENAJAREA TERITORIULUI Ş I 
URBANISM 

Art. 33 (1) Direetia Ainenajarea Teritoriului si Urbanism este structura aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomita, prin care se realizeaz ă  hot ă rarile ş i activită tile specifice 
consiliuł ui judetean, in spiritul ş i in temeiul legilor ş i actelor normative care regleinenteaz ă  domeniul. 

(2) Pe l ă ngă  atributiile generale prev ă zute in prezentul Regulament, Directia Amenajarea 
Teritoriului ş i Urbanism desfăş oară  prin structurile sale unn ă toarele atributii specifice: 

a) asigură  indeplinirea atributiilor administratiei publice a judetului in domeniul urbanistic ş i 
in domeniul amenaj ă rii teritoriului; 

b) asigură  elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorial ă  ş i le supune aprob ă rii 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a; 

particip ă  la realizarea de strategii de dezvoltare local ă  ş i a programelor/proiectelor fman ţ ate 
din credite externe ş i fonduri ale Uniunii Europene ş i alte surse legal constituite; 

d) asigur ă  sprijin metodologic ş i tehnic pentru autorit ăţ ile administraţ iei publice locale in 
cadrul procesului de identificare, monitorizare ş i organizare a a ş eză rilor informale; 

e) asigur ă  preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenaj are a teritoriului la nivel 
national, regional ş i zonal, precum ş i a investitiilor prioritare de interes national, regional sau 
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judeţ ean, in cadrul documentaţ iilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru teritoriile 
administrative ale localit ăţ ilor din judeţ ; 

4) asigură 	elaborarea Planului—de Amenaj  are a Taitoriului Judetean si a Planurilor Zo-nale de 
Amenajare a Teritoriului care sunt de interes judetean; 

g) asigură  avizarea documentatiilor de urbanism ş i amenajare a teritoriului aparţ ină nd 
unită tilor administrativ-teritoriale din componen ţ a judeţ ului Ialomi ţ a; 

it) asigură , prin arhitectul- ş ef, exercitarea si indeplinirea atribu ţ iilor fiineţ iei de arhiteet sef al 
judetului, precum ş i exereitarea prerogativei de control in domeniul arbanismului,  cc  revine, potrivit 
legii, Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, put ă nd dispune pentru aceasta de oricare dintre salariatii din 
subordine; 

i) elaboreaz ă  actele de autoritate urbanistic ă  n  conformitate cu. prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, republicat ă , cu modific ă rile si complet ă rile 
ulterioare; 

j) urmă reste imbun ă tă tirea vietii oamenilor din localităţ ile jude ţ ului Ialomiţ a prin cre ş terea 
calităţ ii mediului construit ş i amenaj  at,  adaptat optiunilor acestora; 

k) asigură  transmiterea informatiilor specifiee domeniilor de aetivitate ale directiei pentru 
postarea pe site-ul institu ţ iei www.cjialomita.ro ; 

1) indeplineste ş i alte atribuţ ii in domeniu, stabilite de lege, hot ă ră ri ale Consiliulai Jude ţ ean 
Ialomi ţ a sau dispozi ţ ii ale Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 

(3) in indeplinirea atribu ţ iilor  cc îi  revin, direc ţ ia colaboreaz ă  cu celelalte direc ţ ii din eadrul 
aparatului de specialitate, cu institutiile ş i serviciile publice, precum si Cu  compartimentele de 
specialitate ale autorităţ ilor administratiei publice centrale ş i locale. 

Art. 34 (I) Directia Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism are urmă toarea struetur ă  
organizatoric ă : 

a) Serviciul Amenaj area Teritoriului ş i Urbanism; 
b) Compartiment Monitorizare ş i Control. 

(2) Activitatea Direc ţ iei Amenaj area Teritoriului si Urbanism este condus ă  de arhitectullef sou 
de persoana cu atribu ţ ii in domeniu, desemnat ă  prin Dispozi ţ ia Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a. 

SECTIUNEA a H-a 
ATRIBUTHLE SERVICIULUI AMENAJAREA TERITORIULUI Ş I URBANISM 

Art. 35 Serviciul Amenajarea Teritoriului ş i  Urbanism indepline ş te, in conditiile legii, 
atribuţ ii  cc  decurg din: 

a) planurile si regulamentele de urbanism; 
b) solieită rile persoanelor fizice ş i/sau juridice de a construi; 
c) gestionarea informa ţ ională  a teritoriului jude ţ ean; 
d) documentele de natură  urbanisfied eliberate de consiliul jude ţ ean; 
e) planurile urbanistice ş i prognozele privind utilizarea teritoriului jude ţ ean ş i eventualitatea 

exproprierii pentru eauz ă  de utilitate public; 
f) iniţ iativele investitionale. 
Art. 36 Serviciul Amenaj  area  Teritoriului si Urbanism indeplineste, in condiţ iile legii, 

urmă toarele atributii principale: 
a) prime ş te ş i verified cererile persoanelor fizice ş i/sau juridice pentru avize sau acte de 

autoritate urbanistic ă , urmă rind temeinicia cererilor ş i concordanţ a lor  cu  prevederile documenta ţ iilor 
de urbanism, precum ş i condiţ iile de amplasament aferente tuturor ofertelor de a eonstrui sau 
desfiinţ a constructiile, prin verific ă ri, in teren; 

b) elaboreaz ă  avize si certificate de urbanism in conformitate cu prevederile planurilor si 
regulamentelor de urbanism; 

c) intoemeste avize  i  autorizatii de construire san desfiin ţ are aflate in competenţ a de emitere 
a Consiliului Judetean Ialomiţ a; 

d) controleaz ă  dac ă  exist ă  dovada luă rii in evidentă  a proiectului de arhitectur ă  aferent 
documentatiilor tehnice pentru autorizarea execut ă rii lucră rilor de construire/desfiintare sau aferente 
organiz ă rii lueră rilor de santier (conform Hotă rarii de Guvem nr. 932/2010); 

e) verified existen ţ a dovezii incas ă rii taxei privind timbrul de arhitectur ă ; 
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intoeme ş te ş i p ă streaz ă  eviden ţ ele avizelor ş i actelor de autoritate urbanistic ă  emise de 
Consiliul Judetean Ialorni ţ a si asigur ă  arhivarea documenta ţ iilor specifice aferente actelor de 
antorita-te urb itic ă iiise de-  Consiliul -Judereanialomi ţa; - 

g) poartă  coresponden ţ a cu persoanele fizice sau juridiee care solicită  avize sau acte de 
autoritate urbanistic ă , precum ş i cu consiliile locale pe al c ă ror teritoriu este competent Consiliul 
Judetean Ialomita, de a emite acte de autoritate urbanistic ă , conform legii; 

h) constat ă  ş i inscrie  in actele de autoritate urbanistic ă  emise, servitu ţ iile, drepturile de 
superficii ş i implicatiile de natur ă  civil ă  in care se pot afla terenurile sau construc ţ iile ş i amenaj ă rile 
pentru care se emit certificate de urbanism ş i autorizaţ ii de construire/desflin ţ are; 

1) intoeme ş te programul de elaborare a documentatiflor de urbanism ş i amenajarea teritoriului 
prevă zute de lege in competen ţ a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i ră spunde de elaborarea temelor de 
proiectare pentru documenta ţ iile de urbanism ş i amenajarea teritoriului; 

j) intocme ş te docurnentatia referito  are la finan ţ area cu alocatii bugetare primite de la bugetul 
de stat pentru elaborarea sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localit ăţ ilor din judetul 
Ialomita; 

k) asigură  prezentarea la avizare, potrivit legii, a tuturor documentelor de urbanism ş i 
amenajarea teritoriului aflate in r ă spunderea Consiliului Judeţ ean Ialomita; 

1) asigură  emiterea avizului de oportunitate, necesar elabor ă rii/intoemirii unor documentatii de 
urbanism, pentru unit ă tile administrativ — teritoriale din judetul Ialomi ţ a care nu au constituite 
structuri de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului; 

rn) verifică  documentaţ iile de urbanism depuse pentru analizarea/dezbaterea acestora in 
cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ş i Urbanism Ialomita în vederea indeplinirii 
conditiilor legale pentru a fi analizate de membrii acestei comisii, precum ş i redactarea Avizului 
Arhiteetului $ef al Jude ţului Ialomi ţ a. 

n) organizeaz ă  ş i ră spunde de consultarea publicului in vederea aprob ă rii documentatiflor de 
urbanism ş i amenajarea teritoriului aflate in r ă spunderea Consiliului Jude ţ ean Ialomita; 

o) prezintă  la aprobare documenta ţ ifle de urbanism ş i amenajarea teritoriului aflate in 
ră spunderea Consiliului Jude ţ ean falomi ţ a; 

p) analizeaz ă  documentaţ iile, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, intocmite pentru 
acordarea sprijinului financiar conform 0.0. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unit ăţ ile de cult apar ţ inand cultelor religioase recunoscute din Rom ă nia ş i a H.G. nr. 
1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru apliearea prevederilor 0.G. nr. 
82/2001; 

q) raportarteaz ă  online lunar, semestrial ş i anual la Institutul National de Statistic ă  a datelor 
statistice de natur ă  urbanistie ă ; 

r) asigură  p ă strarea, intre ţ inerea ş i arhivarea tuturor documenta ţ iflor de urbanism ş i 
amenaj area teritoriului; 

s) organizeaz ă  ş i desfăş oară ,  on de cate on este nevoie, verificarea valabilit ăţ ii 
documenta ţ iilor de urbanism ş i amenajarea teritoriului in raport cu condi ţ iile concrete ale evolu ţ iei 
naturale in teritoriu, prin sondaje, analize, prognoze ş i studii; 

ş ) ră spunde de verifiearea documenta ţ iilor de urbanism ş i amenajarea teritoriului in vederea 
exproprierii pentru cauz ă  de utilitate public ă ; 

t) asigură  accesul public la documenta ţ iile de urbanism ş i amenajarea teritoriului; 
0 intoemeş te, p ă streaz ă , intre ţ ine ş i gestioneaz ă  baza de date de natur ă  urbanistic ă  ş i tehnico-

edilitară  a jude ţului Ialomiţ a; 
u) opereaz ă  in baza de date modific ă rile cc se produc in teritoriu, ca urmare a emiterii de 

autorizaţ ii de construire/desflin ţ are; 
v) colecteaz ă , centralizeaz ă  $i coroboreaz ă  informaţ iile cu relevantă  urbanistic ă  de la toate 

compartimentele diree ţ iei ş i le introduce in banca de date urbane; 
w) elaboreaz ă  sinteze privind gestiunea teritoriului la solicitarea comisiei de specialitate a 

Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a; 
x) pune la dispozitia persoanelor fizice sau juridiee interesate informa ţ ii din baza de date 

urbane, sub semn ă tura arhitectului- ş ef; 
z) indeplineş te ş i alte atribu ţ ii in domeniu, stabilite de lege, hot ă rari ale Consiliului Jude ţ ean 

Ialomi ţ a sau dispoziţ iile Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 
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SECTIUNEA a III-a 
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI MONITORIZARESI CONTROL- 

Art. 37 Compartimentul Monitorizare ş i Control indepline ş te, n condi ţ iile legii, urm ă toarele 
atribu ţ ii principale: 

a) desfă soar ă , sub directa coordonare a arhitectului- ş ef, activitatea de control privind 
respectarea disciplinei urbanistice; 

b) constat ă  ş i saneţ ioneaz ă  contravenţ iile in legă tură  Cu disciplina urbanistic ă , conform legii, 
potrivit competen ţ elor de emitere a autoriza ţ iilor de construire/desffin ţ are; 

c) intocme ş te programele de control trimestriale si anuale ş i ră spunde de elaborarea temelor ş i 
obiectivelor de control pentru documenta ţ iile depuse in vederea ob ţ inerii certificatelor de urbanism ş i 
autorizaţ iilor de construire/desfiin ţ are; 

d) asigur ă  pă strarea, intre ţ inerea ş i arbivarea tuturor documentelor intocmite  in timpul 
controalelor privind disciplina urbanistic ă ; 

e) efectueaz ă  regulariz  area taxelor pentru autoriza ţ iile de constuire/desfiin ţ are emise de 
Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialorniţ a; 

0 efectueaz ă  reeep ţ ia la terminarea lucr ă rilor pentru obieetivele de investi ţ ii autorizate de 
Pre ş edintele Consi ł iului Judelean Ialomi ţ a; 

g) urmă reş te respeetarea disciplinei in domeniul autoriz ă rii execută rii luer ă rilor de 
construcţ ii pe teritoriul administrativ al jude ţului Ialomiţ a, precum ş i respectarea diseiplinei in 
urbanism ş i amenajarea teritoriului legat ă  de procesul de autorizare a construc ţ iilor, pentru 
obiectivele investi ţ ionale ale unor persoane fiziee si/sau juridice, potrivit competen ţ elor de emitere a 
autorizgiilor de construire/desfiin ţ are; 

h) urm ă re ş te modul de confonnare privind constat ă rile ş i mă surile dispuse de Inspectoratul 
Teritorial in Construc ţ ii pentru obieetivele investi ţ ionale autorizate de Pre ş edintele Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a ale unor persoane fizice ş i/sau jaridiee; 

i) poart ă  coresponden ţ a  cu persoanele fizice ş i/sau juridice care au fost sane ţ ionate 
eontraven ţ ional pentru nerespeetare prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii 
lueră rilor de construc ţ ii, republicată , Cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 

j) asigurarea caracterului public al certificatelor de urbanism ş i al autoriza ţ iilor de 
construire/desfiin ţ are emise prin afi ş area acestora la sediul institu ţ iei i pe site-ul propria al aeesteia; 

k) indepline ş te ş i alto atribuţ ii in domeniu, stabilite de lege, hot ă rari ale Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a sau dispoziţ ii ale Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

CAPITOLUL XII 
DIRECTIA BUGET FINANTE 

SECTIUNEA I 
ATRIBUTHLE SPECIFICE DIRECTIEI BUGET FINANTE 

Art.38(1) Direeţ ia Buget Finanţ e este struetura aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţ ean Talomi ţ a care asigură  centralizarea luer ă rilor aferente bugetului propriu, elaborarea 
proiectului de buget in integralitatea sa ş i execuţ ia bugetară  prin intermediul instrumentelor financiar-
cantabile, elaborarea luer ărilor de analiz ă  ş i sintez ă  bugetară  pe ansamblul judeţului, precum si 
gestiunea resurselor umane. 

(2) Pe lă ngă  atribu ţ iile generale prevazute in prezentul Regulament, Diree ţia Buget Finan ţ e 
desfăş oară  prin structurile sale func ţ ionale urm ă toarele atribu ţ ii specifice: 

a) asigură  elaborarea lucr ă rilor de analiz ă  ş i sintez ă  bugetară  pe ansamblul judetului, necesare 
in pro cesul de luare a deeiziilor la nivelul conducerii executive ş i a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

b) asigură  elaborarea, fundamentarea ş i intocmirea proiectului de buget propriu al jude ţului 
Ialomiţ a ş i urmă re ş te aetualizarea lui in func ţ ie de influen ţ ele ce apar pe pareursul anului bugetar; 

e) realizeaz ă  activit ăţ ile ş i lueră rile aferente privind repartizarea pe unit ăţ i administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din uncle categorii de venituri ale bugetului de stat, in eadrul limitelor 
maxime aprobate prin legea anual ă  a bugetului de stat ş i a celorlalte acte normative; 
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d) particip ă  la stabilirea ş i proiectarea nivelurilor veniturilor proprii, inclusiv a impozitelor $i 
taxelor locale, realizand urm ă rirea $i controlul incas ă rii acestora; 

e) administreaz ă  creantele 	bugetare provenite 	din impozite $i taxe locale si alte venituri ale 
bugetului propriu al jude ţului, 

realizeaz ă  execuţ ia bugetară  in limita prevederilor ş i a creditelor bugetare aprobate; 
g) organizeaz ă  si conduce contabilitatea institutiei prin compartimentele distincte, intocmind 

situaţ ii financiare lunar; trimestriale ş i anuale Cu respectarea termenelor legale; 
realizeaz ă  inregistrarea in evidentele contabile a rezultelor inventarierii efectuat ă  conform 

legii, rezultate stabilite de c ă tre comisiile special constituite; 
i) intocmeste proiectul contului anual de executie bugetar ă ; 
j) analizeaz ă  ş i propune asigurarea ş i dezvoltarea mijloacelor de comunicare electronic ă  ş i 

optimizarea fluxurilor de date pe suport informatic; 
k) asigură  organizarea $i realizarea gestiunii resurselor umane ş i a func ţ iilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţ a; 
1)particip ă  in etapele de elaborare, modificare, urm ă rire, execuţ ie $i raportare pe componen ţ a 

financiar ă  a pro gramelor cu finantare extern ă  ş i internă  derulate de Consiliul Judetean Ialomita; 
m)asigurâ exercitarea controlului financiar preventiv; 
n) asigură  fundamentarea lucr ă rilor aferente contract ă rii de imprumuturi, precum $i evidenta 

datoriei publice locale, unn ă rind achitarea la scaden ţă  a obligatiilor de plat ă  aferente imprumuturilor; 
o) asigură  transmiterea informatiilor specifice domeniilor de activitate ale directiei pentru 

postarea pe site-ul institutiei www.ccjialomita.ro ; 
p) indepline$te  once alte atributii in domeniu, prev ă zute de actele normative in vigo are, de 

hotă ră rile Consiliului Judet.ean Ialomita sau dispuse de Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita 
sau de Vicepresedintele coordonator al direc ţ iei. 

Art.39 in realizarea atributiilor cc îi revin, Direc ţ ia Buget Finante colaboreaz ă  cu celelalte 
directii din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Talomi ţ a, cu autorit ă ti ale administratiei 
publice centrale si locale, servicii publice jude ţ ene, precum Ş  Cu instituţ iile ş i agenţ ii economici de 
sub autoritatea sa. 

Art.40 Activitatea Directiei Buget Finante este condus ă  de un director executiv ş i se afl ă  in 
coordonarea Vicepresedintelui 2 al Consiliului Judetean 

Art.41 Direc ţ ia Buget Finante are urm ă toarele structuri functionale: 
a) Serviciul Buget Contabilitate, Programare $i Urm ă rire Venituri: 

- Compartiment Buget Contabilitate; 
Compartiment Programare $i Urm ă rire Venituri; 

- Compartiment Analiz ă  ş i Sinteză  Bugetară  ; 
- Compartiment Finantare Programe/Proiecte ş i 

SECTIUNEA a II-a 
ATRIBUTIILE SERVICIULUI BUGET, CONTABILITATE, PROGRAMARE 51 

URMĂ RIRE VENITURI 

Art.42(1) Serviciul Buget, Contabilitate, Programare ,s1 Urmc7rire Venituri, prin intemlediul 
compartimentelor de specialitate, indeplineste atribu ţ iile ce-i revin, in condi ţ iile legii, cu privire la 
formarea, repartizarea, administrarea ş i utilizarea resurselor financiare aferente bugetului propriu 
judetean. 

(2) Serviciul Buget, Contabilitate, Programare $i Urm ă rire Venituri are urmă toarea structur ă  
functional 6: 

- Compartiment Buget Contabilitate ; 
Compartiment Programare ş i Urmă rire Venituri ; 

- Cornpartiment Analiz ă  $i Sintez ă  Bugetară  ; 
- Compartiment Finan ţ are Programe/Proiecte  i Investi ţ ii. 

Regulamentul de organizare i func ţ ionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean lalorniţa - 2022 
23 



Art.43 Serviciul Buget, Contabilitate, Programare ş i Urmă rire Venituri asigur ă  indeplinirea 
unnă toarelor atribu ţ ii: 

a) efectuarea lucr ătilor aferente procesul -ui bugetar in toate etapele; 
b) elaborarea lucr ă rilor de analiz ă  ş i sintez ă  bugetară  pe ansamblul jude ţ ului, necesare in 

procesul de luare a deciziilor la nivelul conducerii executive ş i a Consiliului Judeţ ean lalomiţ a; 
c) efectuarea lucr ă rilor aferente stabilirii, constat ă rii, urm ă ririi ş iincas ă rii impozitelor ş i 

taxelor locale, precum ş i a orică ror altor venituri ale judeţ ului; 
d) asigur ă  execuţ ia de cas ă  a bugetului propriu al judeţului, constituirea ş i utiliz  area  

mijloacelor financiare; 
e) realizarea lucr ă rilor privind contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, 

precum ş i a angajamentelor si a pl ăţ ilor efectuate, potrivit bugetului aprobat; 
1) ţ inerea la zi a contabilităţ ii ş i prezentarea la termene a raportă rilor lunare, a situaţ iilor 

financiare trimestriale ş i anuale; 
g) exereitarea controlului finaneiar preventiv, prin persoanele desemnate. 

A. ATRIBUTHLE COMPARTIMENTULUI BUGET, CONTABILITATE 

Art.44 Compartimentul Buget, Contabilitate indepline ş te, in condi ţ iile legii, urm ă toarele 
atribu ţ ii principale: 

a) organizeaz ă , indrum ă  ş i coordoneaz ă  ac ţ iunea de elaborare a lucră rilor privind proiectul 
bugetului propriu al judeţutui, in toate etapele; 

b) elaboreaz ă  van ante  proprii privind nivelul cheltuielilor ş i evoluţ ia in perspectivă  pentru 
acţ iunile finanţ ate din bugetele institu ţ iilor publice subordonate; 

c) realizeaz ă , in toate etapele, lucr ă rile necesare pentru repartizarea pe unit ăţ i administrativ-
teritoriale a sumelor de echilibrare ş i a transferurilor din bugetul de stat; 

d) efectueaz ă  operaţ iunile legate de finanţă rile institu ţ iilor subordonate Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a; 

e) unnă reste execu ţ ia cheltuielilor prev ă zute in buget, inform ănd periodic conducerea 
Consiliului fude ţ ean Ialomi ţ a despre modul de realizare a acestora; 

I) pregă teş te lueră rile privind viră rile de credite bugetare, utilizarea fondului de rezerv ă , a 
excedentului anilor preceden ţ i, a imprumuturilor, in corelaţ ie direetă  cu execuţ ia bugetar ă  pentru 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a ş i instituţ iile subordonate acestuia; 

g) propune repartizarea pe trimestre a eheltuielilor aprobate in buget in funcţ ie de termenele de 
incasare a veniturilor; 

h) particip ă  la stabilirea rezultatelor inventarierii; 
i) organizeaz ă  ş i conduce contabilitatea drepturilor constatate ş i a veniturilor incasate, precum ş i  

a angajamentelor ş i a pl ăţ ilor efectuate, potrivit bugetului aprobat; 
j) realizeaz ă  contabilitatea sintetic ă  ş i analitic ă  pentru operaţ iunile derulate, intocme ş te 

documentaţ ia prevă zut ă  de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii; 
k) indram ă  compartimentele financiar-contabile din cadrul instituţfilor finanţ ate din bugetul 

judeţ ului,  jar la termenele stabilite (lunar, trimestrial ş i anual) prime ş te, verifică , analizeaz ă  ş i 
centralizeaz ă  situaţ iile financiare ale acestora; 

1) intocme ş te lunar, trimestrial ş i anual situaţ ii financiare pentru activitatea proprie ş i pe cea 
centralizat ă , pe care o depune la instituţ ia judeţ eană  financiar ă  competent ă ; 

m) intocmeş te lucră rile de incheiere ş i stabilire a rezultatelor execu ţ iei financiare la finele anului 
si realizeaz ă  conturi anuale de execu ţ ie; 

n) gestioneaz ă  aplieaţ iile ş i programele informatice privind luer ă rile de buget, cele ce reflect ă  
angajamentele, pentru realizarea contabilit ăţ ii financiare ş i a celei de gestiune; 

o) acord ă , la cerere, consiliilor locale sprijin ş i asistenţă  de specialitate cu privire la activitatea 
financiar contabil ă ; 

p) pregă te ş te in format electronic pentru publicarea de că tre persoanele responsabile a 
documentelor ş i infonnaţ iilor prevă zute de actele normative din domeniu; 

q) realizeaz ă  implementarea financiar-contabil ă  a finanţă rilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate de Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a pentru activit ăţ i non-profit de interes general selectate conform 
procedurilor legale; 
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r) indepline ş te ş i alte atribu ţ ii in domeniu, stabilite de lege, hotă rari ale Consiliului Judetean 
Ialomiţ a sau dispozi ţ ii ale Pre ş edintelui acestuia. 

B. ATRIBUŢ IILE COMPARTIMENTULUI PROGRAMARE 51 URM Ă R1RE 
VENITURI 

Art.45 Compartimentul Prograrnare ş i Urmă rire Venituri indeplineş te, in condiţ iile legii, 
urmă toarele atribu ţ ii principale: 

a) realizeaz ă  proiectia veniturilor proprii ş i a celorlalte surse de venituri ale bugetului propriu al 
judetului, cu ocazia adopt ă rii sau rectific ă rilor bugetare; 

b) realizeaz ă  impreună  cu celelalte compartimente de specialitate lucr ă rile privind stabilirea 
impozitelor ş i taxelor locale, precum ş i a altor venituri ale bugetului propriu al judetului; 

e) colaboreaz ă  cu institu ţ iile subordonate ş i celelalte compartimente ale consiliului judeţ ean pe 
probleme de constatare, unn ă rire ş i incasare a impozitelor ş i taxelor, precum ş i ale altar venituri ale 
bugetului propriu judetean; 

d) efectueaz ă  operaţ iunile de regularizare a taxelor de autorizare a lucră rilor de constructii, la 
propunerea direc ţ iei de specialitate; 

e) indeplineş te atribu ţ iile de intocmire a mă surilor asigur ă torii ş i de efectuare a procedurii de 
executare silit ă , conform dispozitiei Pre ş edintelui; 

J)  realizeaz ă  sinteze, situatii privind veniturile bugetului propriu al judeţului Ialomiţ a care 
reflect ă  evidenta ş i incasarea acestora; 

g) realizeaz ă  contabilitatea sintetic ă  ş i analitic ă  pentru operatiunile derulate, intoeme ş te 
documenta ţ ia prev ă zută  de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii; 

h) gestioneaz ă  datoria public ă  local ă  in toate etapele de fundamentare, contractare, derulare a 
imprumuturilor sau a celorlalte instrumente ale datoriei publice a Consiliului Judetean Ialomita; 

i) gestioneaz ă  aplicaţ iile ş i programele informatice privind lucr ă rile de colectare a veniturilor, 
pentru realizarea contabilit ăţ ii financiare ş i a celei de gestiune; 

j) deruleaz ă  prin casieria unit ă tii operaţ iunile de incas ă ri ş i plă ti in numerar in lei ş i valută , 
conducand evidenta operatiunilor de casierie; 

k) particip ă , trimestrial ş i anual, la elaborarea situatiilor financiare pentni activitatea proprie ş i 
pe cea centralizat ă ; 

1) realizeaz ă  raport ă rile financiare lunare ale aparatului de specialitate ş i centralizeaz ă  
raport ă rile financiare lunare ale institutiilor subordonate Consiliului Judetean Ialomita; 

m) acordă , la cerere, consiliilor locale sprijin ş i asistenţă  de specialitate cu privire la activitatea de 
stabilire, constatare ş i urmă rire a incas ă rii impozitelor, taxelor ş i altor venituri locale; 

n) indeplineş te ş i alte atributii in domeniu, stabilite de lege, hot ă rari ale consiliului judetean sau 
dispozitii ale Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a. 

C. ATRIBUŢ IILE COMPARTIMENTULUI ANALIZ Ă  51 SINTEZĂ  BUGETARĂ  

Art.46 Compartimentul Analiz ă  ş i Sintez ă  Bugetară  realizeaz ă  activit ă tile ş i lucră rile de 
studiu, analiz ă  ş i sintez ă  legate de procesul bugetar pentru bugetul propriu ş i pe ansamblul judetului, 
avand urmă toarele atribu ţ ii principale: 

a) elaboreaz ă  lueră ri de analiz ă  ş i sinteză  referitoare la veniturile ş i cheltuielile bugetului propriu 
al judetului pe baza prognozelor principalilor indicatori macroeconomici ş i sociali pentru fiecare an 
bugetar pentru care se elaboreaz ă  proiectul de buget, precum ş i pentru urm ă torii trei ani; 

b) realizeaz ă  baza de date privind indicatorii bugetari pe ansamblul jude ţului necesari in procesul 
de repartizare pe unit ăţ i administrativ-teritoriale a unor venituri bugetare; 

c) realizeaz ă  periodic analize, studii, lucr ă ri, situatii informative cu privire la realizarea executiei 
bugetare pe ansamblul jude ţului, precum Ę i pe fiecare unitate administrativ-teritorial ă  in parte; 

d) centralizeaz ă  solicită rile de finantare ale consiliilor locale ş i propunerile directiei de 
specialitate pentru finantarea programelor sau proiectelor solicitate de consiliile locale ş i constituie 
bare de date in veclerea elabor ă rii de statistici, sinteze, rapoarte; 

e) particip ă  la realizarea lucr ă rilor referitoare la repartizarea pe unit ăţ i administrativ-teritoriale a 
sumelor  rep  artizate prin legi bugetare anuale, precum ş i a altor surse  cc  presupun repartizare  în  
vederea includerii in bugetele locale; 
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I)  acord ă , la cerere, consiliilor locale sprijin ş i asistenţă  de specialitate cu privire la activitatea de 
execuţ ie de cas ă  a bugetelor locale; 

g) partieip ă  la lucr ă tile de 	adoptare sau de reetificare bugetar ă ; 
h) particip ă  in toate etapele de elaborare, modifieare, urm ă rire, executie ş i raportare pe 

componenta financiar ă  a programelor  cu  finanţ are intern ă  derulate de Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a; 
i) elaboreaz ă  lucră ri de analiz ă , sintez ă  ş i informare privind bugetul ş i execu ţia bugetară  a 

aparatului de specialitate ş i a instituţ iilor publiee subordonate; 
j) particip ă  la realizarea sintezei prograrnelor aprobate ca anex ă  a bugetului propriu al judetului, 

in toate etapele, pe baza propunerilor primite de la directiile de specialitate ş i instituţ iile subordonate; 
k) realizeaz ă  contabilitatea sintetic ă  ş i analitic ă  pentru operaţ iunile derulate, intoeme ş te 

docurnentaţ ia prev ă zută  de aetele normative privind registrele de contabilitate obligatorii; 
1) gestioneaz ă  aplicaţ iile ş i programele informatice privind lucr ă rile de analiz ă  ş i sintezd, cele ee 

reflect ă  angajamentele, pentru realizarea contabilit ăţ ii financiare ş i a eelei de gestiune; 
m) indeplineş te ş i alte atribu ţ ii in domeniu, stabilite de lege, hotă rari ale Consiliului Jude ţ ean 

Ialomiţ a sau dispozi ţ ii ale Pre ş edintelui acestuia. 

D. ATRIBUTHLE COMPARTI1VIENTULUI FINANTARE PROGRAME/PROIECTE 
INVESTITII 

Art.47 Compartimentul Finanţ are Programe/Proiecte ĺ  Investiţ ii asigură  din punct de 
vedere financiar gestiunea procesului investi ţ ional din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomita, avand 
urmă toarele atributii principal e: 

a) preia propunerile privind investi ţ iile publice a că ror finanţ are sau cofinan ţ are urmeaz ă  a fi 
asigurată  din bugetul judetului  hi  vederea cuprinderii in proiectul de buget; 

b) pregă te ş te lucr ă rile privind finanţ area cheltuielilor de capital in toate etapele procesului 
bugetar; 

c) particip ă  la realizeaz ă  repartizarea pe trimestre a sumelor din buget pentru eheltuielile de 
capital la propunerea directiei de specialitate ş i a instituţ iilor subordonate in fune ţ ie de termenele 
legale de realizare a luer ă rilor de investiţ ii; 

d) realizeaz ă  lucră rile financiar-contabile privind programele na ţ ionale de interes jude ţ ean ş i de 
interes local, derulate prin consiliul judeţ ean; 

e) particip ă  in etapele de elaborare, modificare, urm ă rire, execu ţ ie ş i raportare pe eomponenta 
financiar ă , ată t a programelor cu finan ţ are internă , cat ş i a proiectelor finan ţ ate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare derulate de Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a; 

I) realizeaz ă  implementarea financiar-contabil ă  a finanţă rilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate de Consiliul Jude ţ ean Ialomita pentru activit ăţ i non-profit de interes general selectate conform 
procedurilor legale; 

g) realizeaz ă  raport ă rile statistice privind investifiile aparatului de specialitate; 
h) realizeaz ă  contabilitatea sintetic ă  ş i analitică  pentru operaţ iunile derulate, intocrne ş te 

documenta ţ ia prevă zută  de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii; 
tine evidenţ a contabil ă  sintetic ă  ş i analitică  a elementelor patrimoniale reprezentand active 

fixe corporale, necorporale ş i a celor financiare; 
j) realizeaz ă  operaţ iunile ş i tine evidenţ a amortiză rii activelor fixe corporate ş i necorporale; 
k) realizeaz ă  lucră rile ş i operatiunile financiar-contabile cu privire la garantiile de bună  execu ţ ie; 
1) partieip ă  la stabilirea rezultatelor inventarierii activelor fixe corporale ş i necorporale ş i tine 

registrul-inventar; 
m) intocme ş te lucră rile de incheiere ş i stabilire a rezultatelor execu ţ iei financiare la finele anului 

ş i realizeaza conturi anuale de execuţ ie; 
n) elaboreaz ă  lucră ri de analiz ă , sintez ă  ş i informare privind bugetul ş i execuţ ia bugetar ă  a 

aparatului de specialitate ş i a instituţ iilor publice subordonate; 
o) indrumă  compartimentele financiar-contabile din cadrul institutiilor finan ţ ate din bugetul 

judetului,  jar la termenele stabilite (trimestrial ş i anual) prime ş te, verific ă , analizeaz ă  ş i centralizeaz ă  
situatiile finaneiare ale acestora; 

p) intoeme ş te lunar, trimestrial ş i anual situaţ ii financiare pentru activitatea proprie ş i pe cea 
centralizat ă , pe care o depune la instituţ ia judeteană  financiară  competent ă ; 
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q) realizeaz ă  documentaţ ia privind aprobarea ş i execuţ ia programelor aprobate ea anex ă  a 
bugetului propriu al judetului, in toate etapele, pe baza propunerilor primite de la direcţ iile de 
specialitate ş i institUţ iile subordonate; 

r) gestioneaz ă  aplicaţ iile ş i programele informatice privind finan ţ area programelor, proiectelor ş i 
investitiilor, cele ce reflect ă  angajamentele, pentru realizarea contabilit ăţ ii financiare ş i a celei de 
gestiune; 

ş ) acord ă , la cerere, consiliilor locale sprijin ş i asistentă  de specialitate  cu  privire la aspeetele 
financiar —  cantabile legate de investiţ ii; 

s) indepline ş te ş i alte atribu ţ ii in domeniu, stabilite de lege, hot ă rdri ale Consiliului Jude ţ ean 
Ialorni ţ a sau dispoziţ ii ale Presedintelui acestuia. 

CAPITOLUL XIII 
DIRECTIA COORDONARE, ORGANIZARE 

SECTIUNEA I 
ATRIBUTHLE SPECIFICE ALE DIRECTIEI COORDONARE ORGANIZARE 

Art.48(1) Direeţ ia Coordonare Organizare este direcţ ia de specialitate a Consiliului Judeţ ean 
Ialomi ţ a care coordoneaz ă , Tn conditiile legii, activitatea consiliilor locale comunale, oră sene ş ti ş i 
municipale, in scopul realiz ă rii si func ţ ionă rii serviciilor publice de interes local ş i judeţ ean. 

(2) Pe langă  atribuţ iile generale prevă zute in prezentul Regulament, Direc ţ ia Coordonare 
Organizare desfa ş oard prin structurile sale urină toarele atributii specifice: 

a) asigură  elaborarea ş i definitivarea proieetelor de hot ă rari ale Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a 
ş i dispoziţ ii ale Pre ş edintelui acestuia, urm ă rind indeplinirea conditiilor de formă  ş i de fond, 
legalitatea, oportunitatea ş i necesitatea elabor ă rii lor, realizeaz ă  mă surile organizatorice privind 
pregă tirea ş i desfăş urarea ş edinţ elor Consiliului Judeţ ean Ialomita ş i a altar ac ţ iuni publiee ale 
acestuia; 

b) asigură  evidenta actelor administrative adoptate sau emise in cadrul entit ăţ ii publice ş i 
coinunicarea acestora structurilor func ţ ionale, institutiilor publice ş i persoanelor specificate in actele 
administrative, transmiterea hot ă rarilor la Instituţ ia Prefectului-jude ţ ul Ialorni ţ a pentru exereitarea 
controlului de legalitate, urm ă re ş te indeplinirea procedurilor legale privind aducerea la cuno ş tintă  
publică  a actelor  cu  caracter normativ, analizeaz ă  lunar/trimestrial stadiul în ď eplinirii hot ă rarilor 
Consiliului Judetean Ialomita si a dispoziţ iilor Presedintelui acestuia si intoemeste un raport anual pe 
care îl  prezintă  conducerii institu ţ iei; 

c) reprezint ă  in instantele judec ă toresti jude ţ ul Ialomiţ a ş i Consiliul Judettan lalomita, prin 
imputernicirea acordat ă  de Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, pentru soluţ ionarea cauzelor in 
care acestea stint parte; 

d) coordoneaz ă  relatia de colaborare cu institu ţ iile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a, cu structurile asociative din administraţ ia public ă  si ale societ ăţ ii civile, cu 
serviciile publice deconcentrate din teritoriu; 

e) propune ş i urmke ş te realizarea strategiei de comunicare ş i transparenţă  pentru activitatea 
instituţ iei, prin elaborarea, propunerea spre finan ţ are ş i implementarea programelor si planurilor de 
actiune privind infonnarea public ă , transparenta achninistrativ ă  ş i promovarea imaginii Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a, precum si a celor de  comuni  care  ş i diseminare a informaţ iilor cu caracter 
european; 

f) asigur ă  functionarea Centrului de Informaţ ii pentru Cetăţ eni, administrând rela ţ iile cu 
publicul, accesul liber la informatiile de interes  public ,  transparen ţ a decizional ă , activitatea de petiţ ii 
ş i audienţ e ş i relaţ ia cu mass-media; 

g) urmă re ş te promovarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita ş i a Judeţ ului Ialomiţ a, in ţ ard ş i 
stră ină tate ş i propune realizarea de materiale promotionale care să  asigure cre ş terea vizibilit ăţ ii 
activit ăţ ii ş i acţ iunilor Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a; 

h) gestioneaz ă  relaţ ia cu organismele regionale, na ţ ionale, europene ş i intemationale la care 
Judeţul Idlomita sau Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a este asociat sau invitat; 

i) intoeme ş te programul de acţ iuni din domeniul relaţ iilor exteme,  Ti  prezintă  spre aprobare 
conducerii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, gestioneaz ă  activit ăţ ile legate de deplasarea in stră ină tate a 
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delegaţ iilor Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, prin intocmirea raportului de necesitate ş i oportunitate ş i a 
programului deplas ă rii, initierea proiectului de hot ă ră re a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a sau dispozi ţ ie 
a Pre ş dintelui acestuia, rezolvarea problemelor organizatoriee ş i primirea ş i-valorificarea rapoartelor 
de evaluare a deplas ă rii; 

j) coinunic ă  ministerelor de resort initiativele de cooperare sau asociere cu autorit ăţ i ale 
administraţ iei publice din stră ină tate ş i urmă re ş te ob ţ inerea avizelor necesare; 

k) elaboreaz ă  rapoartele anuale privind accesul la infon-naţ iile de interes public, transparenţ a 
decizional ă  ş i modul de soluţ ionare a peti ţ iilor, le sup-une spre aprobare conform legii ş i asigură  
publicitatea lor; 

1) asig-ură  eviden ţ a declaraţ iilor de avere ale pre ş edintelui, vicepre ş edinţ ilor ş i consilierilor 
jude ţ eni ş i urmă re ş te aplicarea procedurilor legale in materie; 

m) asigură  publicarea "Monitorului Oficial al jude ţului Ialomiţ a" pe site-ul Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a; 

n) asigură  actualizarea informatiilor specifice domeniilor de activitate ale direc ţ iei pentru 
postarea pe site-ul institutiei www.cjialomita.ro ; 

m) avizeaz ă  de legalitate, prin directorul executiv sau inlocuitorul acestuia, hot ă rarile 
Consiliului Judeţ ean Ialomita ş i dispoziiile Pre ş edintelui acestuia prin. care Secretarul general al 
judeţului Ialomita este propus a fi numit membru in diverse comisii sau organe colegiale, 
remunerate/neremunerate; 

o) indepline ş te  once  altă  atributie dat ă  in competenţ a sa prin legi ş i alte acte normative. 

Art.49 (1) in indeplinirea atribu ţ iilor ce  îi  revin, direc ţ ia colaboreaz ă  cu celelalte directii din 
cadrul aparatului de specialitate, cu institu ţ iile ş i serviciile public; precum ş i cu compartimentele de 
specialitate ale autorit ăţ ilor administra ţ iei publice centrale ş i locale. 

(2) Activitatea Direc ţ iei Coordonare Organizate este condus ă  de un director executiv ş i un 
director executiv adjunct ş i se desfăş oară  sub coordonarea, indrumarea ş i controlul Secretarului 
general al judetului Ialomiţ a. 

Art. 50 Direcţ ia Coordonare, Organizare are unnă toarea stractur ă  funcţ ională : 
a) Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare : 

- Compartimentul Juridic; 
- Compartimentul Coordonare, Organizare 

Compartimentul Parteneriate Institutionale  i  Colaborare cu Societatea Civil ă  
b) Centrul de Infonnaţ ii pentru Cetă teni 

Compartimentul pentru Infonna ţ ii ş i Relatii Publice 
- Compartimentul Mass — Media; 

SECTIUNEA a II-a 
ATRIBUTIILE SERVICIULUI JURIDIC, COORDONARE, ORGANIZARE 

A. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI JURIDIC 

Art.51 Compartimentul juridic indepline ş te, in condiţ iile legii, urm ă toarele atribu ţ ii 
principale: 

a) asigură  punerea in executare a legilor ş i a celorlalte acte normative emise la nivel central 
care au incidenţă  asupra activit ăţ ii autorit ăţ ii administraţ iei publice judeţ ene, a hotă ră rilor Consiliului 
Jude ţ ean Ialomiţ a ş i a dispozi ţ iilor Pre ş edintelui acestuia ş i elaboreaz ă  documentaţ ii sau note privind 
aplicarea actelor nounative in vederea realiz ă rii competenţ elor autorit ă tii administraţ iei publice de la 
nivel de jude-ţ ; 

b) asigură  reprezentarea legal ă  ş i la tennen a judetului Ialomi ţ a, Consiliului Jude ţ ean Ialomita 
ş i Pre ş edintelui acestuia Tn fata instan ţ elor judecă tore ş ti, a organelor de jurisdicţ ie sau de urmă rire 
penal ă , a notarilor publici ş i/sau in raporturile cu alte persoane fizice ş i juridice, in condi ţ iile legii, 
prin delegare, imputemicire sau mandat expres; 

c) asigură  instmmentarea cauzelor aflate pe rolul instan ţ elor de judecat ă , urmă rind 
redactarea, semnarea ş i depunerea la registratura instan ţ elor a actelor de procedur ă , ac ţ iuni, 
intă mpină ri, cereri reconven ţ ionale, preciz ă ri, concluzii  sense  ş i altele asemenea, in termenele legale 
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si in concordant ă  cu calitatea procesual ă , pregă tirea ş i depunerea la dosare a rnaterialelor probatorii, 
reprezentarea in instant ă , analiza solutiilor pronun ţ ate si exercitarea e ă ilor de atac, dac ă  este cazul, 
pănă  la rămă nerea definitiv ă  a hot ă rdrilor judec ă toresti, comunicarea hot ă ră rilor judec ă toresti 
compartimentelor de specialitate pentru punerea în executare a acestora, initierea m ă surilor necesare 
pentru obtinerea titturilor executorii si comunicarea acestora; 

d) conduce eviden ţ a operativă  a tuturor cauzelor aflate in curs de judecat ă , a nominaliz ă rii 
consilierilor juridici pe fiecare cauz ă  si asigură  reprezentarea in fata instantelor judec ă toresti la 
termenele stabilite de acestea; 

e) rezolv ă  pldngerile formulate in baza legii contenciosului administrativ, Cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, impotriva actelor administrative adoptate de Consiliul Jude ţ ean Ialounita sau 
emise de Presedintele acestuia; 

f) verified si acord ă  viza de legalitate pentru contractele economic; civile, conventiile, 
acordurile si protocoalele Cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, având ca titular judetul Talomita 
si/sau Consiliul Judetean Ialomita si tine evidenta unitar ă  a acestora si a actelor aditionale intr-un 
registru unic de inregistrare; consilierul juridic va aviza i va semna acte Cu caracter juridic, avizul 
pozitiv sau negativ, precum ş i semnă tura sa fund aplicate numai pentru aspectele stric juridice ale 
documentului respectiv. Consilierul juridic nu se pronun ţă  asupra aspectelor economice, tehnice saa 
de altă  natură  cuprinse in documentul avizat on senmat de acesta; 

g) particip ă ,  în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, la propunerea 
tematicii si elaborarea actelor de autoritate ale Consiliul Judetean Ialomita, redact:and proiectele de 
hot ă rdri ale Consiliului Judetean Ialomita, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare, note de 
fimdamentare, referate ş i alte operatiuni administrative necesare adopt ă rii acestor act; cu 
norninalizarea consilierilor juridici pe fiecare proiect de hot ă rare ş i certificarea de c ă tre acestia, pe 
„Fisa proiectului", a indeplinirii conditiilor de form ă  si de fond; 

h) particip ă  la intocmirea documenta ţ iei aferent ă  proiectelor de hot ă rdri ale Guvernului 
Romă niei pe care le propun, in conditiile legii, autorit ă tilor competente in domeniu; 

1) colaboreaz ă  cu compartimentele de specialitate la intocmirea proiectelor de acte 
administrative ş i/sau contract; conven ţ ii, acorduri, protocoale, note justificative, pe care le avizeaz ă  
din punct de vedere juridic sau redaefand rapoarte de neavizare, cu indicarea neconcordantei unor 
clauze cu normele legale. Avizarea si parafarea actelor cu caracter juridic se refer ă  exclusiv la 
aspectele juridice ale documentelor respective, fail a cuprinde si aprecieri asupra aspectelor 
economice, tehnice sau de alt ă  natură ; 

j) acord ă  consultant ă  juridică , la cererea scris ă  a compartimentelor de specialitate, a 
consilierilor judeteni, cat ş i a autorit ă tilor administratiei publice locale ş i a institutfilor publice 
subordonate Consiliului Judet.ean Ialomita, pentru interpretarea incidentei normelor legale asupra 
unor situ* punctuale, cu furnizarea in scris a opiniei, motivat ă  pe elemente de fapt si de drept a 
eauzei sesizate ş i pc infonnatiile si documentele prezentate de acestea; opinia exprirnat ă  este 
consultativ ă , are earacter informativ ş i nu este emis ă  in scopul de a produce efecte juridice, a na ş te, a 
modifica sau a stinge drepturi si obligatii, neconstituind temei legal ş i neconferind vreun alt drept; 

k) asigură , la cerere ş i in limita competentelor legal; asistent ă  juridică  consiliilor locale, 
primarilor, secretarilor unit ă tilor administrativ-teritoriale, institu ţ iilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judetean Ialomita, precum si persoanelor primite in audient ă  de Presedinte, vicepresedinti 
si secretarul jude ţului, opiniile formulate fund de indrumare si consultative; 

1) acord ă  sprijin si consultanţă  cet ă tenilor cu drept de vot pentru elaborarea proiectelor de acte 
normative en caracter jude ţ ean ce urmeaz ă  a fu  supune dezbaterii plenului Consiliului Judetean 
Ialomita; 

in) propane si asigur ă  existenta unui fond de documentare juridic ă  pentru intreg aparatul de 
specialitate, av ă nd in p ă strare colectia de monitoare oficiale ale Romaniei ş i ale judetelor, publica ţ ii 
si literatură  de specialitate; 

n) urmă reste, instiinteaz ă  si tine evidenta actelor normative ap ă rute en incindent ă  in 
activitatea Consiliului Jude ţ ean Ialomita ş i a institutiilor publice din subordinea acestuia; 

o) indepline ş te  once altă  atributie dat ă  în competenta sa prin legi si alto acte normative. 
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B. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI COORDONARE, ORGANIZARE 

Art.52 Compartimentul Coordonare Organizare indepline ş te,  în  condi ţ iile legii, urm ă toarele 
atribuţ ii principale: 

a) asigurd punerea in executare a legilor ş i a celorlalte acte normative emise la nivel central, a 
hotă rdrilor Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i a dispozi ţ iilor Preş edintelui acestuia, care au incidenţă  
asupra activit ăţ ii compartimentului; 

b) particip ă  la redactarea si tehnoredactarea proiectelor de acte de autoritate, conform 
normelor de tehnicd legislativd ş i verified forma finald a acestora. Pentru proiectele de hot ă ră re 
unndreste intocmirea „Fi ş ei proiectului" si completeaz ă  datele aferente competen ţ elor 
eompartimentului; 

c) sprijind secretarul jude ţ ului in pregă tirea sedin ţ elor consiliului jude ţ ean, urm ă rind primirea 
ş i verificarea documentelor  cc se supun dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, multiplicarea lor ş i 
constituirea mapelor de ş edinţ d, transmiterea mapelor c ă tre conducerea operativ ă  ş i executivd a 
Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, eonsilierii judeţ eni, mass-media si cet ăţ enii sau asociaţ iile legal 
constituite ale acestora care au solicitat in scris asemenea lucru, efectuarea lucrdrilor de secretariat, 
intocmirea proceselor verbale ale sedinţ elor ; 

d) solicită  in scris, sub semnă tura secretarului jude ţului, direcţ iilor de specialitate ş i 
institu ţ iilor  sub  ordonate Consiliului Judeţ ean lalomiţ a propuneri tematice pentru proiecte de hotdrari, 
intoeme ş te portofoliul cu aceste propuneri ş i proiectul ordinii de zi, asigur ă  intocmirea ş i publicitatea 
actelor administrative de convocare a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in ş edinţ e ordinare sau 
extraordinare, precum ş i convocarea consilierilor jude ţ eni in ş edinţ ele comisiilor de specialiate si in 
ş edinţ ele de plen; 

e) asigură  legă tura  cu  presedin ţ ii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a 
pentru stabilirea datei, orei ş i locului desfă sură rii sedinţ elor comisiilor, sprijin in formularea ş i 
redactarea amendamentelor, preluarea rapoartelor comisiilor de specialitate la proiectele de hotă rki 
transmise spre analiz ă  si asigur ă  evidenţ a consilierilor jude ţ eni la ş edinţ ele Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a ş i ale comisiilor de specialitate ş i intocme ş te pontajul acestora lunar; 

f) tine evidenţ a hotă rarilor adoptate si a dispozi ţ iilor emise, prin inregistrarea in registrul 
special, asigurând aducerea la cunostinţă  publică  a actelor de autoritate cu caracter normativ si 
comunicarea celor cu caracter individual persoanelor interesate; 

g) inainteaz ă  Instituţ iei Prefectului-jude ţ ul Ialomiţ a, sub semnă tura secretarului jdue ţ ului, în 
tennenul legal, dosarul cu actele de autoritate adoptate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a pentru 
exereitarea controlului de legalitate; 

h) urmă re ş te, impreun ă  cu alte compartimente ale Direcţ iei Coordonare Organizare, 
indeplinirea  pro  cedurilor legale pentru situa ţ iile in care sunt propuse dezbaterii ş i adoptă rii 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a proieete de hotă ră ri cu earacter normativ ş i sprijind ini ţ iativa cet ăţ enilor 
pentru promovarea proiectelor de botă rare, prin acordarea de consultanţă  de specialitate; 

1) One evidenţ a nominală , numeric ă  ş i partinic ă  a eonsilierilor jude ţ eni si locali, a primarilor, 
viceprimarilor ş i secretarilor din unităţ ile administrativ-teritoriale ale judeţului si urmă reste 
prezentarea listei pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a; 

j) asigurd postarea pe pagina de interne a proieetelor de hotă rdre ş i a hot ă rdrilor adoptate de 
Consiliul Judelean Talomi ţ a; 

k) asigur ă  consultanţă  ş i coordoneaz ă  activitatea de intocmire a documenta ţ iilor necesare 
pentru aprobarea stemelor localit ăţ ilor ş i urmare ş te intrunirea eomisiei de heraldic ă ; 

1) tine registrul cu eviden ţ a proiectelor de hotă rdre de Guvern initiate de Consiliul Judeţ ean 
Talomiţ a; 

m) asigură  evidenţ a operativd a aetivităţ ii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a in organisme 
constituite la nivel judeţ ean; 

n) pregă te ş te formatul electronic al actelor administrative care se publică  in "Monitorul 
Oficial al judeţ ului Ialomiţ a" pc site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

o) asigurd, prin persoana desemnat ă , aplicarea prevederilor legale privind transparen ţ a 
declaraţ iilor de avere si a deelaraţ iilor de interese ale eonsilierilor jude ţ eni; 

p) indeplineste  once  altă  atribuţ ie prev ă zut ă  de legislaţ ie sau incredinţ ath de conducerea 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, in domeniu. 

Regulamentuf de organizare i functionare al aparatului de specialitate al Consilitdui Judetean lalomita - 2022 
30 



C. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI PARTENERIATE INSTITUTIONALE SI 
COLABORARE CU SOCIETATEA CIVILk 

Art.53 Compartimentul Parteneriate Institutionale ş i Colaborare cu Societatea Civila are, in 
conditiile legii, ca atributii principale urm ă toarele: 

a) asigură  p-unerea in executare a legilor ş i a celorlalte acte normative emise la nivel central, a 
hotă rarilor Consiliului Judetean Ialomi ţ a si a dispozitiilor Pre ş edintelui acestuia, care an  incident 
asupra activit ă tii compartimentului; 

b) coordoneaz ă  relaţ ia de colaborare cu structurile asociative din administratia public ă  ş i ale 
societă tii civile, cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, elaboreaz ă  acorduri-cadru de 
cooperare, asociere sau parteneriat cu acestea, pe care le propune aprob ă rii Consiliului Judetean 
Ialomi ţ a ş i urmă re ş te crearea bazei de date de la nivelul judetului Ialomita referito  are la organizatiile 
non-guvernamentale sau alte structuri asociative a că ror activitate are tangent ă  Cu  problematica 
administratiei publice; 

c) coordoneaz ă  ş i monitorizeaz ă  modul de implementare ş i evaluare, din punct de vedere 
tehnic, a proiectelor sprijinite financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Ialomita ş i 
intocmeş te un raport anual; 

d) sprijin ă  participarea Consiliului Judetean Ialomita la activită tile Consiliului pentru 
Dezvoltare Regional ă  ş i Agentiei pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Muntenia; 

e) comunică  initiativele de cooperare sau asociere  Cu  autorit ă ti ale administratiei publice din 
stră ină tate ş i urmă re ş te obtinerea avizelor necesare, propune dezbaterea in ş edintele Consiliului 
Judetean Ialomita a proiectelor de conventii, acorduri, asocieri sau programe de cooperare 
international ă  ş i asigură  punerea in aplicare a obiectivelor stabilite; 

f) tine evidenta organismelor internationale din care face parte Consiliul Judettan Ialomita, 
rezolv ă  eorespondenta en acestea ş i urmă re ş te indeplinirea obieetivelor din acordurile incheiate; 

g) sustine punerea in practic ă  a programelor organismelor europene la care a aderat Consiliul 
Judetean Ialomita ş i promovarea judetului  în  eontextui european ş i informeaz ă  despre activitatea 
desfăş urată  in acest sells; 

h) pune la dispozitia celor interesa ţ i date cu privire la derularea programelor cu finantare 
nerambursabil ă  derulate de Consiliul Judetean Ialomita; 

i) asigură  promovarea informatiilor cu caracter european precum ş i diversificarea rnijloacelor 
ş i fonnelor de prezentare; 

j) traduce eorespondenta primit ă  ş i trimis ă , asigură  seeretariatul coresponden ţ ei  cu  
organizatiile interne ş i internaţ ionale la care a aderat Consiliul Judetcan lalomita; 

k) asigură  redactarea r ă spunsurilor la invitatiile diferitelor institu ţ ii, agenti economici, 
persoane fizice, mass-media, pentru seminarii, vizite, cursuri sau alte manifest ă ri, primite din tară  sau 
stră ină tate; 

I) asigură  in colaborare cu compartimentul de specialitate aplicarea prevederilor legale in 
vigoare referitoare la arhivarea docnmentelor; 

rn) gestioneaz ă  activită tile legate de  deplas  area in stră ină tate a delegaţ iilor Consiliului 
Judetean Ialomita, prin intocmirea raportului de necesitate ş i oportunitate ş i a programului deplas ă ril, 
initierea proiectului de hotă ră re a Consiliului Judetean Ialomita sau dispozitie a Pre ş edintelui 
acestuia, rezolvarea problemelor organizatofice ş i primirea ş i valorificarea rapoartelor de evaluare a 
deplas ă rii; 

n) indepline ş te ()rice alte atributii in domeniu, stabilite prin lege ş i prin hotă ră ri ale 
Consiliului Jude-tean Ialomi ţ a. 

SECTIUNEA a III-a 
ATRIBUTITLE CENTRULUI DE INFORMATII PENTRU CETĂ TENI 

Art.54 Centrul de Informaţ ii pentru Cetaţ eni indepline ş te, In conditiile legii, urm ă toarele 
atributii principale: 

a) asigură  punerea in executare a legilor ş i a celorlalte acte normative emise la nivel central, a 
hotă ră rilor Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i  a  dispozitiilor Pre ş edintelui acestuia, care au incidentă  
asupra activit ă tii centrului; 
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b) faciliteaz ă  accesul cet ăţ enilor la informaţ iile de interes public prin oferlrea de infonmaţ ii 
privind activitatea Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a, a comisiilor de specialitate Ę i  a consilierilor 
judeţ ent, a direc ţ illor din aparatul de specialitate 	al instituţ iei, serviciile puse la dispoziţ ia cet ăţ enilor, 
actele decizionale adoptate, modalitatea de a obţ ine diverse documente, avize, acorduri, autoriza ţ ii, 
aprob ă ri care intră  in competenţ a Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a ş i a direc ţ iilor sale de specialitate; 

c) oferă , Tn limita relaţ iilor stabilite cu alte institu ţ ii publice, organiza ţ ii guvemamentale ş i  
non-guvernarnentale reprezentate Tn jude ţ  informatii de interes public furniz ate de aceste instituţ ii ş i 
sprijin ă  cet ăţ enii sau grupurile de cetăţ eni in rezolvarea unor probleme personate sau comune care 
sunt in aria de compete* a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a sau  ii  indnimă  spre instituţ iile abilitate s ă  
le rezolve problemele semnalate; 

d) propune proceduri standard pentru circuitul optim al informaţ iilor publice sau de 
simplificare a circuitului documentelor ş i de reducere a termenelor de realizare ş i asigur ă  formularele 
— tip pentru relaţ ia Cu  publicul; 

asigură  promovarea transparen ţ ei decizionale in administraţ ia public ă, judeţ ean ă , aceesul 
liber la infonnaţ iile de interes public, soluţ ionarea peti ţ iilor ş i desfăş urarea audienţ elor, elaborarea 
rapoartelor din aceste domenii ş i publicitatea lor; 

asigură  imbună tăţ irea comunic ă rii dintre cet ăţ eni ş i autoritatea pe care o reprezintă , prin 
pro  cesarea ş i actualizarea permanent ă  a bazei de date, imbună tăţ irea comunic ă rii interne, 
diversificarea suportului pe care sunt disponibile informa ţ iile de interes public, intre ţ inerea ş i 
actualizarea paginii de internet a Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, activit ăţ i de consultare a populaţ iei in 
probleme de interes jude ţ ean sau zonal, organizarea de dezbateri publice ş i altele; 

particip ă  la elaborarea, editarea ş i tip ă rirea unor materiale promo ţ ionale privind activitatea 
proprie, serviciile oferite, modalit ăţ i de accesare a inforinaţ iilor ş i asigură  transmiterea 
corespondenţ ei ş i a materialelor promo ţ ionale in teritoriu; 

h) asigură  eviden ţ a operativ ă  a datelor de contact a administraţ iilor publice locale, prin 
intocmirea unui documentar pe care îl  pune la dispozitia persoanelor fizice ş i juridice interesate ş i îl 
afi ş eaz ă  pe site-ul www.cjialomita.ro ; 

i) gestioneaz ă  activitatea punctului de informare ş i documentare; 
j) indepline ş te atribu ţ iile privind registratura general ă  a instituţ iei ş i funcţ ionarea programului 

Intranet; 
k) particip ă  la programul de audienţ e sus ţ inut de Pre ş edinte, vicepre ş edinţ i ş i secretarul 

general al judeţului ş i consemneaz ă  in Registrul de audienţ e problemele semnalate de cetăţ eni ş i 
soluţ iile propuse; 

1) propune modaliţăţ i de perfec ţ ionare profesional ă  a funcţ ionarilor publici din domeniul 
relaţ iilor ş i comunică rii publice; 

m) asigură  secretariatul Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine Public ă  a judeţ ului lalomi ţ a; 
n) prime ş te, inregistreaz ă  ş i pred ă  compartimentelor din Direcţ ia Coordonare, Organizare 

coresponden ţ a primită ; 
o) indepline ş te  once  alt ă  atribuţ ie prev ă zută  de legislaţ ie sau incredin ţ ată  de conducerea 

Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in domeniu. 

A. ATRIBUŢ HLE COMPARTIMENTULUI PENTRU INFORIVIATII $1 RELAŢ II 
PUBLICE 

Art.55 Compartimentul pentru Inform* ş i Relaţ ii Publiee indepline ş te, in condiţ iile legii, 
urm ă toarele atribu ţ ii principale 

a) asigură  promovarea transparen ţ ei deeizionale in administraţ ia publică  judeţ eană  ş i accesul 
liber la inforinaţ iile de interes public, activitatea de peti ţ ii  i  audien ţ e, prin precizarea procedurilor 
legale, primirea ş i inregistrarea solicit ă rilor, transmiterea cererilor care compartimentul in a că rei 
compete* se află  informaţ ia solicitat ă  ş i urmă rirea ca, in tennenele prev ă zute de lege, s ă  se 
ră spundă  la cererile de informaţ ie publică  fă cute de cetăţ eni ; 

b) asigură  evidenţ ierea in registre separate a informaţ iilor de interes public, a peti ţ iilor ş i 
audienţ elor ş i elaboreaz ă  rapoartele semestriale ş i/sau anuale privind peti ţ iile, audienţ ele, accesul la 
informaţ iile de interes public ş i transparen ţ a decizional ă , le suptine spre aprobare conform legii ş i 
asigură  publicitatea lor; 
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e) propune proceduri standard pentru circuitul optim al informatiilor publice sau  de  
simplificare a circuitului documentelor ş i de reducere a termenelor de realizare ş i asigur ă  formularele 
— tip pentru relatia cu publicut  

d) asigur ă  imbună tă tirea comunică rii dintre cetă teni ş i autoritatea pe care o reprezint ă , prin 
procesarea ş i aetualizarea permanent ă  a bazei de date in registrul intern, imbună tă tirea comunic ă rii 
externe/interne, diversificarea suportului pe care sunt disponibile informatiile de interes public, 
asigurarea formularelor — tip pentru solicitarea de infonnatii de interes public sau avize, autorizatii, 
certificate ş i altele specifice activit ă tii Consiliului Judetean Ialomita, organizarea ş i functionarea 
punctului de documentare ş i informare in cadrul Centrului de Infonnatii pentru Cet ă teni; 

e) asigură  realizarea de copii ale documentelor solicitate de că tre cet ă teni, le transmite 
acestora ş i unnă re ş te ca solicitantul s ă  achite taxele aprob  ate de Consiliul Judetean Ialomi ţ a; 

f) intoeme ş te sinteze, rapoarte, inform ă ri Cu  privire la activitatea de informare si relatii cu 
publicul ş i tine evidenta operativă  a reprezentantilor autorit ă tilor administratiei publice locale; 

g) intocmeş te anual buletinul informa ţ iilor de interes public care se comunică  din oficiu,  îl  
reactualizeaz ă  on de ate on este nevoie ş i asigură  disponiblitatea lui in format scris, format 
electronic, prin afi ş  are sau pe pagina de Internet a Consiliului Judetean Ialomita; 

h) propune ş i particip ă  la realizarea de materiale ş i publicatii proprii neeesare asigur ă rii 
transparentei actelor decizionale ş i prezent ă rii informatiilor publice ş i activit ă tilor speeifice 
Consiliului Judetean Ialomita; 

i) propune modalit ă ti de cre ş tere a particip ă rii cetă tenilor la luarea deciziilor administrative; 
j) asigură  primirea, inregistrarea, verificarea ş i solutionarea in termen a petitiilor, scrisorilor 

ş i sesiză rilor eetăţ enilor si a asociatiilor legal constituite ale acestora, transmiterea r ă spunsului ate 
petitionari, directionarea, in termenul legal, a petitiilor gre ş it indreptate, c ă tre autorit ă tile ş i instituţ iite 
publice in a că ror compete* intră  solutionarea problemelor semnalate ş i clasarea petitiilor anonime 
ş i petiţ iilor primite de la acela ş i petitionar ş i en acelaş i continut, dup ă  expedierea r ă spunsului la 
petitia 

k) predă  ş i elaseaz ă  coresponden ţ a general ă  primit ă . de Consiliul Judetean Ialomita, asigur ă  
expedierea in termen legal a corespondentei are persoanele fizice ş i juridice ş i gestioneaz ă  timbrele 
achizitionate in vederea expedierii corespondentei, prin decontare la contabilitate; 

1) prime ş te actele normative emise de autorit ă tile administratiei publice judetene, municipale, 
orăş ene ş ti ş i comunale, tine evidenta lor ş i le transmite Compartimentului Mass-media pentru 
publicare in "Monitorul Oficial  at judetului Ialomi ţa"; 

m) prime ş te documentele pentru arhiv ă  de la structurile aparatului de specialitate, asigur ă  
p ă strarea ş i folosirea acestora, prelucrarea ş i clasarea actelor ş i documentelor cu termen de p ă strare 
ajunse la scadent ă  ş i predarea lor la Arhivele Statului ; 

n) asigură  secretariatul Autorit ă tii Teritoriale de Ordine Public ă  a judetului Ialomita; 
o) indepline ş te  once  alte atributii in domeniu, stabilite prin lege ş i prin hotă ră ri ale Consiliului 

Judetean Ialomita. 

B. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI MASS — MEDIA 

Art.56 Cornpartimentul Mass-media are, in conditiile legii, ca atributii principale 
urmă toarele: 

a) asigură  punerea in executare a legilor ş i a celorlalte acte normative emise la nivel central, a 
hot ă ră rilor Consiliuł ui Judetean Ialomita ş i a dispozitiilor Pre ş edintelui acestuia, care au incidertă  
asupta activit ă tii compartimentului; 

b) concepe, dezvolt ă  ş i propune modalit ă ti de perfeetionare a comunică rii la nivelul 
Consiliului Judetean Ialomita, pentru cre ş terea vizibilit ăţ ii activită tilor ş i actitinilor institutiei; 

c) gestioneaz ă  atributiile privind institutia purt ă torului de cuvant; 
d) urmă reş te culegerea, verificarea ş i seleetarea informatiilor din Consiliul Judetean Ialomita 

ş i institutiile sale subordonate care sunt de interes pentru cet ă teni ş i asig-ură  preluerarea lot ş i 
transmiterea care mass-media; 

e) reactualizeaz ă  permanent baza de date privind mass-media locală , elibereaz ă  ş i tine 
evidenta acredit ă rilor aeordate sau retrase reprezentantilot mass-media; 

f) monitorizează  presa local ă , intocme ş te zilnic revista presei locale ş i, lunar, un raport de 
monitorizare ş i asigură  realizarea dosarelor de pres ă  prin xerografierea articolelor referitoare la 
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activitatea Consiliului Judetean Ialomita, a „condueerii operative, a eonsilierilor judeteni si a 
instituţ iilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomita; 

g) particip ă  la transmiterea 	infonnatillor de interes public solicitate de reprezentantii mass- 
media, la organizarea de conferinte de pres ă  lunare ş i  on de eate  on  este nevoie, redacteaz ă  ş i 
transmite cornunicate de presă , buletine de pres ă , mape de presă , organizeaz ă  vizite de doeumentare 
ş i de informare, asigur ă  invitarea reprezentantilor mass-media la actiunile ş i activit ă tile publice ale 
Consiliului Judetean Ialomita; 

h) organizeaz ă  ş i mediatizeaz ă  evenimentele speciale realizate de Consiliul Jude ţ ean Ialomita 
ş i monitorizeaz ă  reactia opiniei publice si a mass-mediei; 

I) coordoneaz ă  realizarea, editarea, tip ă rirea ş i difuzarea publicatiilor de infonnare public ă  ş i  
a materialelor promotionale pentru prezentarea judetului Ialomita, (bro ş uri, pliante, postere, bannere, 
albume fotografice, mape de prezentare, CD, DVDete ); 

j) coordoneaz ă  activită tile de editare ş i publicare pe site-ul Consiiiului Judetean Ialomita a 
"Monitorului Oficial al judetului Ialomita"; 

k) particip ă  la actualizarea paginirii de Internet cu  informatiile specifice actiunilor desf ăş urate 
de Consiliul Judetean Ialomita; 

I) indepline ş te  once alto  atributii in domeniu, stabilite prin  loge ş i prin hotă ră ri ale Consiliului 
Judetean Ialomita. 

CAPITOLUL XIV 
DIRECTIA INVESTI Ţ H SI SERVICH PUBLICE 

SECTIUNEA I 
ATRIBUTHLE SPECIFICE ALE DIRECŢ IEI INVESTIŢ H Ş I SERVICII PUBLICE 

Art.57 Directia Investitii  i Servicii Pub lice  este struetura aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialomita, prin care se realizeaz ă  hotă rdrile ş i activită tile specifice consiliului 
judetean, in spiritul ş i in temeiul legilor ş i aetelor normative care reglementeaz ă  domeniul. 

Art. 58 Directia Investitii  i  Servicii Publice iş i desfăwară  activitatea, in baza urm ă toarelor 
principii: 

a) armonizarea dezvolt ă rii judetului cu planul regional ş i planurile nationale de dezvoltare; 
b) intretinerea ş i modemizarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
c) conservarea, valorificarea ş i punerea in valoare a zonelor cu potential natural, turistie; 
d) utilizarea  cu  maximă  eficient ă  a fondurilor alocate pentru investitii ş i promovarea unor 

investitii  Cu  parametri de fiabilitate superioar ă ; 
e) asigurarea elaborarea documentelor necesare pentru achizitiile privind serviciile, exeeutia 

de lucrari in realizarea investitiilor 

Art. 59(I) Pe l'angă  atribuţ iile generale prevă zute in prezentul Regulament, Direc ţ ia Investitii 
Servicii Publice desfăş oară  prin structurile sale urmă toarele atributii specifiee: 

a) asi,gură  indeplinirea atributiilor autorit ă tii administratiei publice a judetului in domeniul 
realiz ă rii de lucră ri publice; 

b) particip ă  la realizarea de strategii de dezvoltare local ă  ş i a programelor/proiectelor 
finantate din credite exteme ş i fonduri ale Uniunii Europene ş i alte surse legal constituite; 

c) coordoneaz ă  dezvoltarea in teritoriu a activită tilor economico-sociale ş i retelelor de 
legă tură  a acestora; 

d) coopereaz ă  cu consiliile locale cu privire la asigurarea ş i dezvoltarea serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţ ean $i pentru corelarea acestuia cu 
serviciile de transport public local de persoane la nivelul localit ăţ ilor din judeţ ; 

e) evalueaz ă  fluxurile de transport public de persoane ş i determin ă , pe baza studiilor de 
specialitate, cerintele de transport public judetean ş i local, precum ş i antieiparea evolutiei acestora; 

I) asigură  transmiterea informatiilor specifice domeniilor de activitate ale directiei pentra 
postarea pe site-ul institujiei www.cjialomitaso; 
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g) propune, rnotivat, adoptarea de care Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a actelor de autoritate in 
domeniu de competent ă .; 

Ii) 	asigur ă  indeplinirea strategiilor din 	domeniul infrastrueturii rutiere jude ţ ene ş i de mediu; 
i) intoeme ş te rapoarte/studii/analize/sinteze ş i informă ri  cu privire la atribu ţ ine ş i 

responsabilită tile specifice cc revin Consiliului Judetean Ialomita în raport cu institu ţ iile/entit ăţ ile din 
subordine; 

j) propune Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomita obiectivele ş i criteriile de performant ă , 
pă rti componente ale contractelor de management sau scrisori de a ş teptă ri pentni societă ti comerciale 
la care Consiliul Judetean Ialomi ţ a este asoeiat, acolo unde este cazul, 

k) indepline ş te ş i alte atribu ţ ii in domeniu, stabilite de lege, hot ă ră ri ale Consiliului Judetean 
Ialomiţ a sau dispozitii ale Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

(2) in indeplinirea atributiilor cc îi revin, diree ţ ia colaboreaz ă  Cu celelalte direc ţ ii din cadral 
aparatului de specialitate, cu institu ţ iile ş i serviciile publice, precum ş i cu compartimentele de 
specialitate ale autorit ăţ ilor administra ţ iei publice centrale ş i locale. 

Art.60(1) Direetia Investi ţ ii  i Servicii Publice are urm ă toarea structur ă  organizatoric ă : 

A) Servielul Unitate Implementare Proieete 

a. Compartimentul Investitii Publice; 
b. Compartiment Infrastructura Rutier ă  
c. Compartimentul Infrastructur ă  Mediu ş i Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilit ăţ i 

Publice 

B) Serviehd Management de Proiect ş i Investitil 

a. Birou Administrare ş i Monitorizare Proiecte 
b. Compartiment Proiecte ş i Investi ţ ii 
c. Autoritatea Teritorial ă  pentru Strategia Integrat ă  de Dezvoltare Teritorial ă  

C) Serviciul Gestionarea Serviciilor Publice 

a. Autoritatea Judetean ă  de Transport 
b. Compartiment Avize  i intretinere Drumuri 
c. Compartiment Coordonare Societ ăţ i, Servicii  i Institu ţ ii Publiee Subordonate 

(2) Activitatea Direc ţ ici Investi ţ ii ş i Servicii Publice se desfăş oată  sub directa coordonare, 
indrumare ş i control a Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita av ă nd atributiilc delegate 
Administratorului  Public.  

(3) Activitatea Direc ţ iei Investitii ş i Servicii Publice este condus ă  de un Director Executiv cc 
are in subordine un Director Executiv Adjunct ş i Serviciul Gestionarea Serviciilor Publice 

(4) Direrctorul Executiv Adjunct are in subordine Serviciul Unitate Implementare Proiecte cc 
este condus de un Sef Serviciu ş i Serviciul Management de Protect ş i Investiţ ii condus de un Sef 
serviciu care are la randul s ău in subordine un Ş ef Birou care coordoneaz ă  Biroul Administrare ş i 
Monitorizare Proiecte. 

(5) Servieiul Gestionarea Serviciilor Publice este coordonat de un Ş ef Serviciu 

SECŢ IUNEA a II-a 
ATRIBUŢ IILE SERVICIULUI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

Art.61 in vederea realiz ă rii atribuţ iilor prevă zute de lege Serviciul Unitate Impiementare 
Proiecte indepline ş te, in principal, urmă toarele func ţ ii: 

a) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozi ţ ie pentru implementarea programelor 
ş i proieetelor; 

b) de colaborare cu autorit ăţ ile administraţ iei publice locale ş i persoane juridice in vederea 
exploată rii efieiente a infrastructurii din domeniul public; 
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c)sle executie, prin asigurarea mijloacelor umane ş i materiale necesare implementdrii 
programelor si proiectelor de interes judeţ ean; 

Art.62(1) Structura organizatoric ă  a Serviciului Unitate Implementare Proiecte cuprinde: 
a) Compartimentul Investi ţ ii Publice; 
b) Compartiment Infrastructura Rutier ă  
c) Compartimentul Infrastructurd Mediu  i Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilit ăţ i 

Publice 
(2) Conducerea operativ ă  a serviciului este asigur ă tă  de un ş ef de serviciu, numit in condi ţ iile 

legii. 

A. COMPARTIMENTUL INVES TITII PUBLICE 

Art.63 Compartimentul Investitii Publice are, in condiţ iile legii, unn ă toarele atribu ţ ii 
principal e : 
a) asigură , la cererea consiliilor locale, asisten ţă  tehnich de specialitate in derularea obiectivelor de 

investitii, a programelor europene/guvernamentale; 
b) rdspunde de implementarea contractelor incredin ţ ate, aflate in derulare in cadrul proiectelor 

finanţ ate din fonduri externe, buget de stat sau buget local, ş i intocine ş te documentele prev ă zute 
de legislaţ ia in vigo are sau de reglemenfă xile in materie pentru implementarea acestora; 

c) asigurd implementarea proiectelor Cu finanţ are naţ ională  ş i international ă , utiliză nd strategiile 
managementului de project prin aplicarea dispozi ţ iilor Legii nr.339/2007 actualizat ă  privind 
promovarea aplicdrii strategiilor de management de project la nivelul unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale jude ţ ene ş i locale; 

d) asigură  implementarea proieetelor cu finan ţ are naţ ională  conform programelor de finan ţ are 
naţ ional ă  PNDL/PNI, etc. 

e) urmă re ş te indeplinirea obligaţ iilor prevă zute de Hotă ră rea Guvernului nr. 759/2007 actualizat ă  
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor de finan ţ ate precum 
ş i a HG 907/2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-cadru al documenta ţ iilor tehnico-
economice aferente objectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice; 

1) particip ă  la elaborarea documenta ţ iilor pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate 
elaboră rii/revizuirii documentatfilor tehnice; 

g) asigur ă  recep ţ ia/verificarea documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţ ii 
initiate/derulate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

h) colaboreaz ă  permanent cu prestatorii serviciilor de consultan ţă  proiectare/lucr ă ri pe tot parcursul 
derul ă rii contractelor de investi ţ ii i asigur ă  relaţ ia permanent dintre projectant, dirigintele de 
ş antier ş i executantul luer ă rilor; 

i) dupd finalizarea lucr ă rilor de investi ţ ii incredinţ ate, asigur ă  intocmirea documentaţ iei de reeeptie 
hi  terminarea luer ă rilor sau pentru recepfia finald i particip ă  la receptia obiectivelor de investi ţ ii 
finanţ ate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri nerambursabile; 

j) verified penttu decontare documenta ţ iile (situa ţ iile de lucr ă ri) aferente lucr ă rilor aflate in derulare 
din bugetul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, buget de stat sau fonduri externe; 

k) colaboreaz ă  cu organele abilitate s ă  controleze calitatea luer ă rilor executate, finan ţ area sau 
decontarea acestora participdnd la vizitele de inspecţ ie a lucră rilor impreun ă  cu ace ş tia; 

1) transmite c ă tre compartimentul desemnat cu raportarea investi ţ iilor prin PNDL(PNI sau alte 
programe naţ ionale documentele necesare intocmirii in termen a solicit ă rilor de transfer ale 
surnelor alocate de la bugetul de stat; 

m) urmă re ş te in teren execu ţ ia lueră rilor pe pareursul desfăş ură rii investi ţ iei in vederea verific ă rii 
situaţ iilor de lucr ă ri; 

n) pregă teş te, centralizeaz ă  documentele aferente cererilor de platd/rambursare din cadrul proiectelor 
cu finan ţ are nationala/european ă  ş i urmă re ş te s ă  nu existe dep ăş iri faţă  de valorea contractului de 
achizi ţ ie publicd încheiat. 

o) asigură  decontarea serviciilor ş i lucr ă rilor contractate respect ă nd legislaţ ia in vigoare 
specificitatea fiec ă rui program de finan ţ are al investi ţ iilor; 
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p) verifie ă  indicatorii de monitorizare ş i de realizare din cererea de finantare ş i supravegheaz ă  
realizarea parametrilor functionali ş i de calitate la obiectivele de investitii derulate de Consiliul 
Judetean Ialondţ a; 

q) realizeaz ă  once alte activit ă ti necesar ă  impleinentă rii cu succes a proiectelor finantate din fonduri 
nationale/nerambursabile; 

r) particip ă  la elaborarea unor proiecte de interes judetean/national, in vederea finanfdrii lor partiale 
sau integrale din fonduri naţ ionale sau nerambursabile; 

s) indepline ş te ş i alte atribuţ ii stabilite prin lege, hotă ră ri ale Consiliului Judetean Ialomita sau 
dispozitil ale Pre ş edintelui acestuia, ale Admistratorului Public ale Directorial executiv sau ale 
Directorului Executiv Adjunct. 

B. COMPARTIMENT INFRASTRUCTURA RUTIERĂ  

Art.64 Compartiment Infrastructura Rutier ă  are urm ă toarele atributil: 
a) intocineste ş i intretine inventaral tuturor utilit ăţ ilor tehnico-edilitare cantonate subteran si 

suprateran sau la sol, aflate in zona drumurilor judetene; 
b) gestioneaz ă  informatiile privind starea de viabilitate a drumurilor ş i podurilor judetene; 
c) ră spunde de aplicarea legisla ţ iei specifice domeniului infrastructurii rutiere in care de -tine 

atributii; 
d) tine evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventillor conform Ordonantei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare ş i le transmite la Directia Buget Finante pentru executarea lor; 

e) intocme ş te rapoarte privind controalele efectuate ş i finalizarea acestora; 
urină re ş te periodic starea de intretinere i blind exploatare a retelelor de transport rutier din 
afara localit ăţ ilon, indiferent de categoria de clasare a drumurilor ş i are obligatia sesiz ării dire 
delegatia permanent ă  a circumstantelor agravante referitoare la starea de exploatabilitate a 
acestora; 

g) intoeme ş te note informative ş i sinteze privind situatia c ă ilor de comunicatie, retele, amenaj ă ri 
ş i echipamente tehnico-edilitare pe care le inainteaz ă  autorită tilor competente în vederea 
adoptă rii unor decizii menite s ă  conducd la imbundatirea raporturilor dintre existent ş i 
necesit ă ti; 

It) verified situatiile de lucr ă ri pentru obiectivele de investitii: drumuri i c ă i de comunlcatii, 
finantate de la bugetul consillului judetean ş i pentru cele ale consiliilor locale pentru care se 
asigură  supraveghere tehnic ă ; 

i) ră spunde de administrarea retelei de drumuri publice, gestionarea drumurilor publice, de 
sistemul de administrare rutlera; 

j) efectueaz ă  contro  ale ale st ă rii telmice a drumurilor i podurilor si rdspunde de exploatarea 
retelei de drumuri publice; 

k) ră spunde de implementarea contractelor incredin ţ ate, aflate in derulare in cadrul proiectelor 
finantate din fonduri externe, buget de stat sau buget local, ş i intocme ş te documentele 
prevă zute de legislatia in vigoare sau de reglement ă rile in materie pentru implementarea 
acestora; 

1) asigură  implementarea proiectelor cu finantare national i international ă , utilizdnd strategiile 
managementului de proiect prin aplicarea dispozifilor Legii nr.33972007 actualized privind 
promovarea aplică rii strategiilor de management de proiect la nivelul unit ă tilor administrativ-
teritori ale judetene ş i locale; 

m) asigurd implementarea proiectelor cu finantare national ă  conform programelor de finantare 
nationald PNDL/PNI, etc. 

n) urmă re ş te indeplinirea obliga ţiilor prev ă zute de Hotă ră rea Guvernului nr. 759/2007 
actualizatd privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor de 
finanţ ate precum si a FIG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadm al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 

o) participd la elaborarea documentaflilor pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate 
elabordrii/revizuirii documentatiilor telunce 
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p) asigură  receptia/verificarea documenta ţ iilor tehnico-econornice aferente obiectivelor de 
investitii initiate/derulate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

q) colaboreaz ă  permanent cu pTestatorit servichlor de consultant ă , proiectareilucr ă ri pe tot 
parcursul derul ă rii contractelor de investi ţ ii ş i asigură  relaţ ia permanent dintre proiectant, 
dirigintele de ş antier ş i executantul lucr ă rilor; 

r) după  finalizarea lucr ă rilor de investi ţ ii incredinţ ate, asigur ă  intocmirea documenta ţ iei de 
recep ţ ie la terminarea luer ă rilor sau pentru recep ţ ia finală  ş i particip ă  la recep ţ ia obiectivelor 
de investi ţ ii finan ţ ate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri nerambursabile; 

s) verified pentru decontare documentatiile ( situatiile de luer ă ri ) aferente lucr ă rilor aflate in 
derulare din bugetul Consiliului Judetean Ialomi ţ a, buget de stat sau fonduri externe; 

t) colaboreaz ă  cu organele abilitate s ă  controleze calitatea lucr ă rilor executate, finan ţ area sau 
decontarea acestora participand la vizitele de inspec ţ ie a lucr ă rilor impreun ă  Cu ace ş tia; 

a) transmite c ă tre compartimentul desemnat cu raportarea investitiilor prin PNDL/PNI sau alte 
programe nationale documentele necesare intocmirii in termen a solicit ă rilor de transfer ale 
sumelor alocate de la bugetul de stat; 

v) urmă re ş te in teren executia lucr ă rilor pe parcursul desfăş ură rii investitiei in vederea verific ă rii 
situatiilor de lucr ă ri; 

w) pregă te ş te, centralizeaz ă  documentele aferente cererilor de plat ă /rambursare din cadiul 
proiectelor cu finan ţ are nationala/european ă  ş i urmă re ş te s ă  nu existe dep ăş iri fat ă  de valorea 
contractului de achizi ţ ie public ă  incheiat; 

x) verified indicatorii de monitorizare ş i de realizare din cererea de finan ţ are i supravegbeaz ă  
realiz area parametrilor ffinctionali ş i de calitate la obiectivele de investitii derulate de Consiliul 
Judetean Ialomita; 

y) realizeaz ă  once alte activit ăţ i necesar ă  implement ă rii cu succes a proiectelor finan ţ ate din 
fonduri nationale/nerambursabile 

z) particip ă  la elaborarea unor proiecte de interes ju.de ţ ean/national, in vederea finan ţă rii ion 
pal:1We sau integrale din fonduri nationale sau nerambursabile; 

aa) indepline ş te ş i alte atribuţ ii stabilite prin leg; hot ă rari ale Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a sau 
dispoziţ ii ale Pre ş edintelui acestuia, ale Admistratorului Public ale Directorial executiv sau ale 
Directorului Executiv Adjunct. 

C. COMPARTIMENTUL INFRASTRUCTURĂ  MEDIU SI MONITORIZAREA 
SERVICHLOR COMUNITARE DE UTILITĂŢ I PUBLICE 

Art.65 Compartimentui Infrastructură  Mediu  i  Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Pub/ice indepline ş te, in condi ţ iile legii, urni ă toarele atribu ţ ii principale: 

a) particip ă  la elaborarea/ reactualizarea planului jude ţ ean de gestionare a de ş eurilor ş i. urmă re ş te 
ş i asigură  indeplinirea prevederilor acestuia; 

b) urmă re ş te modul de respectare a prevederilor legii privind protec ţ ia mediului inconjur ă tor, 
rap ortat la atribu ţ ille ce revin autorit ă tii Consiliului Jude ţ ean; 

c) asigură  facilitarea accesului publicului la informaţ iile de mediu; 
d) asigură  respectarea regimului de protec ţ ie special ă  a zonelor de interes turistic ş i de agrement, 

a monumentelor istorice, a ariilor protejate ş i a monumentelor naturii ş i asigur ă  cunoa ş terea 
stă rii de conservare a tuturor zonelor ş i siturilor protejate 

e) intocine ş te documentaţ ia prevă zută  de lege pentru organizarea licita ţ iilor in vederea 
achizi ţ iilor de servicii ş i lucră ri pentra infrastructura de mediu; 

I) intocme ş te propuneri pentru programele guvemamentale pentru infrastructura de mediu 
conform priorit ăţ ilor din strategia de dezvoltare a jude ţului; 

g) organizeaz ă  o baz ă  proprie de date ş i intocme ş te referatele de specialitate ş i rapoarte pentru 
sustinerea proiectelor de hot ă ră ri ale Consiliului Judetean ş i pentru dispozi ţ iile Pre ş edintelui 
Consiliului Judelean, in domeniul protec ţ iei mediului; 

h) asigură  inforinarea, consilierea ş i monitorizarea consiliilor locale privind respectarea cadrului 
legal pentru infiin ţ area ş i functionarea serviciilor de utilit ăţ i publice (salubrizare, alimentare 
cn apă  potabil ă  ş i canalizare, iluminat public, transport public local, alimentare cu energie 
termică  in sistem centralizat); 
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i) particip ă  la stabilirea prograrnelor de reabilitare, extindere  i  modernizare a dotă rilor 
existente, precum ş i a programelor de infiintare a unor noi sisteme de servicii de utilită ti 
publice, in conditiile legii; 

j) particip ă  la elaborarea strategiilor privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilită ti 
publice; 

k) ră spunde de implementarea contractelor incredintate, aflate in derulare in cadrul proiectelor 
finantate din fonduri externe, buget de stat sau buget local, ş i intocme ş te documentele 
prevă zute de legislatia in vigoare sau de reglement ă rile  în  materie pentni implementarea 
acestora; 

I) asigură  implementarea proiectelor cu finan ţ are national ă  ş i intemational ă , utilizand strategiile 
managementului de proiect prin aplicarea dispozitiilor Legii nr.33912007 actualizat ă  privind 
promovarea aplic ă rii strategiilor de management de project la nivelul unită tilor administrativ-
teritoriale judetene ş i locale; 

m) asigură  implementarea proiectelor  Cu  finantare national ă  conform programelor de finantare 
national ă  PNDL/PNI, etc 

n) unnă re ş te indeplinirea obligatiflor prev ă zute de Hot ă ră rea Guvernuiui nr, 759/2007 
actualizată  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor de 
finantate precum si a HG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice 

o) particip ă  la elaborarea documenta ţ iilor pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate 
elaboră rii/revizuirii documentatiilor tehnice 

p) asig-ură  receptia/verificarea documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investitii initiate/derulate de Consiliul Judetean Ialomita; 

q) colaboreaz ă  permanent cu prestatorii servichlor de consultan ţă , proiectare/lucr ă ri pc tot 
parcursul derul ă rii contractelor de investilii ş i asigură  relatia permanent dintre proiectant, 
dirigintele de ş antier ş i executantul lucr ă rilor; 

r) după  finalizarea luer ă rilor de investitii incredinţ ate, asigur ă  intocmirea documentatiei de 
recep ţ ie la terminarea lucr ă rilor sau pentru receptia final ă  i  particip ă  la receptia obiectivelor 
de investitii finantate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri nerambursabile; 

s) verific ă  pentni decontare documentatiile ( situatiile de lucr ă ri ) aferente lucr ă rilor aflate in 
derulare din bugetul Consiliului Judetean Ialomita, buget de stat sau fonduri externe; 

t) colaboreaz ă  cu organele abilitate s ă  controleze calitatea lu.cr ă rilor executate, finantarea sau 
decontarea acestora participand la vizitele de inspectie a lucră rilor impreună  cu ace ş tia; 

u) transmite c ă tre compartimental desemnat cu raportarea investitiilor prin PNDL/PNI sau alte 
programe nationale documentele necesare intocmirii in termen a solicită rilor de transfer ale 
sumelor alocate de la bugetul de stat; 

v) urrn ă re ş te  in  teren executia lucr ă rilor pc parcursul desfăş ură rii investitiei in vederea verific ă rii 
situatiilor de lucră ri; 

w) pregă te ş te, centralizeaz ă  documentele aferente cererilor de plată /rambursare din cadrul 
proiectelor cu finantare nationala/european ă  i  urm ă re ş te s ă  nu existe dep ăş iri fat ă  de valorea 
contractului de achizi ţ ie publică  incheiat; 

x) verifică  indicatorii de rnonitorizare ş i de realizare din cererea de finantare ş i supravegheaz ă  
realizarea parametrilor func ţ ionali ş i de calitate la obiectivele de investitii derulate de Consiliul 
Judetean Ialomita; 

y) realizeaz ă  once  alte activită ti necesar ă  implementă rii cu succes a proiectelor finantate din 
fonduri rtationale/nerambursabile ; 

z) particip ă  la elaborarea unor proiecte de interes jude ţ ean/national, in vederea finant ă rii lor 
partiale sau integrale din fonduri nationale sau nerambursabile; 

aa) indepline ş te ş i alte atribuţ ii stabilite prin lege, hotă rari ale Consiliului Judetean Ialomita sau 
dispozitii ale Preş edintelui acestuia, ale Admistratoralui Public ale Directorul executiv sau ale 
Directorului Executiv Adjunct. 
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SECTIUNEA a III-a 
	ATRIBUTHLE SERVICIULUI DE MANAGEMENT DE-PROIECT Ş I INVESTIŢ H 

Art.66 in vederea realiz ă rii atribu ţ iflor prevă zute de lege Serviciul Management de Project 
şĺ  Investitii indeplineş te, in principal, urmă toarele func ţ ii: 

a) de strategic, prin care se asigură  elaborarea planurilor ş i strategiilor de dezvoltare 
judeteană ; 

b) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţ ie pentru implementarea programelor 
ş i proiectelor; 

c) de colaborare cu autorit ă tile administratiei publjce locale ş i persoane juridiee in vederea 
exploată rii eficiente a infrastructurii din domeniul public; 

d) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane ş i materiale necesare implement ă rii 
pro  gramelor si proiectelor de interes judetean. 

Art. 67(1) Structura organizatoric ă  a Serviciului de Management de Project ş i Investitii 
cuprinde: 

a) Birou Administrare  i  Monitorjzare Proiecte 
b) Compartiment Proiecte  i  Investiţ ii 
c) Autoritatea Teritorial ă  pentru Strategia Integrat ă  de Dezvoltare Teritorial ă  

(2) Conducerea operativă  a serviciului este asigurată  de  un ş ef de serviciu, numit in conditiile 
legii. 

A. BIROU ADMINISTRARE Ş I MONITORIZARE PROIECTE 

Art. 68 Conducerea operativ ă  a biroului este asigură tă  de un Ş ef de birou, numit in conditiile 
legii. 

Art.69 Birou Administrare ş i Monitorizare Proiecte are, in condiţ iile legii, urmă toarele 
atributii principale: 

a) sprijină  ş i indrumă  autorită tile administratiei publice locale pentru a accesa mai u ş or fonduri 
nerambursabile ; 

b) faciliteaz ă  promovarea programelor cu finan ţ are international ă  ş i diseminarea rezultatelor 
pentru proiectele implementate cu succes in jude ţul Ialomita ; 

c) face propuneri ş i asigură  depunerea de cererj de finantare/proieete pentru ob ţ inerea de finant ă ri 
din fonduri naţ ionale/interrna ţ ionale nerambursabile ; 

d) asigur ă  legă tura dintre Agen ţ ia de dezvoltare Regional ă /Autoritatea de management/Alte 
autorit ăţ i responsabile ş i Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a ; 

e) asigur ă  raportarea investitiilor prin PNDL/PNI sau alte  pro  grame nationale pe baza 
documentelor puse la dispoziţ ie de responsabilii de investi ţ ii/project necesare intocmirii in 
termen a solicită rilor de transfer ale sumelor alocate de la bugetul de stat; 

0 propune strategii de dezvoltare local ă  ş i regional ă ; 
g) intocrne ş te banca de date referitoare la  investiţ iile realizate de Consiliul Judeţ ean Ialomita; 

ră spunde de elaborarea programelor ş i prognozelor  cc  privese dezvoltarea economico-social ă  
a judetului Ialomiţ a; 

1) colaboreaz ă  cu serviciile publice descentralizate din judet pentru rezolvarea problemelor  cc  
privesc realizarea obiectivelor din programele ş i prognozele econornice aprobate; 

j) initiaz ă  ş i desfăş oară  activit ă ti de colaborare cu diver ş i parteneri publici sau privati in vederea 
realiz ă rii investi ţ iflor Consiliului Jude ţ ean; 

k) ră spunde de implementarea contractelor incredintate, aflate in derulare in cadrul proiectelor 
finanţ ate din fondurj exteme, buget de stat sau buget local, ş i intocme ş te documentele 
prevă zute de legislaţ ia in vigoare sau de reglement ă rile in materie pentru implementarea 
acestora; 
asigură  implementarea proiectelor cu finantare national ă  ş i internaţ ională , utilizând strategiile 
managementului de proiect prin aplicarea dispozitiilor Legii nr.339 12007 actualizat ă  privind 
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promovatea aphc ă rii strategiilor de management de project la nivelul unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale jude ţ ene si locale; 

- -m)-asigură  implementarea proieetelor cu Enan ţ are naţ ional ă  conform programelor de finan ţ are 
naţ ională  PNDL/PNI, etc. 

n) urmă re ş te indeplinirea obliga ţiilor prevă zute de Hot ă rarea Guvernului m-. 759/2007 
actualizat ă  privind regulile de eligibiljtate a cheltuielilor efectuate in cadrul opera ţ iunilor de 
finanţ ate precum si a HG 907/2016 privind etapele de elaborare i con ţ inutul-eadru al 
doeumenta ţ iilor tehnico-economice aferente obieetivelor/projeetelor de investi ţ ii finanţ ate din 
fondurj publice; 

o) participd la elaborarea doeumenta ţ iilor pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate 
elabor ă rii/revizuirii documentaţ iflor tebnice; 

p) asigură  recep ţ ia/verificarea documenta ţ iflor telmjeo-economice aferente obiectivelor de 
investi ţ ii initiate/derulate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

q) colaboreaz ă  permanent cu prestatorii serviciilor de consultan ţă ,proieetare/luer ă ri pe tot 
pareursul derul ă rii contractelor de investi ţ ii si asigur ă  relaţ ia permanent dintre proiectant, 
dirigintele de ş antier ş i executantul luer ă rilor; 

r) dup ă  finalizarea luer ă rilor de investi ţ ii ineredinţ ate, asigur ă  intocmirea docurnenta ţ iei de 
recep ţ ie la terminarea lueră rilor sau pentru recep ţ ia finald ş i particip ă  la recep ţ ia obiectivelor 
de investi ţ ii finanţ ate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri nerambursabile; 

s) verifieă  pentru decontare doeurnenta ţ iile ( situaţ iile de lucr ă ri ) aferente lucr ă rilor aflate in 
derulare din bugetul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, buget de stat sau fonduri exteme; 

t) colaboreaz ă  cu organele abilitate s ă  controleze calitatea luer ă rilor executate, finan ţ area sau 
decontarea acestora participand la vizitele de inspee ţ ie a lucr ă rilor impreun ă  cu ace ş tia; 

u) transmite c ă tre cornpartimentul desemnat cu raportarea investi ţ iflor prin PNDL/PNI sau alte 
programe naţ ionale documentele neeesare intocmirii  in termen a solicitdrilor de transfer ale 
sumelor alocate de la bugetul de stat; 

v) urmă re ş te in teren execu ţ ja lucră rilor pe parcursul desfa ş ură rii investi ţ iei in vederea verific ă rii 
situaţ iflor de platd; 

w) pregă teste, centralizeaz ă  documentele aferente cererilor de plat ă /rambursare din cadml 
proiectelor cu finan ţ are nationala/eutopeand ş i urmă re ş te să  nu existe dep ăş iri faţă  de valorea 
contractului de achizi ţ ie publică  incheiat; 

x) verified indicatorii de monitorizare ş i de realizare din eererea de finan ţ are i supravegheaz ă  
realizarea parametrilor fune ţ ionali ş i de calitate la obieetivele de investi ţ ii derulate de Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a; 

y) realizeaz ă  mice alte activit ăţ i necesară  implementă rii cu nieces a projectelor finan ţ ate din 
fonduri nationale/nerambursabile ; 

z) particip ă  la elaborarea unor projecte de interes jude ţ ean/national, in vederea finan ţ drij lor 
parţ iale sau integrale din fonduri na ţ ionale sau nerambursabile; 

aa) indeplineste ş i alte atribu ţ ii stabilite prin lege, botă rdri ale Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a 
sau dispozi ţ ii ale Presedintelui acestuia, ale Admistratorului Public ale Directorul executiv sau 
ale Direetorului executiv adjunct. 

B. COMPARTIMENTUL PROIECTE Ş I INVESTITH 

Art.70 Compartimentul Projecte  i Investi ţ ii are, in condi ţ iile legii, urmă toarele atribu ţ ii 
principale: 

a) rdspunde de implementarea contractelor incredin ţ ate, aflate in derulare in cadrul proieetelor 
finanţ ate din fonduri exteme, buget de stat sau buget local, ş i intoeme ş te documentele 
prevdzute de legisla ţ ia in vigoare sau de reglementdrile in materie pentru implementarea 
acestora; 

b) asigurd implementarea proiectelor cu finanţ are naţ ional ă  i internaţ ionald, utilizand strategiile 
managementului de project prjn aplicarea dispozi ţ iilor Legii nr.339/2007 actualizat ă  privind 
promovarea aplic ă rii strategiilor de management de project la nivelul unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale judetene sj locale; 

Regulamentul de organizare i funcpionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean lalomita - 2022 
41 



c) asigură  implementarea proiectelor cu finantare national ă  conform programelor de finantare 
national ă  PNDL/PNI, etc. 

-11) urmăreş te Andepliinrea obliga ţfilor prevate de Hot ă rarea Guvernului nt. 759/2007 
actualizat ă  privind regulile de eligibilitate a cheltuiehlor efectuate in cadrul opera ţ iunilor de 
finanţ ate precum si a HG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice 

e) particip ă  la elaborarea documentafilor pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate 
elaboră rii/revizuirii documenta ţ filor tehniee; 

I) asigur ă  receptia/verificarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investitii initiate/derulate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

g) colaboreaz ă  permanent cu prestatorii serviciilor de consultant ă ,proiectare/lucr ă ri pe tot 
parcursul derul ă rii contractelor de investi ţ ii ş i asigură  relaţ ia permanent dintre proiectant, 
dirigintele de ş antier ş i executantul lucr ă rilor; 

h) după  finalizarea lucrdrilor de investitii incredintate, asigur ă  intoemirea documenta ţ iei de 
recep ţ ie la terminarea lucr ă rilor sau pentru receptia final ă  i particip ă  la recep ţ ia obiectivelor 
de investi ţ ii finanţ ate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri nerambursabile; 

i) verified pentru decontare documentatiile ( situa ţ iile de lucră ri ) aferente lucr ă rilor aflate in 
derulare din bugetul Consiliului Judetean Ialomita, buget de stat sau fonduri externe; 

j) colaboreaz ă  cu organele abilitate s ă  controleze calitatea luer ă rilor executate, finantarea sau 
decontarea acestora participand la vizitele de inspectie a lucr ă rilor impreun ă  cu ace ş tia; 

k) transmite c ă tre compartimentul desenanat cu raportarea investitiilor prin PNDL/PNI sau alte 
prograrne nationale documentele necesare intocmirii in termen a solicitdrilor de transfer ale 
sumelor alocate de la bugetul de stat; 

1) urmă re ş te in teren executia lucr ă rilor pe parcursul desfăş ură rii investitiei in vederea verific ă rii 
situatiilor de plat ă ; 

ni) pregă te4te, centralizeazd documentele aferente cererilor de plata/rambursare din cadrul 
proiectelor cu finan ţ are nationala/european ă . ş i urmă reş te s ă  flu existe dep ăş iri fată  de valorea 
contractului de achizi ţ ie public ă  incheiat; 

n) verified indicatorii de monitorizare ş i de realizare din cererea de finantare i supravegheaz ă  
realizarea parametrilor functionali ş i de calitate la obieetivele de investitii derulate de Consiliul 
Judetean Ialomita; 

o) realizeaz ă  once alte activită ti necesar ă  implementă rii cu succes a proiectelor finantate din 
fonduri nationale/nerambursabile ; 

p) particip ă  la elaborarea unor proiecte de interes judetean/national, in vederea finan ţă rii lor 
parţ iale sau integrale din fonduri nationale sau nerambursabile; 

q) indeplineş te ş i alte atribu ţ ii stabilite prin lege, hotă rari ale Consiliului Jude ţ ean Ialomita sau 
dispoziţ ii ale Pre ş edintelui acestuia, ale Admistratorului Public ale Directorul executiv sau ale 
Directorului Executiv Adjunct. 

C. AUTORITATEA TERITORIALA PENTRU STRATEGIA INTEGRATA DE 
DEZVOLTARE TERITORIALA 

Art.71 Autoritatea Teritoriald pentru Strategia Integrat ă  de Dezvoltare Teritorial ă  are, in 
condi ţ ide legii, urmă toarele atribu ţ ii principale: 

a) particip ă  la elaborarea strategiei integrate de dezvoltare teritorial ă  ş i selectarea celor mai 
relevante proiecte pentru implementarea strategiei precum i in etapele de monitorizare ş i 
evaluare a acesteia; 

b) asigură  actualizarea, validarea  i implementarea strategiei integrate de dezvoltare teritorial ă  
precum i selectarea i prioritizarea proiectelor cuprinse in aceasta; 

c) elibereaz ă  avize de conformitate are beneficiarii finali inainte de depunerea proiectelor-
AVIZARE IDEI DE PROIECTE in vederea verificdrii conformit ă tii ideilor de project cu 
prevederile sttategiei integrate de dezvoltare teritorial ă ; 

d) elibereaz ă  avize ş i dup ă  dezvoltarea proiectelor, in ceea ce prive ş te conformitatea cu 
prevederile strategiilor.- AVIZARE PROJECT DEZVOLTAT; 
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e) intocmete rapoarte/situa ţ ii specifice solicitate de autorit ă tile competente in vederea 
monitoriz ă rii si evaluă rii strategiei integrate de dezvoltare teritoriald; 

f) umiareş te-respetarca-indicatorilorstrategieilntegrate de dezvoltare teritortald; 
g) ră spunde de implementarea contractelor incredin ţ ate, aflate in derulare în cadrul proiectelor 

finanţ ate din fonduri exteme, buget de stat sau buget local, ş i intocme ş te documentele 
prevă zute de legisla ţ ia in vigoare sau de reglement ă rile în materie pentru implementarea 
acestora; 

h) asiguxă  implementarea projectelor cu finan ţ are naţ ională  ş i intemaţ ionald, utilizand strategiile 
managementului de project prin aplicarea dispozi ţ iilor Legii nr.339/2007 actualizat ă  privind 
promovarea aplic ă rii strategiilor de management de project la nivelul unit ăţ ilor administrativ-
teritoriale jude ţ ene ş i locale; 

i) asigufă  implementarea proiectelor cu finan ţ are naţ ională  conform programelor de finan ţ are 
naţ ională  PNDL/PNI, etc. 

j) urmă reş te indeplinirea obliga ţ iflor prevă zute de Hotă rarea Guvemului nr. 75912007 actualizat ă  
privind regalile de eligibilitate a cheltujelilor efectuate in cadrul opera ţ iunilor de finanţ ate 
precum sj a HG 90772016 privind etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documenta ţ iilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţ ii finanţ ate din fonduri publice; 

k) particip ă  la elaborarea documenta ţ iilor pentru atribuirea contractelor de servicij dedicate 
elaboră rii/revizuirii documenta ţ iflor tehnice; 

1) asigură  recepţ ia/verificarea documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor de 
investi ţ ii initiate/derulate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

m) colaboreaz ă  permanent cu prestatorii serviciilor de consultan ţ d,projectare/lucr ă ri pe tot 
parcursul derul ă rii contractelor de investi ţ ij ş i asigură  relaţ ia permanent dintre proiectant, 
dirigintele de ş antier ş i executantul luer ă rilor; 

n) dup ă  finalizarea lucrdrilor de investi ţ ii incredinţ ate, asigură  intocmirea documenta ţ iei de 
recep ţ ie la terminarea lucr ă rilor sau pentru recep ţ ia finard ş i particip ă  la recep ţ ia obiectivelor 
de investi ţ ii finanţ ate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri nerambursabile; 

o) verified pentru decontare documenta ţ iile ( situaţ ille de lucr ă ri ) aferente luer ă rilor aflate in 
derul are din bugetul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, buget de stat sau fonduri exteme; 

p) colaboreazd cu organele abilitate s ă  controleze calitatea lucrdrilor executate, finan ţ area sau 
decontarea acestora participand la vizitele de inspecţ ie a lucră rilor impreun ă  cu aceş tia; 

q) transmite c ă tre compartimentul desemnat cu  rap ortarea investi ţ iflor prin PNDL/PNI sau alte 
programe na ţ ionale documentele necesare intocmitii in termen a solicitdrilor de transfer ale 
sumelor alocate de la bugetul de stat; 

r) urm ă re ş te in teren execu ţ ia lucră rilor pe parcursul desra ş ur ă rii investi ţ iei in vederea verific ă rii 
situaţ iilor de plat ă ; 

s) pregă teş te, centralizeazd documentele aferente cererilor de platd/rambursare din cadrul 
proiectelor cu finan ţ are nationala/european ă  i urm ă re ş te s ă  nu existe dep ăş iri faţă  de valorea 
contractuluj de achizi ţ ie public ă  incheiat; 

t) verified indicatorii de monitorizare ş i de realizare din cererea de finan ţ are ş i supravegheazd 
realizarea parametrilor func ţ ionali ş i de calitate la obiectivele de investi ţ ii derulate de Consiliul 
Jukleţ ean Ialomi ţ a. 

u) realizeaz ă  once alte activit ăţ i necesar ă  implement ării cu succes a proiectelor finan ţ ate din 
fonduri nationale/nerambursabile ; 

v) particip ă  la elaborarea unor proiecte de interes jude ţ ean/national, in vederea finan ţă rii lor 
partiale sau integrale din fonduri na ţ jonale sau nerambursabile; 

w) indeplineste ş i alte atributii stabilite prin lege, hotă rdri ale Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a sau 
dispozi ţ ii ale Pre ş edintelui acestuia, ale Admistratorului Public ale Directorul executiv sau ale 
Directorului Executiv Adjunct. 
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SECŢ IUNEA a IV-a 
ATRIBUŢ HLE SERVICIULUI-GESTIONAREA SERVICIILOR PUMICE 

A. AUTORITATEA JUDEŢ EANX DE TRANSPORT 

Art.72 Autoritatea Judeteanci de Transport indeplineste, in conditiile legii, urmdtoarele 
atribuţ ii principale: 

a) acordă  sprijin ş i consultantd autorit ă tilor administratiei publice locale comunale, 
ordsenesti ş i municipale, la solieitarea acestora, in domeniul de activitate specific 
transportului public local, precum ş i serviciilor locale de transport public, in vederea 
realiză rii atributiilor  cc le revin; 

b) efectueaz ă  studii ş i analize privind serviciile de transport public judetean ş i analizeaz ă , in 
eolaborare cu eelelalte structuri din aparatul de specialitate, necesitatea si oportunitatea 
infiint ă rii sau reorganiz ă rii de servicil publice ş i societă ti comerciale de transport public 
judetean, in conditiile legii, ş i intocmeste documentatia  cc  stă  la baza adoptdrii hot ă ră rilor 
de infiintare de societă ti de transport public judetean; 

e) analizeaz ă  propunerile autorită tilor administratiei publice locale, ale operatorilor de 
transport ruder sau ale asociatidor de operatori de transport rutier pentru intocmirea 
programului de transport judetean,  îl  coreleaz ă  cu programele de transport interjudetean, 
international sau feroviar, stabileste traseele principale ş i secundare si programele de 
transport privind transportul public de persoane prin curse regulate, intoemeş te programul 
de transport judetean ş i  îl  supune aprob ă rii Consiliului Judetean Ialomita; 

d) actualizeaz ă  periodic traseele ş i programele de transport in functie de necesită tile de 
deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean de persoane 
existent, precum si Cu  serviciul de transport public local de persoane cu autobuze, 
stabile ş te data p ă nă  la care se pot depune solicită rile de modificare, actualizeazd, in 
perioada de valabilitate, programul de transport judetean, in conditiile legii ş i  îl  supune 
aprobdrii Consiliului Judelean Ialorni ţ a; 

e) intocmeste Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţ ean, precum ş i 
Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean, ea anex ă  a acestuia; 

I)  consult ă  asociatiile reprezentative ale operatorilor de transport si utilizatorilor, in vederea 
stabilirii politieilor si strategiilor locale privind transportul public judeţ ean si modalit ă tile 
de functionare a acestui serviciu; 

g) colaboreaz ă  cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Ialomita la elaborarea strategiei pe tennen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea ş i 
modernizarea serviciilor de transport public judeţ ean, fină nd seama de planurile de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-social ă  a 
localită tilor si de cerintele de transport public jude ţ ean; 

h) colaboreaz ă  cu  alte structuri funcfionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 
intercomunitară , in vederea realizdrii unor investitii de interes comun in domeniul 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public jude ţ ean; 

i) analizeazd necesitatea si oportunitatea acord ă rii de facilit ă ti de transport anumitor 
categorii sociale defavorizate, in conditiile legii, si intocmeste documentatia ce st ă  la baza 
adoptdrii de hot ă ră ri in acest Sens; 

j) verified ş i controleaz ă  periodic modul de realizare a serviciilor de transport public 
judeţ ean de persoane, prin curse regulate ş i prin curse regulate speciale; 

k) particip ă , impreund  cu  reprezentantii Autorit ă tii Rutiere Romane 	ARR, Agentia 
Ialomita, la comisia paritar ă  pentru atribuirea lieentelor de traseu pentru transportul public 
jude ţ ean de persoane prin curse regulate pe trasee judetene; 

1) atribuie operatorilor de transport rutier, impreund cu membrii din comisia paritard, traseele 
cuprinse in programul de transport judetcan, in cadrul ş edintelor de atribuire electronic ă  
prin sistem national, iar pe baza rezultatelor acestora, emite hot ă rdri privind traseele 
atribuite; 

m) verified solicită rile ş i documentaţ ia depusd de operatorii de transport rutier care execut ă  
transport public jude ţ ean de persoane prin curse regulate speciale, in vederea emiterii 
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licenţ elor de traseu in corelare cu criteriile de evaluare in baza c ă rora Sc atribuie punctele :  
in cazul traseelor jude ţ ene ş i in conformitate cu metodologia de punctare; 

- n)—asigur ă -publicarea pe-site-ul Consiliului Judeţ eanialonai ţ a-ş i afi ş area  in sediul instituţ iei a-
listei traseelor atribuite in cadrul fiec ă rei ş edinţ e de atribuire ş i a listei traseelor r ă mase 
nesolicitate sau neatribuite; 

o) intocme ş te inform ă ri, rapoarte ş i analize privind activitatea compartimentului; 
p) urmă re ş te respectarea indicatorilor strategiei integrate de dezvoltare teritorial ă ; 
q) ră spunde de implementarea contractelor incredintate, aflate in derulare in cadrul 

proiectelor finan ţ ate din fonduri exteme, buget de stat sau buget local, ş i intocme ş te 
documentele prev ă zute de legislaţ ia in vigoare sau de reglement ă rile in materie pentru 
implementarea acestora; 

r) asigură  implementarea proiectelor cu finan ţ are naţ ională  i  intemaţ ională , utilizand 
strategiile managementului de proiect prin aplicarea dispozi ţ iilor Legii nx.339/2007 
actualizat ă  privind pronaovarea aplic ă rii strategiilor de management de project la nivelal 
unit ăţ ilor administrativ-teritoriale jude ţ ene ş i locale; 

s) asigură  implementarea proiectelor cu finan ţ are naţ ională  conform programelor de 
finantare na ţ ională  PNDL/PNI, etc. 

t) urniă re ş te indeplinirea obligaţ iilor prev ă zute de Hotă ră rea Guvemului nr. 759 12007 
actualizată  privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadral opera ţ iunilor 
de finanţ ate precum si  a HG 907/2016 privind etapele de elaborare ş i continutul-cadru al 
documenta ţ iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finantate 
din fonduri publice; 

u.) particip ă  la elaborarea documentatiilor pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate 
elaborăxii/revizuirii documenta ţ iilor tehnice, 

v) asigur ă  recep ţ ia/verificarea documenta ţ iilor telmico-economice aferente obiectivelor de 
investi ţ ii initiate/derulate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a; 

w) colaboreaz ă  permanent cu prestatorii serviciilor de consultanţă , proiectare/lucr ă ri pe tot 
parcursul derul ă rii contractelor de investi ţ ii ş i asigur ă  relatia permanent dintre proiectant, 
dirigintele de ş antier  i  executantul lucr ă rilor; 

x) după  finalizarea lucr ă rilor de investi ţ ii incredinţ ate, asigură  intocmirea documenta ţ iei de 
recep ţ ie la terminarea lucr ă rilor sau pentru recep ţ ia final ă  ş i particip ă  la recep ţ ia 
obiectivelor de investi ţ ii finanţ ate din bugetul local, bugetul de stat sau fonduri 
nerambursabile; 

y) verified pentru decontare documenta ţ iile ( situaţ iile de lucră ri ) aferente luer ă rilor aflate in 
derulare din bugetul Consiliului fude ţ ean Ialomi ţ a, buget de stat sau fonduri exteme; 

z) colaboreaz ă  cu organele abilitate s ă  controleze calitatea lucr ă rilor executate, finan ţ area sau 
decontarea acestora particip  and la vizitele de inspecţ ie a luer ă rilor impreun ă  cu ace ş tia; 

aa) transrnite care compartimentul desemnat cu raportarea investi ţ iilor prin PNDL/PNI sau 
alte programe na ţ ionale documentele necesare intocmirii  in  termen a soliciţă rilor de 
transfer ale sumelor alocate de la bugetul de stat; 

bb)urm ă reş te in teren execu ţ ia lucr ă rilor pe parcursul desfăş ură rii investi ţ iei in vederea 
verific ă rii situatiilor de lueră ri; 

cc) pregă te ş te, centralizeaz ă  documentele aferente cererilor de platăirambursare din cadrul 
proiectelor cu finan ţ are nationala/european ă . ş i urmă reş te să  nu existe dep ăş iri fat ă  de 
valorea contractului de achiziţ ie public ă  incheiat; 

dd) verified indicatorii de monitorizare ş i de realizare din cererea de finantare ş i 
supravegheaz ă  realizarea parametrilor func ţ ionali ş i de calitate la obiectivele de investi ţ ii 
derulate de Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a; 

ee) realizeaz ă  once  alte activită ti necesar ă  implement ă rii cu succes a proiectelor finantate din 
fonduri national e/nerambursabile; 

ff) particip ă  la elaborarea unor proiecte de interes jude ţ ean/national, in vederea finan ţă rii lor 
parţ iale sau integrale din fonduri naţ ionale sau nerambursabile; 

gg) indepline ş te ş i alte atribuţ ii stabilite prin lege, hotă rari ale Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a 
sau dispozi ţ ii ale Preş edintelui acestuia, ale Admistratorului Public ale Directorul executiv 
sau ale Directorului Executiv Adjunct. 
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B. COMPARTIMENT AVIZE $1 iNTRETINERE DRUMURI 

Art.73 Compartimentul Avize ş i intretinere Drumuri indepline ş te, in condiţ iile legii, 
urmă toarele atribu ţ ii principal e : 

a) verified documentatiile ş i stabile ş te conditiile de eliberare a "ACORDULUI PREALABIL" ş i a 
"AUTORIZATIEI DE AMPLASARE ş i/sau ACCES IN ZONA DRUMULUI 
JUDETEAN", precum 44 a taxelor prevazute  în  hotarcirea Consiliului Judetean 
Ialomita; 

b) tine evidenta Acordurilor prealabile  i  Autorizatiilor de amplasare ş i/sau acces in zona 
diumului judetean eliberate, insotite de documentatiile depuse de solicitant, atat fizic, cat si in 
forma electronic (scanat),  pc care, anual, le predă  arhivei institutiei; 

c) intoeme ş te ş i intreţ ine inventarul tuturor utilit ăţ ilor tehnico-edilitare cantonate subteran ş i 
suprateran sau la sol, aflate in zona drumurilor judetene; 

d) ră spunde de aplicarea 1eis1a ţ iei specifice domeniului infrastnicturii rutiere in care deţ ine 
atributii; 

e) intocme ş te avizul/autoriza ţ ia de transport special; 
particip ă  la elaborarea strategiei de intre ţ inere a drumurilor ş i podurilor judetene; 

g) verified stadiile fizice la lucră rile de investitii drumuri noi, repara ţ ii curente ş i intretinere 
drumuri judetene; 

h) acord ă  la cerere, asisten ţă  tehnic ă  de specialitate consiliilor locale; 
i) gestioneazg informafiile privind starea de intretinere si reparatii drumuri jude ţ ene, 
j) rdspunde de aplicarea legislaţ iei specifice domeniului in care deţ ine atributii; 
k) tine evidenţ a proceselor-verbale de constatare a contraventiilor conform Ordonantei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dminurilor, republicat ă , cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare ş i le transmite la Direc ţ ia Buget Finanţ e pentru executarea lor; 

1) intocme ş te rapoarte privind controalele efeetuate ş i finalizarea acestora; 
m) urmă re ş te periodic starea de intretinere ş i blind exploatare a retelelor de transport rutier din 

afara localită tilor, indiferent de categoria de clasare a drumurilor ş i are obligatia sesiz ă rii are 
delegatia permanentă  a circumstantelor agravante referitoare la starea de exploatabilitate a 
acestora; 

n) verified situatiile de lucră ri pentru obiectivele de investitii; drumuri ş i că i de comunicatii, 
finantate de la bugetul consiliului judetean ş i pentru cele ale consiliilor locale pentru care se 
asigurd supraveghere tehnic ă ; 

o) ră spunde de elaborarea temelor de proiectare ş i a proiectelor pentru dezvolt ă ri, refaceri ş i 
reparatii capitale la obiectivele aflate in specificul activit ă tii compartimentului; 

p) incheie contract de utilizare permanenta a zonei drumului judetean cu persoana fizicd/juridic ă  
că reia i s-a eliberat Autorizatia de amplasare ş i/sau acces in zona drumului judetean 

q) notified utilizatorii asupra tarifului care trebuie achitat conform hotă rdrii Consiliului Judetean 
precum ş i a termenului in care trebuie achitat acesta; 

r) urmă reş te achitarea de că tre utilizator a tarifului de utilizare a zonei drumului judetean 
aferent ă  contractului incheiat cu persona fizicăljuridic ă ; 

s) urindreş te permanent clauzele stipulate in contracte  i it  mdsuri privind refacereacontractelor 
a că ror valabilitate urmeaz ă  să  expire, precum  i  aditionarea acelor contracte ale că ror date de 
identificare au suferit modific ă ri. 

C. COMPARTIMENT COORDONARE SOCIETĂ TI, SERVICII $1 INSTITUTII 
PUBLICE SUBORDONATE 

Art.74 Personalul din cadrul acestui Compartiment asigur ă  ducerea la indeplinire a 
competentelor legale ale Consiliului Judetean Ialomita in urmă toarele domenii: 

a) asistenta social ă , pentru 
a.1. Direcfia General ă  de Asistenţă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului lalomi ţ a 

Regulamentul de organizare sl functionare al aparatului de specialitate al Consillului Judetean lalomita - 2022 
46 



b) s ă n ă tate, pentru 
b.1 Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia 
b.2. Centrul de Asistenfă  Medico — Sociald Fierbinti — Targ 

c) cultur ă , pentru : 
c.1, Muzeul Judetean Ialomi ţ a 

c.2. Muzeul National al Agriculturii 
c.3. Centrul Cultural „Ionel Perlea" Ialomita 
c.4.Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Traditionale Ialomita 
c,5. Biblioteca Judetean ă . „Stefan B ă nulescu" Ialomita 

d) educa ţ ie, pentru 
d.1 . Scoala Special ă  Profesional ă  Special ă . "Ion Teodorescu" Slobozia 
d.2. Centrul Judetean de Resurse ş i Asisrentă  Educational ă  Ialomita 

e) eviden ţ a persoanelor, pentru 
e.1. Direc ţ ia Judetean ă  de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita 

f) agen ţ i eeonomici, pentru : 
f. I . S.C. Drumuri ş i Poduri SA Ialomita 
f.2. S.C. Infrastructur ă  Drumuri $i Poduri SA; 
f.3. S,C ADI ECOO 2009 SRL; 
f.4. S.C. Servicii Publiee SRL; 
f.5. S.C. Servicii Paz ă  SRL; 
f.6. S.C. Urban SA. 

g) asocia ţ ii de dezvoltare intercomunitare, pentru : 
g. 1. A.D.I. Situatii de Urgent. Sud Muntenia 
g.2. A.D.J. ECOO 2009 
g.3. A.D.I. Periurbanâ Slobozia 
g.4. A.D.I. Ialomita 
g.5. A.D.I. AQUA Ialomita 
g.6, A,D,I. pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est ş i Sud 
Judetele Galati, Bfă ila, Că lă raş i ş i Ialomita 

h) situa ţ ii de urge* i siguran ţă  naţ ională , pentru : 
h.1 . Centrul Militar Judetean Ialomita; 
h.2. Inspectoratul pentru Situatii de Urgent ă  "Barbu Catargiu" Ialomita; 

1) alte entia ţ i juridice la care judetul Ialomita detine part sociale. 

(3) Competentele legale ale Consiliului Judetean Ialomita sunt stabilite pentru domeniile 
prevă zute la alineatul (2), in acord cu prevederile legale incidente fiecarei activit ă ti. 

Art.75 Compartimentul Coordonare Societati, Servicii şż  Ins  tituţ ii Publice Subordonate 
indepline ş te, in condi ţ iile legii, urmă toarele atributii principale: 

a) intocmeş te rapoarteistudii/analizeisinteze ş i informdri  cu privire la atributiile 
responsabilit ă tile specifice cc revin Consiliului Jndetean Ialomita in raport cu 
institutiile/eratiatile din subordine; 

b) intocmeş te rapoarte la proiectele de hot ă rare ale Consiliului Judetean Ialomita privind 
aprobarea regulamentelor de organizare $1 functionare ale institutiilor/entit ă tilor din 
subordine; 

c) propune Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita obiectivele ş i criteriile de performant ă , 
pă rti componente ale contractelor de management sau scrisori de a ş tepari pentru societ ăţ i 
comerciale la care Consiliul Judetean Ialomita este asociat, acolo unde este cazul; 
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d) tine eviden ţ a patrimoniului public si privat afiat in gestionarea institutiilor/entit ă tilor din 
subordinea Consiliului Judatean Ialomita; 

e) creeaz ă 	-gestioneaz ă  o baz ă  de date complet ă  pentru -fiecare institutie/entitate-din - 
subordinea Consiliului Judetean Ialomita referitoare la regulamentele de organizare si 
ffinctionare, organigram ă , stat de functii, patrimoniu, activit ă ti specifice etc.; 

f) asigur ă  realizarea documentatiilor si  pro cedurilor legale privind numirea ş i eliberarea din 
fiinctie a managerilor intitutiilor/entit ă tilor din subordinea Consiliului Judetean Talomita, 
acolo uncle este cazul; 

g) intocrneste impreun ă  Cu directia/directiile implicat ă /e ş i transmite in tennenele legale 
raportul de specialitate pentru proiectele de hot ă rare a carol-  tematic ă  se refer ă  la 
competentele legale ale Consiliului Judetean Ialomi ţ a pentru institutiile publice enumerate la 
art.74; raportul de specialitate va fi inso ţ it de documente justificative, inclusiv de 
propunerile institutiilor în cauz ă ; 

h) unnă reste ducerea la indeplinire a Dispozi ţ iilor Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita 
si a hotă rdrilor Consiliului Judetean Ialomita de c ă tre institutiile/entit ăţ ile din subordinea 
acestuia; 

i) gestioneaz ă  organizarea ş i desfă surarea activit ă tilor de neutralizare a deseurilor de origine 
animal ă , de pc raza jude ţului, conform legislatiei in materie; 

j) colaboreaz ă  cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate, cu entit ă tile publice 
subordonate, precum ş i cu compartimentele de specialitate ale autorit ăţ ii administratiei 
publice centrale; 

k) duce la indeplinire mice alte atributii/sarcini ce rezult ă  din actele normative indicente 
domeniilor de activitatea in care Consiliul Judetean Ialomita exercit ă  competente legale; 

1) indepline ş te ş i alte atribu ţ ii stabilite prin lege, hot ă rki ale Consiliului Jucle ţ ean Ialomi ţ a sau 
dispoziţ ii ale Pre ş edintelui ale Directorul executiv sau Directorului executiv adjunct. 

CAPITOLUL XV 
DISPOZITII FINALE 

Art.76(1) in tennen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, conduc ă torii 
structurilor fime ţ ionale din cadrul aparatului de specialitate vor reactualiza fi ş a fiecănd post din 
subordine, cu obligatia respect ă rii prevederilor art. 16 lit.k) din Regulament. 

(2) in flecare fi şă  a postului se va desemna persoana c ă reia i se vor delega atribu ţ iile în car de 
absent ă  a titularului postului. 

(3) Dup ă  aprobare, Direc ţ ia Coordonare Organizare va transmite prezentul Regulament 
tuturor structurilor functionale din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomita, jar conduc ă torii structurilor 
organiatorice fiinctionale au obligatia de a aduce la cunostin ţ a personalului din subordine prevederile 
Regulamentului, pe baz ă  de serandtur ă „ 

(4) Tot personalul din cadrul Consiliului Judetean Ialomita are obligatia s ă  cunoasc ă , să  
respecte ş i s ă  aplice prevederile prezentului Regulament. 

Art.77(1) Modificarea si completarea prezentului Regulament se va face in cazurile in care 
din actele normative ap ă rute dup ă  aprobarea lui rezult ă  noi compete* in sarcina Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a on noi reglementă ri privitoare la personalul Consiliului Jude ţ ean Ialomita de 
natură  a necesita armonizarea prevederilor regulamentului. 

(2) Modificarea ş i completarea prezentului Regulament se va face ş i în cazul aprob ă rii de 
care Consiliul Judetean Ialomi ţ a a unei noi organigrame. 

Art.78 Prevederile prezentului Regulament se completeaz ă  cu reglement ă rile legate in 
materie. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteiretre privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i 
Funclionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean lalomita 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii Sc propune aprobarea Regulamentului de 
organizare ş i functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

Aparatul de specialitate este organizat ca structur ă  functional ă  permanent ă , fă ră  
personalitate juridic ă  ş i capacitate decizional ă  ş i are ca atributii principale executarea de 
fapte tehnico-materiale ş i acte care prin ele insele nu produc efecte juridice, ci 
fundamenteaz ă  din punct de vedere al legalită tii, neeesită tii, oportunit ă tii, eficientei ş i/sau 
eficacit ă tii adoptarea sau emiterea actelor administrative normative sau individuale de 
că tre Consiliul Judetean Ialomita ş i Pre ş edintelui acestuia, precum ş i incheierea de acte 
juridice in numele judetului Ialomita sau al Consiliului Judetean Ialomita. 

In conformitate Cu  prevederile Codului administrativ, aprobat prin OUG 
nr. 57/2019, aparatul de specialitate este subordonat Pre ş edintelui Consiliului Judetean 
Ialomita care, de asemenea, r ă spunde ş i de buna functionare a acestuia. 

In prezent, aparatul de specialitate al Consiliu1ui Judetean Ialomita  îi  desfăş oară  
activitatea specified in baza unui Regulament de organizare ş i functionare aprobat prin 
hotă rarea nr. 60/27.04.2017. Unificarea legislatiei referitoare la functia public ă , 
administratia public ă  judetean ă , pe de o parte, cat ş i noua organigrama, cu statul de functii 
ş i functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita 
aferente, pe de altă  parte, au impus elaborarea unui  non  Regulament de organizare 
fimctionare a acestuia. 

În acest sens, prin proiectul de hotă rare se propune aprobarea noului Regulament de 
organizare ş i functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Tudetean Ialomita care 
să  contină  toate modific ă rile prev ă zute de actele normative adoptate in ultima perioadă . 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Tudetean Ialomita adoptarea hot ărarii in forma ş i continutul prezentate  în  
proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN-PAVEL 

Teh: Dogaru Iuhan 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotă rtire privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i 
functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomita 

Prin proiectul de hot ă rAre supus dezbaterii Plenului se propune adoptarea unei 
decizii administrative privitoare la aprob area Regulamentului de organizare ş i 
functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

Această  decizie administrativ ă  are la baz ă  modific ă rile survenite in legisla ţ ia care 
guverneaz ă  func ţ ionarea autorit ăţ ilor publice jude ţ ene, functille publice ş i contractuale, 
dar i noua organigram ă  a aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, 
aprobat ă  in anul in curs prin hot ă rdrea nr. 90 din 26 mai. Cadrul legislativ in materie, de 
la data adopt ă rii prezentei forme a Regulamentului de organizare ş i functionare prin 
Hotă rgrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.60/2017 ş i până  in prezent, a fast modificat 
substantial, prin adoptarea Codului administrativ, aprobat prin Ordonan ţ a de Urgenţă  a 
Guvemului nr. 57/2019. De asemenea, la nivelul Consiliului Judetean Ialomi ţ a, 
organigrama aparatului de specialitate a fost modificat ă  prin hot ă rarea nr. 
90/26.05.2022. 

În conformitate cu prevederile Codului administrativ, aparatul de sprecialitate al 
consiliului jude ţean reprezint ă  totalitatea compartimentelor functionale, f ă ră  
personalitate juridic ă , de la nivelul judetului, precum ş i secretaml general al judetului; 
pre ş edintele consiliului jude ţ ean, consilierii personali sau personalul din cadrul 
cabinetului acestuia, vicepre ş edintii consiliului jude ţ ean, administratorul public nu fac 
parte din aparatul de specialitate. 

Aceste modific ă ri trebuie s ă  se reflecte, in mod obligatoriu, ş i in cuprinsul 
Regulamentului de organizare ş i functionare al aparatului de specialitate. in aceste 
condi ţ ii, se impune aprob area unui nou Regulament de organizare ş i func ţ ionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita care s ă  se alinieze 
prevederilor legale incidente, organigramei, statului de funcfii ş i functiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

Elementele de analiz ă  prezentate mai sus, fundamenteaz ă , din punct de vedere al 
legalit ăţ ii proiectul de hot ă iire propus adopth'rii Consiliului Jude ţ ean 
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