
 

                                                                  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani 

 

 

               Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.12.2021,      

  urmare adreselor direcțiilor, compartimentelor independente din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani,                    

             analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.22463 

din 15.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Administraţie 

Publică Locală nr.22465 din 15.12.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

în conformitate cu prevederile art.191 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

             în temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 

            Art.1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.              

Art.2 Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.73 din 

26.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea nr.56 din 28.05.2015 și Hotărârea nr.30 din 

23.02.2017 își încetează aplicabilitatea. 

             Art.3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Botoșani. 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 

   Doina-Elena Federovici                                                            Secretar general al județului, 

                                                                                          Marcel - Stelică Bejenariu 
 

 

 

                                                     
 
 

Botoşani, 

Nr. 268 din 22.12.2021 
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                                                                          Anexa  

                                                                                                  la Hotărârea Consiliului Judeţean 

                                                                                                        Nr. 268 din 22.12.2021             

REGULAMENTUL 

de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Botoşani 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 (1) Consiliul Judeţean Botoșani este autoritatea administraţiei publice locale, 

constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul județean este ales 

prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile legii pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale. 

(2) Consiliul județean este condus de un președinte al consiliului județean care reprezintă 

autoritatea executivă la nivelul județului. 

(3) Sediul Consiliului Județean Botoșani este în municipiul Botoșani, Județul Botoșani, 

str.Revoluției, nr.1-3, cod poștal 710236, e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, telefon: 0231-514712, 

514713, 514714, fax: 0231-514715. 

                 (4)  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  administraţia publică locală din 

unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

descentralizării, autonomiei locale, consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local 

deosebit, eligibilității autorităților administrației publice locale, cooperării, responsabilității și 

constrângerii bugetare. 

                 (5) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean şi 

autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii se bazează pe principiile 

autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarității, egalității de tratament și responsabilității în 

rezolvare problemelor întregului judeţ. 

                 (6) În relaţiile dintre Consiliul Judeţean Botoşani şi autorităţile administraţiei publice 

locale din judeţ nu există raporturi de subordonare; în relațiile dintre acestea există raporturi de 

colaborare. 

                 (7) Consiliul Judeţean Botoșani acordă prin aparatul de specialitate şi serviciile publice 

subordonate consultanţă tehnică în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ- 

teritoriale din județ, la cererea acestora. 

                 (8) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani este subordonat preşedintelui 

acestuia. 

  Art.2 (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Botoșani reprezintă judeţul în relaţiile cu 

celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 

  (2) Preşedintele Consiliului Judeţean Botoșani răspunde în faţa alegătorilor de buna 

funcţionare a administraţiei publice judeţene. 
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                  (3) Preşedintele Consiliului Judeţean Botoșani răspunde de buna funcţionare a aparatului 

de specialitate, pe care îl conduce, coordonează şi controlează.              

                 Art.3 (1) Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani 

se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. 

                 (2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani. 

                  Art.4 Funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Botoşani, fiecare în domeniul lor de activitate, asigură aplicarea corectă a 

legilor, a celorlalte acte normative, a hotărârilor Consiliului Judeţean Botoșani şi a dispoziţiilor 

preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani. 

 Art.5 (1) Funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani 

se supun reglementărilor Codului administrativ. 

                  (2) Personalul contractual se supune reglementărilor prevăzute de legislaţia muncii privind 

personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice și de Codul administrativ. 

 
                                                                        CAPITOLUL II 

CONDUCEREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL  

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI 

 

 Art.6 Preşedintele Consiliului Judeţean 

(1) Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii privitoare 

la activitatea aparatului de specialitate al acestuia: 

- întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 

aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 

- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani și pentru conducătorii instituțiilor și 

serviciilor publice de interes județean; 

- exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

- întocmeşte proiectul  bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 

- urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune Consiliului Judeţean 

Botoșani adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 

- iniţiază, cu aprobarea Consiliului Judeţean Botoșani, negocieri pentru contractarea de 

împrumuturi și emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului; 

- prezintă Consiliului Judeţean Botoșani, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul 

de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Botoșani; 

- îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani 

activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune, oraşe și municipii; 

- poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani 

sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresă a acestora; 

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes judeţean furnizate prin intermediul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani sau prin intermediul organismelor 

prestatoare de servicii publice de interes judeţean; 

- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile: educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de 

urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, 

evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice judeţene, serviciile comunitare de utilitate publică 

de interes judeţean, turism, dezvoltare locală, dezvoltare economică, precum şi alimentarea cu gaz 

metan, sprijinirea activităţii   
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cultelor religioase, emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor date în competenţă prin lege, 

asistență tehnică în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale din județ, 

la cererea acestora; 

- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului 

furnizării serviciilor publice de interes județean, precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al 

judeţului; 

- emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege; 

- coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes 

judeţean, înfiinţate de Consiliul Judeţean şi subordonate acestuia; 

- coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 

infrastructurii judeţene; 

-  alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul Judeţean Botoșani. 

                (2) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate, respectiv îndeplinirea 

unor atribuţii poate fi delegată vicepreşedinţilor sau altor persoane prin dispoziţie a preşedintelui 

Consiliului Judeţean, în condiţiile legii.  

 

                Art.7  Vicepreședinții Consiliului Județean   

                (1) Vicepreședinții consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate absolută.  

Președintele consiliului județean desemnează prin dispoziție care din cei doi vicepreședinți exercită 

primul atribuțiile sale în cazurile de absență prevăzute de lege. 

                (2) Vicepreşedinţii coordonează anumite compartimente din aparatul de specialitate și  

semnează sau avizează, după caz, documentele întocmite de direcţiile pe care le coordonează, în 

funcție de atribuțiile delegate prin dispoziția președintelui. 

 

                Art.8   Cabinet Preşedinte 

                (1) Personalul din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Judeţean Botoșani este 

numit sau eliberat din funcție doar pe baza propunerii președintelui, prin dispoziția acestuia. 

                (2) Personalul din cadrul Cabinetului Preşedintelui îşi desfăşoară activitatea în baza unui 

contract individual de muncă pe durată determinată. 

                (3) Atribuțiile personalului din cadrul Cabinetului Preşedintelui se stabilesc, în condițiile 

legii, de către președintele consiliului județean şi constau în principal din următoarele: 

- colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Botoșani, 

instituţiile publice și agenții economici din subordinea Consiliului Judeţean Botoșani în probleme 

specifice domeniului de activitate al acestora; 

- asigură participarea la întâlniri, conferinţe şi seminarii specifice administraţiei publice 

locale;  

- participă la manifestările organizate de consiliul județean; 

- elaborează materiale informative cu caracter statistic, analize şi  sinteze pe probleme  din 

domeniul specific de activitate;                   

 - asigură şi susţine în limita competenţelor acordate legătura cu autorităţile publice locale 

din judeţul Botoşani şi din ţară, precum şi cu departamentele de specialitate din cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

-  organizează conferinţele de presă ale preşedintelui consiliului judeţean; 

- asigură activităţile de secretariat şi de protocol ale preşedintelui consiliului judeţean; 

- reprezintă preşedintele la diferite acţiuni prin delegare de atribuţii; 

- întocmește raportul anual privind modul de îndeplinire a atribuțiilor președintelui 

consiliului județean; 

      - execută şi alte atribuţii, sarcini la solicitarea preşedintelui. 

 

                 Art.9   Cabinet Vicepreşedinte 

                 (1) Personalul din cadrul Cabinetului Vicepreședintelui este numit sau eliberat din funcție 

doar pe baza propunerii vicepreședintelui și prin dispoziția președintelui consilului județean. 
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  (2) Atribuțiile personalului din cadrul Cabinetului Vicepreşedintelui se stabilesc, în 

condițiile legii, de către vicepreședintele consiliului județean şi constau în principal din următoarele: 

- colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Botoșani, 

instituţiile publice și agenții economici din subordinea Consiliului Judeţean Botoșani în probleme 

specifice domeniului de activitate al acestora; 

- asigură participarea la întâlniri, conferinţe şi seminarii specifice administraţiei publice locale;  

- participă la manifestările organizate de consiliul județean; 

- elaborează materiale informative cu caracter statistic, analize şi  sinteze pe probleme  din 

domeniul specific de activitate;                   

 - asigură şi susţine, în limita competenţelor acordate, legătura cu autorităţile publice 

locale din judeţul Botoşani şi din ţară, precum şi cu departamentele de specialitate din cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

-  organizează conferinţele de presă ale vicepreşedintelui consiliului judeţean; 

- asigură activităţile de secretariat şi de protocol ale vicepreşedintelui consiliului judeţean;  

- reprezintă vicepreşedintele la diferite acţiuni prin delegare de atribuţii; 

- întocmește un raport anual privind activitatea vicepreședintelui consiliului județean; 

      - execută şi alte atribuţii, sarcini la solicitarea vicepreşedintelui. 

 

                Art.10 Administrator Public 

   (1) Administratorul public al judeţului îşi desfăşoară activitatea în temeiul dispoziţiilor  

Ordonanței de urgență a guvenului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția 

președintelui consiliului județean, care are ca anexă un contract de management cu o durată ce nu 

poate depăși durata mandatului președintelui, în timpul căruia a fost numit. 

   (2) Administratorul public al judeţului îndeplineşte atribuţiile delegate prin dispoziție de 

către preşedintele consiliului judeţean.  

   (3) Administratorul public al judeţului este în subordinea directă a preşedintelui consiliului 

județean şi poate îndeplini atribuții de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate 

sau a serviciilor publice de interes județean. 

    (4) Președintele Consiliului Județean Botoșani poate delega către administratorul public, în 

condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.       

 

 
CAPITOLUL III 

APARATUL DE SPECIALITATE 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

ATRIBUȚII, COMPETENȚE, RESPONSABILITĂȚI 

 

Art.11 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani este organizat în 

următoarele  compartimente: 
 

                  1. Secretarul General al Judeţului 

                  2. Corp Control  

3. Compartimentul Audit Intern 

4. Direcţia Dezvoltare şi Promovare  

5. Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

6. Direcţia Administrarea Patrimoniului 

7. Direcţia Buget Finanţe 

                  8. Direcţia Investiţii  şi Achiziţii Publice  

                  9. Direcţia Servicii Publice 

                 10. Direcţia Arhitect Șef     

 

 



 5 

 

               Art.12  Secretarul General al Judeţului 

               (1) Potrivit legislaţiei în vigoare, Judeţul Botoşani are un secretar general, funcţionar public 

de conducere care se bucură de stabilitate în exercitarea funcției publice, în condiţiile legii și                      

asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor 

administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al consiliului județean, continuitatea 

conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora. 

              (2) Secretarul general al judeţului nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea 

destituirii din funcţie. 

              (3) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi 

regimul disciplinar ale secretarului general al judeţului se fac în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ. 

              (4) Atribuţiile secretarului general al judeţului sunt: 

- avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate hotărârile Consiliului 

Județean Botoșani; 

- contrasemnează pentru legalitate dispozițiile președintelui consiliului județean; 

- participă la şedinţele consiliului judeţean; 

- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi 

preşedintele acestuia, precum şi dintre acesta şi prefect; 

- coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean 

Botoșani şi a dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani; 

- asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 

interesate a actelor adoptate de Consiliul Judeţean Botoșani, respectiv emise de preşedintele Consiliul 

Judeţean Botoșani, în condiţiile legii; 

- asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de 

secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului 

judeţean şi redactarea hotărârilor acestuia; 

- asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Judeţean Botoșani şi comisiilor 

de specialitate ale acestuia; 

- certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva județului; 

- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de 

consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz. 

(5) În cazul absenţei secretarului general al judeţului, atribuţiile sunt exercitate în numele 

acestuia de directorul executiv al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, conform art.438 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

              Art.13 Corp Control  

                (1) Compartimentul Corp Control funcţionează în directa subordine a președintelui 

consiliului județean.  

             (2) În realizarea misiunilor de control, salariaţii din cadrul acestui compartiment îşi 

desfăşoară activitatea în  baza unui plan de control anual, aprobat de preşedintele consiliului judeţean, 

la care se adaugă sesizările, petiţiile, memoriile repartizate pentru verificare. 

               (3)  Atribuţii principale ale compartimentului: 

- asigură executarea activităților de control și verificare, în condițiile și la termenele stabilite prin 

ordin de serviciu, asupra activităților desfășurate de instituțiile publice sau societățile comerciale aflate în 

subordinea Consiliului Județean Botoșani; 

- elaborează informări şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare şi 

prezintă propuneri de eliminare a disfuncţionalităţilor semnalate în acţiunile de control; 

- verifică sesizările, petiţiile, memoriile repartizate de preşedinte, propunând măsurile legale 

ce se impun; 

- urmărește modul în care se implementează măsurile dispuse urmare a controlului efectuat 

la instituțiile subordonate și informează președintele consiliului județean asupra aspectelor sesizate; 

- participă în colective de analiză, respectiv comisii de verificare a unor activităţi ori aspecte 

semnalate de preşedintele consiliului județean; 
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- controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 

judeţean, înfiinţate de Consiliul Judeţean Botoșani şi subordonate acestuia; 

- controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene;  

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin dispoziţii ale  

preşedintelui consiliului judeţean.  

       (4) Verificarea tuturor sesizărilor primite şi declanşarea acţiunilor de control se fac în baza 

unui ordin de serviciu semnat de către preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani. 

     (5) În exercitarea atribuțiilor, personalul compartimentului se bucură de protecţia legii şi de 

sprijinul autorităţii publice; în situaţia în care, în timpul controlului personalul compartimentului ia 

cunoştinţă de fapte care contravin prevederilor legale, acesta are obligaţia de a înştiinţa preşedintele 

consiliului judeţean şi de a sesiza, în condiţiile legii, organele abilitate să procedeze imediat la 

verificarea şi luarea măsurilor de intrare în legalitate.  

     (6) În cazul în care asupra personalului Compartimentului Corp Control se exercită orice fel 

de presiuni, acesta este obligat să anunţe de îndată, în scris,  preşedintele consiliului judeţean pentru a 

dispune măsuri în consecinţă.            

 

               Art.14 Compartimentul Audit Intern 

 (1) Compartimentul Audit Intern este organizat şi funcţionează conform prevederilor Legii 

nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.125/2008. Acesta funcţionează în subordinea directă a 

preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani şi exercită o funcţie distinctă şi independentă de celelalte 

activităţi ale instituţiei. Compartimentul este condus de un coordonator desemnat prin dispoziția 

președintelui. 

 (2) Atribuţiile acestuia, normele aplicabile, competenţa şi conduita auditorilor interni sunt 

prevăzute în Normele metodologice proprii, avizate de structura teritorială a Unităţii Centrale de 

Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) şi aprobate de preşedintele Consiliului Judeţean 

Botoșani prin dispoziţie.  

 (3) Prin atribuţiile pe care le are, compartimentul Audit Intern nu poate fi implicat în 

elaborarea procedurilor de control intern şi nici în alte activităţi care, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.672/2002, republicată, sunt supuse auditării. 

  (4) Compartimentul Audit Intern efectuează misiuni de audit public intern, asigurând 

funcția de audit, la Consiliul Județean Botoșani și la instituțiile aflate în subordinea/în 

coordonarea/sub autoritatea Consiliului Județean Botoșani, care nu au organizată o structură de audit 

public intern. 

                 (5) În realizarea misiunilor de audit, auditorii interni îşi desfăşoară activitatea pe baza 

ordinului de serviciu emis şi semnat de coordonatorul compartimentului de audit intern, iar în lipsa 

acestuia, de către auditorii interni din cadrul compartimentului, înscriindu-se în mod  explicit scopul, 

obiectivele, tipul şi durata misiunii de audit, precum şi nominalizarea echipei de audit.  

                 (6) Auditorii interni pot desfăşura, cu aprobarea președintelui Consiliului Județean 

Botoșani, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit cu caracter excepţional, necuprinse în 

planul anual de audit.  

(7) Coordonatorul compartimentului programează, coordonează și controlează activitatea 

personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, a prezentului 

regulament și au în principal următoarele atribuții: 

   - coordonează, îndrumă și controlează activitatea compartimentului în scopul îndeplinirii 

de către personalul din subordine a atribuțiilor stabilite prin prezentul regulament; 

   - asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele 

compartimentului; 

   - întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

   - asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

   - urmărește respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 
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  - propune specialiști din cadrul compartimentului, ce vor reprezenta instituția la 

manifestările cu caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și 

organizații neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme 

constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

   - înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor compartimentului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

   - propune președintelui consiliului județean modificări în structura compartimentului în 

corelare cu atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

   - analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

   - face propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

   - repartizează spre rezolvare salariaților, după caz, corespondența primită cu rezoluția 

președintelui consiliului județean; 

   - urmărește și controlează ca lucrările și propunerile salariaților compartimentului să 

îndeplinească condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării 

acestora; 

   - semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența compartimentului; 

   - colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului 

județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

   - exercită orice alte atribuții primite de la președintele consiliului județean, din domeniul 

propriu de activitate. 

 (8) În conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002, republicată, atribuţiile 

Compartimentului Audit Intern sunt următoarele: 

 - elaborează norme metodologice specifice instituției, cu avizul UCAAPI, supunându-le 

spre aprobare preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani; 

 - elaborează proiectul planului multianual de audit public intern pentru o perioadă de 3 ani 

și pe baza acestuia proiectul planului anual de audit public intern; 

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

financiar şi control ale Consiliului Judeţean Botoșani şi ale instituţiilor subordonate sunt transparente 

şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă şi eficacitate; auditul 

public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public; 

-  efectuează activităţi de consiliere, care se desfășoară sub formă de misiuni de consiliere 

formalizate, cuprinse într-o secțiune distinctă a planului anual de audit intern; misiuni de consiliere cu 

caracter informal, realizate prin participarea efectivă a auditorilor în cadrul unor proiecte cu durată 

determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informații, aplicându-se procedurile 

specifice activităților respective; misiuni de consiliere pentru situații excepționale, realizate prin 

participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităților ca urmare a unei situații 

de forță majoră sau a altor evenimente excepționale, aplicându-se procedurile specifice acestora; 

  - informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entității 

publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;  

  - raportează periodic la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani despre 

constatările, concluziile şi recomandările rezultate în activităţile sale de audit; 

  - elaborează raportul anual al activității de audit public intern desfăşurate, îl supune 

aprobării preşedintelui consiliului judeţean și îl transmite structurii teritoriale a UCAAPI; 

  -  în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, înştiinţează în termen de 3 

zile preşedintele consiliului judeţean şi directorii instituţiilor auditate, precum şi structura de control 

intern abilitată în scopul continuării investigaţiei şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate 

sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;  
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  - verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etica 

în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice subordonate, aflate în coordonare sau 

sub autoritate și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității 

publice în cauză.  

 (9) Compartimentul de audit public intern auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se 

limita la acestea, următoarele: 

- activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv 

a fondurilor provenite din finanțare externă; 

- plăţi asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

- administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 

de bunuri din domeniul privat al judeţului sau al instituțiilor publice la care Compartimentul Audit 

Intern asigură funcția de audit; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al judeţului Botoşani; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titularilor 

de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

- alocarea creditelor bugetare; 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

- sistemul de luare a deciziilor; 

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

- sistemele informatice. 

 (10) Activitatea auditorilor interni din cadrul compartimentului este evaluată anual de 

către ordonatorul principal de credite. Activitatea compartimentului de audit intern este evaluată şi de 

către structura teritorială a UCAAPI, conform prevederilor Legii nr.672/2002, republicată şi a H.G. 

nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public 

intern. 

                 Art.15  Direcţia Dezvoltare şi Promovare 

 (1) Direcţia Dezvoltare şi Promovare gestionează mandatul de competenţe şi activităţi al 

autorităţii publice judeţene privind elaborarea şi implementarea proiectelor/programelor cu finanţare 

nerambursabilă, de elaborare şi monitorizare a unor strategii de dezvoltare a județului pe termen 

mediu şi lung în context naţional şi regional, de promovare pe plan regional, naţional şi internaţional 

a imaginii judeţului şi de stimulare a parteneriatelor și colaborare internă și externă.  

 (2) Direcţia îndeplineşte un rol important în realizarea unui sistem de comunicare eficient 

şi constant cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, cu organisme şi autorităţi publice din 

regiuni din străinătate, promovând imaginea judeţului Botoşani şi oferta acestuia de colaborare şi 

parteneriate. 

(3) Direcţia Dezvoltare şi Promovare este condusă de un director executiv și are 

următoarele atribuţii principale: 

  - asigură aplicarea reglementărilor legale specifice activității direcției; 

  - asigură elaborarea rapoartelor de specialitate/referate în cazul în care proiectele de 

hotărâri/dispoziții ce urmează a fi promovate sunt de resortul direcției; 

 - asigură întocmirea rapoartelor privind modul de derulare a parteneriatelor, elaborează 

materiale pregătitoare pentru realizarea de analize, sinteze, situații, informări privind activitatea 

direcției; 

  - face propuneri concrete de promovare și dezvoltare a potențialului județului Botoșani în 

mediul intern și extern; 

  - îndeplinește atribuții specifice în domeniile: mass-media, societatea civilă, spitale și 

asistență socială; 

  - conlucrează cu celelalte direcții ale consiliului județean și cu instituțiile subordonate 

pentru realizarea unor atribuții ce ii revin.  

  (4) Directorul executiv și șefii de servicii programează, organizează, coordonează și 

controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, 

a prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 
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   - organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției/serviciului în 

scopul îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuțiilor stabilite prin prezentul regulament; 

   - asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

   - întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

   - întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

   - asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

   - urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 

   - propun specialiști din cadrul direcției, ce vor reprezenta instituția la manifestările cu 

caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și organizații 

neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite 

în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

   - înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției sau serviciului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

   - propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

   - analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

   - fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

   - repartizează spre rezolvare șefilor de servicii sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 

   - urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

   - semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

   - colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului 

județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

   - exercită orice alte atribuții primite de la președintele consiliului județean, din domeniul 

propriu de activitate. 

  (5) Direcţia are în structura organizatorică două servicii: 

1. Serviciul proiecte, cooperare şi parteneriate; 

2. Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistență socială: 

         - Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistența socială 

         - Compartimentul informare, relaţia cu mass-media. 

                  Art.16 (1) Serviciul proiecte, cooperare şi parteneriate din cadrul Direcţiei îndeplineşte 

următoarele atribuţii:  

                  - participă împreună cu celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean  Botoșani la stabilirea priorităţilor de dezvoltare ale judeţului; 

      -   identifică linii de finanţare pentru proiectele de interes judeţean; 

      -  fundamentează cererile de finanţare, promovează şi implementează proiecte de interes 

pentru Consiliul Judeţean Botoșani; 

      -  asigură legătura cu Autorităţile de Management, Organismele Intermediare, precum şi 

cu celelalte instituţii responsabile cu gestionarea Programelor Operaţionale; 

                  - asigură legătura cu Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Nord Est, Birourile Regionale 

pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi şi Suceava (BRCT), Consiliul pentru Dezvoltarea Regională, 

în vederea derulării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional (POR) și  
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Programul Operațional Comun (POC) și cu orice alte Autorități de Management pentru Programe 

Operaționale;  

                  - participă la elaborarea/ elaborează, actualizează şi monitorizează, în colaborare cu 

celelalte direcții/compartimente ale Consiliului Judeţean Botoșani şi alte instituţii publice (Instituţia 

Prefectului, consilii locale, serviciile deconcentrate), Strategia de dezvoltare economico-socială a 

judeţului; 

                  - elaborează proiecte de hotărâri ale consiliului judeţean privind strategiile, asocierile şi 

parteneriatele consiliului județean şi/sau ale instituţiilor sale subordonate, precum și cele privind 

aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, a cofinanțărilor și a altor cheltuieli pe proiecte; 

                  - gestionează relaţia Consiliului Judeţean Botoşani cu Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (U.N.C.J.R.), Agenţia pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.), Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Euroregiunea „Prutul de Sus”, Congresul Puterilor Locale 

şi Regionale din Europa (C.P.L.R.E), Comitetul Regiunilor, precum şi cu alte organisme de cooperare 

ale autorităţilor locale din ţară şi străinătate; 

                  - acţionează pentru extinderea cooperării internaţionale dintre Consiliului Judeţean 

Botoşani şi autorităţile locale din alte ţări, precum şi pentru întărirea cooperării transfrontalierie; 

                  - promovează parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale, guvernamentale, instituţii, 

organisme etc. în vederea realizării de acţiuni comune; 

       - furnizează informaţii referitoare la Uniunea Europeană şi la programele de finanțare 

disponibile, pe baza cererilor primite de la cetăţeni şi/sau instituţii; 

                  - organizează evenimente, simpozioane, întâlniri, seminarii pe diverse teme de cooperare 

națională/internațională și parteneriate, de informare și publicitate privind proiectele din portofoliu 

etc.; 

                  - sprijină acţiunile de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ 

cu alte localităţi din străinătate şi ţine evidenţa localităţilor înfrăţite; 

                  - pregăteşte şi redactează documentaţia în vederea cooperării sau asocierii cu alte autorităţi 

ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii internaţionale a 

autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 

                  - se preocupă, împreună cu Direcţia Buget Finanţe, de plata contribuţiilor Consiliului 

Judeţean Botoşani în cadrul diverselor organisme în care este membru: A.D.R. Nord-Est, BRCT Iași, 

BRCT Suceava, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, Euroregiunea „Prutul de 

Sus”, Euroregiunea Carpatică, U.N.C.J.R. etc; 

     - asigură consultanță consiliilor locale în probleme specifice şi acordă asistenţă de 

specialitate pentru derularea în condiţii optime şi legale a proiectelor cu finanţare externă; 

     - urmăreşte întocmirea  la timp  şi transmiterea situaţiilor solicitate de instituţiile centrale 

ale administraţiei publice şi alte instituţii interesate, pe bază de colaborare; 

     - stabileşte relaţii de colaborare şi cooperare cu alte instituţii şi organizaţii 

neguvernamentale pentru realizarea unor proiecte comune; 

      - asigură transmiterea către consiliile locale şi instituţiile interesate a ordinelor, 

circularelor, informaţiilor, scrisorilor de prezentare sau de intenţii primite de Consiliul Judeţean 

Botoșani de la autorităţile administraţiei publice centrale, unităţi şi agenţi economici din ţară şi 

străinătate, cu respectarea prevederilor legale; 

      - realizează rapoarte periodice cu privire la activitatea serviciului, solicitate de ministere, 

prefectură, agenţii şi alte unităţi locale şi centrale; 

      - asigură realizarea acţiunilor ce vizează aplicarea legislaţiei în vigoare privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

precum și pentru activități de tineret, când este cazul;  

      - propune bugetul necesar susţinerii diverselor programe, proiecte, deplasări, cotizaţii; 

                  - propune asocierea şi/sau colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale; 

                  - întocmeşte şi pregăteşte documentaţiile necesare participării la acţiuni internaţionale a 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoșani şi asigură pregătirea şi desfăşurarea vizitelor 

delegaţiilor străine în judeţul Botoşani şi ale reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoșani în 

străinătate; 
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                  - asigură corespondenţa Consiliului Judeţean Botoșani cu organizaţii şi instituţii din 

străinătate, precum şi traducerea acesteia; 

      - asigură participarea la sesiunile de lansare a programelor cu finanţare internă şi externă; 

      - contribuie la actualizarea site-ului instituţiei prin furnizarea datelor din domeniul specific 

de activitate; 

      - urmăreşte elaborarea şi multiplicarea materialelor de competenţa serviciului, asigurând 

evidenţa şi păstrarea acestora în condiţiile prevăzute de lege; 

      -  îndeplineşte şi alte activităţi stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Botoșani. 

 (2) Serviciul proiecte, cooperare şi parteneriate este condus de un şef de serviciu care 

răspunde de întreaga activitate a acestuia.  

 (3) Documentele întocmite de către Serviciul proiecte, cooperare şi parteneriate vor fi 

semnate de către şeful de serviciu și contrasemnate de directorul direcției. 

 (4) Şeful Serviciului proiecte, cooperare şi parteneriate va fi înlocuit pe perioada în care se 

află în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în 

imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către un consilier din cadrul serviciului, conform fișei 

postului aprobată de preşedintele Consiliului Judeţean Botoșani, potrivit prevederilor art.438 din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                  
                 Art.17 (1) Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistență socială 

îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

 

                  a) Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistență socială: 

      - elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Botoșani privind strategiile, 

asocierile şi parteneriatele Consiliului Judeţean Botoșani şi/sau ale instituţiilor sale subordonate; 

      - contribuie la elaborarea materialelor promoţionale pentru prezentarea potenţialului 

turistic, economic, administrativ al judeţului, actualizează baza de date aferentă şi acţionează pentru 

promovarea potenţialului judeţului Botoşani şi a proiectelor de investiţii în comunitatea internaţională 

în vederea atragerii de investiţii; 

      - organizează evenimente, simpozioane, întâlniri, seminarii pe teme de promovare şi 

colaborări cu mediul privat; 

       - urmăreşte întocmirea la timp şi transmiterea situaţiilor solicitate de instituţiile centrale 

ale administraţiei publice şi alte instituţii interesate, pe bază de colaborare; 

      - întocmeşte proiecte de hotărâri ale consiliului județean, care privesc activităţi de 

competenţa serviciului; 

      - stabileşte relaţii de colaborare şi cooperare cu instituţii şi mediul privat pentru realizarea 

unor proiecte/acţiuni comune; 

      - asigură transmiterea către consiliile locale şi instituţiile interesate a ordinelor, 

circularelor, informaţiilor, scrisorilor de prezentare sau de intenţii primite de Consiliul Judeţean 

Botoșani de la autorităţile administraţiei publice centrale, unităţi şi agenţi economici din ţară şi 

străinătate, cu respectarea prevederilor legale; 

      - realizează rapoarte periodice cu privire la activitatea serviciului, solicitate de ministere, 

prefectură, agenţii şi alte unităţi locale şi centrale, ori de câte ori este cazul; 

      - identifică surse de finanțare în domeniul turismului; 

      - propune bugetul necesar susţinerii diverselor programe şi activităţi de promovare; 

                  - propune asocierea şi/sau colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii şi mediul privat; 

                  - contribuie la actualizarea site-ului instituţiei prin furnizarea datelor din domeniul specific 

de activitate; 

      - urmăreşte realizarea şi asigură valorificarea studiilor, programelor sau sintezelor 

efectuate de către agenţii economici sau instituţii, utile în dezvoltarea şi promovarea judeţului; 

      - colaborează cu serviciile similare din celelalte consilii judeţene privind popularizarea în 

teritoriu a zilelor în care se organizează pieţe, târguri şi oboare, în vederea informării agenţilor 

economici din judeţ; 

      - organizează manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi activităţi de marketing 

intern şi extern, cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale; 
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     - asigură participarea judeţului Botoşani în cadrul târgurilor internaţionale şi naţionale de 

turism; 

     - colaborează cu parteneri interni şi externi ai judeţului Botoşani, în vederea fundamentării, 

promovării sau implementării proiectelor de promovare şi/sau turistice comune; 

     - colaborează cu agenţii economici, cu patronate şi sindicate în vederea identificării şi 

promovării potenţialului economic şi agricol al judeţului Botoşani; 

      - întocmeşte, analizează şi urmăreşte situaţiile şi documentaţiile necesare ducerii la 

îndeplinire a atribuţiilor consiliului judeţean în domeniile: 

     a) inventarierii principalelor resurse turistice; 

     b) administrării registrelor locale ale patrimoniului turistic; 

     c) elaborării propunerilor de dezvoltare a turismului, propuneri ce stau la baza acţiunilor de 

dezvoltare a turismului; 

     d) omologării traseelor turistice; 

      - propune şi realizează materiale de promovare a potenţialului şi imaginii judeţului 

Botoşani şi se preocupă de distribuirea acestora la nivel local, regional, naţional şi internaţional; 

                  - contribuie la realizarea planurilor și strategiilor în domeniul sănătății, conform legislaţiei 

Ministerului Sănătăţii; 

                  - asigură documentația necesară pentru încheierea de contracte cu ONG-urile în ceea ce 

privește serviciile sociale; 

       - monitorizează activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din 

spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean Botoșani, la solicitarea conducerii consiliului 

județean; 

       - organizează baza de date privitoare la informaţiile legate de managementul tuturor 

unităţilor sanitare, de asistenţă medicală și socială aflate în subordinea consiliului judeţean; 

      - identifică surse de finanţare dedicate domeniului sanitar şi medico-social şi propune 

accesarea acestora, în funcţiei de specificul şi bugetul fiecărei unităţi; 

      - colaborează şi asigură suport logistic, în limitele sale de competenţă, unităţilor sanitare, 

de asistenţă medicală și socială, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Botoșani referitoare la activitatea acestora; 

      - monitorizează modul în care unitatea sanitară subordonată consiliului judeţean îşi 

respectă obligaţia referitoare la înregistrarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor legate de 

activitatea sa către Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Botoșani; 

      - colaborează cu reprezentanţii Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani 

privind realitatea și exactitatea bazelor de date referitoare la infrastructură și dotări/echipamente; 

                 - asigură realizarea atribuțiilor specifice legislației privind asistența socială, care revin 

consiliului județean; 

      - participă la întâlniri, conferinţe şi seminarii specifice domeniului de activitate; 

     - participă la coordonarea echipei mixte constituită la nivel județean pentru acordarea 

pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie, conform prevederilor Legii asistenței 

sociale nr.292/2011, asigurând sprijin tehnic și metodologic;  

                 - participă la elaborarea planului județean privind implementarea, acordarea, monitorizarea 

și evaluarea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie, pe baza planurilor 

elaborate de către U.A.T.-urile din județ; 

                -  inițiază demersurile necesare aprobării de către Consiliul Județean a Planului județean 

privind  pachetul minimal de servicii sociale pentru copil și familie; 

     - îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Botoşani, de 

preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Botoșani, director executiv, precum şi cele 

rezultate din legi şi alte acte normative în vigoare. 

 

                 b) Compartimentul informare, relaţia cu mass-media 

     -  analizează și monitorizează aparițiile și articolele din mass-media privind activitatea 

instituției; 
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      - informează conducerea Consiliului Judeţean Botoșani despre conţinutul articolelor şi al 

informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea administraţiei publice; 

      - popularizează prin mass-media principalele acţiuni organizate de Consiliul Judeţean 

Botoșani; 

      - creează cadrul organizatoric pentru conferinţele de presă, interviuri susţinute de 

preşedintele consiliului judeţean; 

      - coordonează punctul de informare de la sediul central al Consiliului Judeţean Botoșani şi 

afişează permanent pe site-ul consiliului judeţean ştiri privind activitatea proprie a instituţiei; 

      - elaborează şi transmite comunicatele de presă referitoare la evenimentele şi activităţile 

desfăşurate; 

      - cooperează cu toate direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul Consiliului 

Judeţean Botoșani, cu comisiile de specialitate ale consiliului judeţean, în vederea culegerii şi 

valorificării informaţiilor specifice care fac obiectul publicării în mijloacele de informare în masă; 

     - participă la realizarea strategiei de comunicare a consiliului judeţean; 

     - redactează materiale de prezentare şi imagine a Consiliului Judeţean Botoșani, a rolului şi 

atribuţiilor acestuia şi difuzarea informaţiilor legate de autoritatea judeţeană; 

     - elaborează comunicate de presă care să aducă la cunoştinţa publicului evenimente, 

oportunităţi şi acţiuni ale consiliului judeţean; 

     - participă la şedinţele interne, şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului judeţean; 

     - organizează conferinţe de presă/briefinguri ale conducerii instituţiei; 

     - pune la dispoziţia managerului de website informaţiile existente; 

     - administrează şi arhivează toate materialele de presă/contacte media; 

     - pregăteşte şi distribuie comunicatele de presă, informaţiile referitoare la cele mai 

importante evenimente din cadrul organizaţiei; 

     - cooperează cu canalele TV şi radio în vederea organizării şi difuzării de emisiuni TV şi 

emisiuni radio;       

     - gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii 

Consiliului Judeţean Botoşani de către presa scrisă şi audio-vizuală; 

     - redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care 

vizează personalul şi instituţia; 

     - transmite operativ prin apariţii publice informaţii reale şi credibile în cazul producerii 

unor evenimente deosebite; 

     - asigură acordarea acreditării ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în 

masă la cererea acestora, cu reprezentarea prevederilor legale; 

     - îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Botoşani, de 

preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Botoșani, director executiv, precum şi cele 

rezultate din legi şi alte acte normative în vigoare. 

 (2) Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistență socială este 

condus de un şef de serviciu care răspunde de întreaga activitate a acestuia.  

 (3) Documentele întocmite de către Serviciul promovare, relația cu societatea civilă, 

spitalele și asistență socială vor fi semnate de către şeful de serviciu și contrasemnate de directorul 

direcției. 

 (4) Şeful Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitalele și asistență socială va 

fi înlocuit pe perioada în care se află în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţii ori alte 

situaţii în care se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către un consilier din cadrul 

serviciului, conform fișei postului aprobată de preşedintele Consiliului Judeţean Botoșani, conform 

art.438 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Art.18 Direcţia Juridică,  Administraţie Publică Locală 

(1) Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală este direcţia de specialitate a 

Consiliului Judeţean Botoșani care, împreună cu celelalte compartimente ale aparatului de 

specialitate, asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute de Codul Administrativ aprobat prin 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 şi de alte acte normative în vigoare.  
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(2) Activitatea direcţiei urmăreşte în principal punerea în aplicare a legilor, hotărârilor 

Guvernului, hotărârilor Consiliului Judeţean Botoșani, dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani, a ordonanţelor şi a altor acte cu caracter normativ. 

 (3) Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală îndeplineşte următoarelor atribuţii: 

  - întocmeşte proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean 

şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani;  

  - întocmește în colaborare cu Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Servicii Publice 

documentaţiile privind înfiinţarea de instituţii, societăţi comerciale sau servicii publice de interes 

judeţean; 

  - sprijină Direcţia Buget Finanţe la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate şi instituţiilor publice subordonate; 

  - asigură buna desfăşurare a şedinţelor Comisiilor de specialitate şi ale Consiliului 

Judeţean Botoșani; 

  - organizează arhiva şi ţine evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean Botoșani 

şi a dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani; 

  - organizează arhiva documentelor întocmite la nivelul aparatului de specialitate al 

consiliului județean; 

  - asigură reprezentarea judeţului şi Consiliului Judeţean Botoșani în faţa instanţelor 

judecătoreşti; 

  - asigură sprijin şi consultanţă juridică autorităţilor administraţiei publice, comunale şi 

orăşeneşti, la cererea acestora; 

  -  organizează activitatea de primire şi de rezolvare în termen a problemelor ridicate prin 

scrisori, sesizări şi petiţii; 

      - întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele de dispoziţii/hotărâri specifice activităţii 

direcţiei; 

 - asigură accesul liber la informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001; 

 - asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

 - asigură executarea lucrărilor necesare desfăşurării activităţii  Structurii de securitate; 

 - execută lucrările necesare pregătirii şedinţelor Comisiei Judeţene de Heraldică, precum şi 

de editare a Monitorului Oficial al Judeţului Botoşani; 

 - asigură respectarea prevederilor legale privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

 - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Botoșani, preşedintele 

Consiliului Judeţean Botoșani şi secretarul general al judeţului. 

 - conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate din aparatul Consiliului Judeţean 

Botoșani, cu serviciile şi instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoșani, cu 

compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene şi locale, 

precum şi cu alte instituţii.  

  (4) Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală este condusă de un director executiv 

care răspunde de întreaga activitate a direcţiei.  

  (5) Documentele întocmite de către Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală vor fi 

semnate de către directorul executiv. 

  (6) Directorul executiv va fi înlocuit pe perioada în care se află în concediu de odihnă, 

concediu medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, de 

şeful Serviciului juridic, contencios.  

  (7) Directorul executiv al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală înlocuieşte 

secretarul general al judeţului pe perioada în care acesta se află în concediu de odihnă, concediu 

medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor.  
  (8) Şeful Serviciului juridic, contencios va fi înlocuit pe perioada în care se află în 

concediu de odihnă, concediu medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea 

exercitării atribuţiilor, de consilierul juridic cu cel mai mare grad profesional ori, în condiţii de 

egalitate, cu cea mai mare vechime în funcţie, cu avizul directorului executiv. 
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  (9) Directorul executiv și șeful de serviciu programează, organizează, coordonează și 

controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, 

a prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 

 - organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției în scopul 

îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuțiilor  stabilite prin prezentul regulament; 

 - asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

 - întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

 - întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

 - asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

 - urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 

 - propun specialiști din cadrul direcției, ce vor reprezenta instituția la manifestările cu 

caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și organizații 

neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite 

în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

 - înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției sau serviciului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

 - propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

 - analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

 - fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

 - repartizează spre rezolvare șefului de serviciu sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 

 - urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

 - semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

 - colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului 

județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

 - exercită orice alte atribuții primite de la președintele Consiliului Județean Botoșani, din 

domeniul propriu de activitate. 

 (10) Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală este structurată într-un serviciu şi 3 

compartimente, după cum urmează: 

1. Serviciul juridic, contencios; 

2. Compartimentul administraţie locală, secretariat; 

3. Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii; 

4. Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative. 

 

Art.19 Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală are următoarele atribuţii şi 

răspunderi, structurate pe serviciu şi compartimente de activitate:  

                 a)  Serviciul juridic, contencios 

 - asigură reprezentarea Județului Botoșani și a Consiliului Județean Botoșani în fața tuturor 

instanțelor judecătorești; 

 - întocmeşte acţiuni, cereri ori întâmpinări, exercită căile de atac în numele Judeţului 

Botoşani și a Consiliului Județean Botoșani; 

- ține evidenţa operativă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
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- vizează pentru legalitate proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Botoșani şi 

dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani; 

- vizează pentru legalitate contractele întocmite de serviciul propriu, precum şi de către 

celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean; 

- vizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare 

emise de preşedintele consiliului judeţean, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege; 

 - acordă sprijin şi consultanţă juridică pentru autorităţile administraţiei publice locale, 

comunale şi orăşeneşti la solicitarea acestora, precum şi direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judetean; 

 - îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către conducerea direcţiei sau a Consiliului 

Judeţean Botoşani. 

                 b) Compartimentul administraţie locală, secretariat 

 1. Asigură desfășurarea ședințelor Consiliului Județean în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Botoșani, prin îndeplinirea 

următoarelor activități: 

 - asigură primirea proiectelor de hotărâri și a altor materiale care urmează a fi supuse 

dezbaterii comisiilor de specialitate și consiliului județean; 

 - îndeplinește procedura de convocare a consilierilor județeni la ședințele comisiilor de 

specialitate ale consiliului județean; 

 - asigură, în baza dispoziției președintelui consiliului județean și sub coordonarea 

secretarului general al județului, procedurile de convocare în termen legal a membrilor consiliului 

județean în vederea participării la ședințele consiliului județean, comunicând totodată data, ora și 

locul desfășurării ședințelor, precum și proiectul ordinii de zi; 

 - asigură pregătirea mapelor cu materialele care vor fi supuse dezbaterii consiliului 

județean și le pune la dispoziția consilierilor județeni; 

 - întocmește lista invitaților la ședințele consiliului județean și asigură convocarea 

acestora; 

 - asigură pregătirea sălilor în care urmează a se desfășura lucrările ședințelor consiliului 

județean și ale comisiilor de specialitate ale acestuia; 

 - participă la ședințele consiliului județean, asigurând condițiile desfășurării lucrărilor, 

precum și de înregistrare audio a dezbaterilor; 

 - asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor consiliului județean și a modului 

în care și-a exercitat votul fiecare consilier județean, prin înregistrare audio și redactarea proceselor-

verbale ale ședințelor consiliului județean; 

 - asigură evidența participării consilierilor județeni la ședințele comisiilor de specialitate și 

la cele ale consiliului județean, întocmind documentele necesare plății indemnizațiilor lunare cuvenite 

acestora; 

 - asigură redactarea hotărârilor adoptate, inclusiv a modificărilor și completărilor aprobate 

în plenul consiliului județean, sub coordonarea secretarului general al județului; 

 - îndeplinește procedura de semnare de către președintele consiliului județean a hotărârilor 

adoptate, respectiv de contrasemnare a acestora de către secretarul general județului, respectiv asigură 

înregistrarea și comunicarea lor către prefectul județului, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitatea acestora și către cei stabiliți cu punerea în aplicare a prevederilor acestora, sub 

coordonarea secretarului  general județului; 

 - asigură comunicarea hotărârilor consiliului județean, cu caracter individual, către 

persoanele interesate, în termenul prevăzut de lege; 

 - asigură constituirea dosarelor speciale ale ședințelor consiliului județean, numerotarea, 

semnarea, sigilarea și păstrarea acestora; 

 - organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Județean Botoșani; 

 - transmite către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean, hotărârile în vederea publicării acestora pe site-ul Consiliului Județean Botoșani, 

la secțiunea „Monitorul Oficial al Județului”; 
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2. Asigură îndeplinirea procedurilor referitoare la primirea, înregistrarea și evidența 

dispozițiilor emise de președintele consiliului județean: 

- asigură primirea, înregistrarea și evidența dispozițiilor emise de președintele consiliului 

județean, păstrând originalul acestora și documentele însoțitoare până la predarea lor la arhivă; 

- asigură comunicarea acestora către prefectul județului, respectiv către cei stabiliți cu 

punerea în aplicare a prevederilor acestora, sub coordonarea secretarului general al județului; 

- asigură comunicarea dispozițiilor președintelui consiliului județean cu caracter individual 

către persoanele interesate, în termenul prevăzut de lege; 

- organizează arhiva și evidența statistică a dispozițiilor președintelui consiliului județean; 

- transmite către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean dispozițiile cu caracter normativ în vederea publicării acestora în Monitorul 

Oficial al Județului; 

3. Îndeplinește procedurile necesare, din domeniul specific de activitate, pentru asigurarea 

transparenței decizionale în administrația publică: 

- asigură afișarea la sediul consiliului județean și postarea pe site-ul instituției a anunțului 

privind data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice de consiliu județean, precum și ordinea de 

zi; 

- asigură procedurile de aducere la cunoștința publică a proiectelor de hotărâri prin afișarea 

acestora pe site-ul instituției și la sediul propriu; 

4. Elaborează și redactează proiectele de hotărâri ale consiliului județean și dispozițiile 

președintelui în domeniile aflate în responsabilitatea serviciului: 

-  întocmește referatul privind necesitatea și oportunitatea emiterii dispoziției președintelui 

și redactează dispoziția privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință 

ordinară/extraordinară; 

- întocmește referatul privind necesitatea și oportunitatea emiterii dispoziției președintelui 

și redactează dispoziția privind delegarea unor atribuții ori coordonarea unor compartimente 

vicepreședinților consiliului județean; 

- elaborează și redactează proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 

organizare și funcționare al consiliului județean, sub coordonarea secretarului general al județului; 

- elaborează și redactează proiecte de hotărâri din domeniul propriu de activitate; 

5. Asigură arhivarea documentelor repartizate și produse conform actelor normative în 

vigoare. 

- primeşte şi expediază corespondenţa şi urmăreşte rezolvarea lucrărilor de către aparatul 

de specialitate al consiliului judeţean în termenul legal; 

 - asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor din arhiva instituţiei, ia măsuri 

de selecţionare a acesteia şi eliminare a documentelor care nu prezintă importanţă istorică, 

documentară sau practică; 

 - întocmeşte nomenclatorul dosarelor, potrivit legii, împreună cu serviciile şi 

compartimentele din aparatul de specialitate, pe baza indicativului şi  termenelor de păstrare; 

 - asigură primirea la depozitul arhivei pe bază de inventar şi proces-verbal de predare – 

primire a documentelor create de serviciile şi compartimentele Consiliului Judeţean Botoșani, grupate 

în dosare potrivit nomenclatorului; 

 - creează condiţii pentru cercetarea documentelor pe care le deţine şi eliberează certificate, 

copii, extrase sau adeverinţe după acestea, în condiţiile prevăzute de lege; 

  - urmăreşte modernizarea sistemului informaţional, de evidenţă şi de utilizare a 

formularisticii, potrivit naturii activităţii de secretariat; 

  - acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale din judeţ pe linia activităţii de 

secretariat, la cerere; 

  - gestionează timbrele poştale; 

  - expediază corespondenţa prin poştă sau prin curier în cel mai scurt timp şi distribuie 

toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterilor consilierilor judeţeni; 

  - asigură publicarea unui anunţ, care va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de 

motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, 

textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care 
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 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 

proiectul de act normativ, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare 

a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ în site-ul propriu, afişarea acestuia la sediul propriu 

într-un spaţiu accesibil publicului şi transmiterea către mass-media locală; 

  - asigură transmiterea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ tuturor persoanelor care 

au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii; 

  - asigură transmiterea proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de 

afaceri, asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în 

termen de cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare a acestora;  

  - primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul 

de act normativ propus; 

  - la solicitarea în scris a unei asociaţii legal constituite sau a unei alte autorităţi publice, ia 

măsuri pentru organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în 

termen de cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate; 

  - întocmeşte anual şi asigură aducerea la cunoştinţă publică a raportului privind 

transparenţa decizională; 

  - asigură transmiterea răspunsurilor formulate de direcţiile de specialitate la interpelările 

consilierilor judeţeni din cadrul şedinţelor de consiliu; 

  - îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către conducerea Consiliului Judeţean 

Botoşani; 

                 c)  Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii 

 - primeşte, înregistrează şi rezolvă cererile privind informaţiile de interes public; 

 - asigură publicarea buletinului informativ care va cuprinde informaţiile de interes public 

comunicate din oficiu; 

 - asigură disponibilitatea în format scris a informaţiilor de interes public comunicate din 

oficiu; 

 - organizează în cadrul punctului de informare-documentare, accesul publicului la 

informaţiile furnizate din oficiu; 

 - întocmeşte anual şi asigură aducerea la cunoştinţă publică a raportului privind accesul la 

informaţiile de interes public; 

 - asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

 -  ține evidenţa petiţiilor adresate de cetăţeni; 

 - primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor; 

 - îndrumă petiţiile spre rezolvare către compartimentele de specialitate, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului; 

 - conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice din judeţ în vederea rezolvării cererilor, 

reclamaţiilor şi sesizărilor cetăţenilor; 

 - urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului; 

 - trimite petiţiile îndreptate greşit autorităţilor sau instituţiilor publice în a căror atribuţii 

intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie; 

  - expediază răspunsul către petiţionar, în termen de 30 de zile de la înregistrarea petiţiei; 

                  - clasează petiţiile anonime; 

                  - arhivează petiţiile şi răspunsul dat; 

                 d) Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative 

- se ocupă de organizarea Monitorului Oficial al Județului Botoșani, precum și asigurarea 

publicării oricăror documente, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- primește în format electronic editabil actele administrative cu caracter normativ adoptate 

sau emise de Consiliul Județean Botoșani, Președintele Consiliului Județean Botoșani sau Prefectul 

Județului Botoșani; 

- administrează Monitorul Oficial al Județului Botoșani în format electronic, cu cele 6 

subetichete: 
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a) „STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE; 

b) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”; 

c) „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”; 

d) „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”; 

e) „DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE”; 

f) „ALTE DOCUMENTE”. 

- răspunde de publicarea actelor administrative adoptate de consiliul județean, atât cele cu 

caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; 

- răspunde de publicarea Registrului pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității 

deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative; 

- asigură publicarea actelor administrative emise de președintele consiliului județean, cu 

caracter normativ; publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, 

precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive; 

- la subeticheta „ALTE DOCUMENTE” asigură: 

a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza 

actele adminstrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; 

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu 

privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în 

cazul celor cu caracter normativ; 

c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să 

fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; 

d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu  caracter 

normativ; 

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate 

de participanți la o ședință publică; 

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative; 

g) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit.a)-g) și care, potrivit legii, fac 

obiectul aducerii la cunoștință publică; 

h) publicarea oricăror alte documente neprevăzute la lit.a)-h) a căror aducere la cunoștință 

publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară; 

- asigură executarea tuturor lucrărilor necesare pregătirii ședințelor Comisiei Județene de 

Heraldică; 

- asigură executarea tuturor lucrărilor necesare desfășurării activității Structurii de 

securitate; 

- organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare la solicitarea președintelui 

acesteia și întocmește procesele-verbale ale ședințelor; 

- redactează împreună cu președintele Comisiei de monitorizare minuta ședințelor și, după 

caz, hotărârile comisiei; 

- întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor 

Comisiei de monitorizare; 

- analizează proiectele de proceduri din punct de vedere al respectării conformității cu 

structura minimală prevăzută în procedura documentată PS.00; alocă codul procedurii de sistem; 

pune la dispoziția membrilor comisiei, cu 5 zile înaintea ședinței, proiectele de proceduri ce urmează 

a fi supuse avizării; 

- supune procedurile elaborate spre avizare membrilor Comisiei și redactează hotărârea 

Comisiei privind avizarea acestora; procedurile documentate se semnează la întocmire de către 

responsabilii de activitățile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la 

avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul entității 

publice; 

- ține evidența tuturor procedurilor de sistem și operaționale; analizează și propune pe 

ordinea de zi a ședinței Comisiei solicitările de revizie a procedurilor documentate; 

- întocmește situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, potrivit prevederilor Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, prin centralizarea informațiilor din chestionarele 

de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente; elaborează situația 

centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial,  
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semestrial, respectiv anual, potrivit prevederilor legale - Codul controlului intern managerial al 

entităților publice; 

- elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial și îl supune 

aprobării președintelui consiliului județean, potrivit prevederilor Codului controlului intern 

managerial al entităților publice; 

- comunică un exemplar al raportului președintelui la Direcția Buget Finanțe pentru a fi 

transmis odată cu situația financiară anuală; 

- întocmește proiecte de dispoziții cu privire la constituirea sau modificarea componenței 

Comisiei de monitorizare, precum și pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial. 

 
           Art.20 Direcţia Administrarea Patrimoniului 

(1) În executarea atribuţiilor ce-i revin, Direcţia Administrarea Patrimoniului:                 

- conduce, îndrumă şi controlează activitatea Compartimentului administrarea 

patrimoniului şi Serviciului administrativ, protocol, pază, protecţia muncii, PSI; 

                - iniţiază propuneri privind delimitarea dintre domeniul public de interes naţional, judeţean 

sau local; 

                -  ține evidenţa domeniului public și privat al Judeţului Botoșani; 

                - colaborează cu autorităţile publice locale și cu entitățile subordonate Consiliului Județean 

Botoșani, la solicitarea acestora în privința administrării bunurilor din domeniul public sau privat; 

                - propune Consiliului Judeţean Botoșani programul de investiţii proprii, dotări, prestări 

servicii, achiziţii de bunuri şi combustibili; 

     - întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele de dispoziţii/hotărâri specifice activităţii 

direcţiei; 

     -  asigură efectuarea igienizării și curăţeniei în sediile şi spaţiile aflate în administrare din 

Piața Revoluției nr.1-3 și Calea Națională nr.64; 

     - urmărește utilizarea judicioasă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, precum și 

întreținerea acestora pentru a crea condiții corespunzătoare desfășurării activității aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Botoșani; 

     - asigură controlul accesului personalului și persoanelor străine în incinta instituției, în 

conformitate cu instrucțiunile specifice; 

                 - duce la îndeplinire toate hotărârile Consiliului Judeţean Botoșani şi dispoziţiile 

preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani care se referă la domeniile şi atribuţiile direcţiei. 

                 (2) În activitatea curentă, serviciul și compartimentul din cadrul direcţiei vor colabora, 

atunci când este cazul, cu celelalte direcţii şi servicii ale Consiliului Judeţean Botoșani. 

                 (3) Pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin, Direcţia Administrarea Patrimoniului este 

condusă de un director executiv care răspunde de întreaga activitate a direcţiei. Toate documentele 

întocmite de către Direcţia Administrarea Patrimoniului vor fi semnate de către directorul executiv, 

iar în lipsa sa de înlocuitorul desemnat la propunerea titularului, cu aprobarea preşedintelui 

Consiliului Judeţean Botoşani. 

(4) Directorul executiv și șeful de serviciu programează, organizează, coordonează și 

controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, 

a prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 

- organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției în scopul 

îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuțiilor  stabilite prin prezentul regulament; 

- asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

- întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

- întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

- asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

- urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 
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- propun specialiști din cadrul direcției, ce vor reprezenta instituția la manifestările cu 

caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și organizații 

neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite 

în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

- înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției sau serviciului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

- propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

- analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

- fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

- repartizează spre rezolvare șefului de serviciu sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 

- urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

- semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

- colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea Consiliului 

Județean Botoșani, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor 

deconcentrate ale ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin 

Consiliului Județean Botoșani, în condiții de legalitate; 

- exercită orice alte atribuții primite de la președintele Consiliului Județean Botoșani, din 

domeniul propriu de activitate. 

                 (5) Direcţia Administrarea Patrimoniului are următoarea structură organizatorică: 

1.   Compartimentul administrarea patrimoniului; 

2. Serviciul administrativ, protocol, pază, protecţia muncii, PSI. 

 

 Art.21 Serviciului şi Compartimentului din cadrul Direcţiei Administrarea Patrimoniului 

le revin următoarele atribuţii: 

                  a)  Compartimentul administrarea patrimoniului 

                  - elaborează propuneri privind delimitarea dintre domeniul public de interes naţional, 

judeţean sau local în conformitate cu prevederile legale; 

      - ține evidenţa domeniului public al judeţului; întocmeşte anual inventarul bunurilor din 

patrimoniul public al judeţului pe baza inventarelor trimise de administratorii direcţi ai bunurilor, pe 

care îl supune spre atestare Consiliului Judeţean Botoșani;  

                 - colaborează cu instituțiile subordonate Consiliului Județean Botoșani pentru lucrări ce 

privesc inventarul domeniului public și privat dat în administrare; 

                 - participă la întocmirea proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al Județului Botoșani; 

      - asigură, cu ajutorul suportului informatic, realizarea, modificarea şi actualizarea bazei de 

date referitoare la inventarul domeniului public și privat al judeţului, precum şi extragerea rapoartelor 

aferente acestuia, ținând cont de documentele justificative care stau la baza modificărilor; 

                  - elaborează documentaţia necesară pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Botoșani referitoare la trecerile din domeniul public în cel privat sau din domeniul privat în cel public 

ale bunurilor care aparțin patrimoniului Judeţului Botoșani;  

                 - pentru proiectele de hotărâri care fac obiectul bunurile gestionate, coordonate și urmărite 

în mod direct de către alte direcții din cadrul Consiliului Județean Botoșani, la baza elaborării 

acestora vor sta adresele, referatele, sau alte documente puse la dispoziție de către respectivele 

direcții; 

                 - asigură evidenţa bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Botoșani date în 

administrare entităților subordonate ori închiriate sau concesionate, potrivit legii; 
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                  - întocmește și actualizează registrele de evidență a contractelor de prestări servicii, 

închiriere, concesionare, dare în folosință gratuită și vânzare; 

                  - elaborează proiecte de hotărâri, care sunt specifice Direcției Administrarea 

Patrimoniului, privind concesionarea, închirierea, vânzarea, darea în administrare, darea în folosinţă 

gratuită, diminuarea sau mărirea patrimoniului şi orice alte operaţiuni care au ca obiect bunurile din 

patrimoniul Judeţului Botoșani şi le supune aprobării Consiliului Judeţean Botoșani; 

 - întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele de dispoziţii /hotărâri specifice activităţii 

serviciului și compartimentului; 

 - organizează licitaţiile pentru bunurile care urmează să fie concesionate, închiriate, 

respectiv vândute, aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani și participă în calitate de 

membru în comisiile de evaluare ale licitaţiilor de concesionare sau închiriere, organizate pentru 

bunurile date în administrare, care aparțin domeniului public al Judeţului Botoșani; 

                  - asigură urmărirea modului de exercitare a drepturilor de administrare şi respectiv a 

obligaţiilor ce îi revin titularului dreptului de administrare asupra bunurilor aparţinând domeniului 

public şi privat al Judeţului Botoșani, conform hotărârilor consiliului judeţean; 

 - asigură evidenţa și controlul imobilelor aflate în patrimoniul Judeţului Botoșani date în 

folosinţă gratuită, potrivit prevederilor legale; 

                  - solicită anual, în numele Consiliului Județean Botoșani, instituțiilor care au primit în 

folosință gratuită bunuri, prezentarea anuală de rapoarte privind activitatea de utilitate publică 

desfășurată; 

                  - întocmeşte documentaţia privitoare la propunerea de cumpărare/vânzare a unor bunuri ce 

fac parte din domeniul privat de interes judeţean, în condiţiile legii; 

                  - analizează apartenenţa bunurilor imobile, prevăzute de lege, ca aparţinând domeniului 

public al Judeţului Botoșani, pentru a nu exista interferenţe cu imobilele din domeniul public al 

statului  sau  de interes local; 

                - asigură elaborarea documentației, întocmind referatul de necesitate și caietul de sarcini 

pentru achiziție, urmărește derularea contractului de prestări servicii și asigură actualizarea cărților 

funciare a imobilelor, care fac parte din domeniul public sau privat al Județului Botoșani, din cadrul 

Direcției Administrarea Patrimoniului; 

               - asigură încheierea actelor în formă autentică pentru: dezmembrări, apartamentări și 

lotizări, în colaborare cu notari publici; 

               - colaborează cu instituții financiare și primăriile UAT-utilor din județ pentru obținerea 

certificatelor de urbanism și a certificatelor fiscale solicitate pentru completarea documentației la 

cartea funciară; 

                - solicită și obține de la OCPI extrase de carte funciară, efectuează înscrieri și alte lucrări de 

cadastru; 

                - asigură elaborarea documentației, întocmind referatul de necesitate și caietul de sarcini, 

necesare achiziționării serviciilor de ridicare topo, studiu geotehnic, evaluare și expertiză tehnică, 

altele decât cele ce se vor derula prin Direcția Investiții și Achiziții Publice sau alte entități 

subordonate Consiliului Județean Botoșani; 

                - recepționează și participă în comisiile de recepție pentru lucrări de ridicare topo, studiu 

geotehnic, evaluare și expertiză tehnică, excepție făcând cele care se derulează prin Direcția Investiții 

și Achiziții Publice; 

                -  întocmeşte propuneri privind politici de administrare a patrimoniului; 

                - întocmeşte şi actualizează evidenţa schimburilor de imobile, vânzări sau cumpărări, 

respectiv exproprieri pentru cauză publică, în colaborare cu alte direcții din cadrul Consiliului 

Județean Botoșani; 

                - verifică modul de completare și de gestionare a cărților tehnice, aferente construcțiilor din 

domeniul public al Județului Botoșani, efectuată de către administratorii acestora; 

                - verifică urmărirea comportării în exploatare a clădirilor aflate în domeniul public al 

Județului Botoșani, efectuată de către administratorii acestora;  

                - urmărește scriptic înregistrările documentelor aferente lucrărilor de intervenție asupra 

bunurilor, respectiv de întreținere, refacere, modernizare, reparații curente, reparații capitale etc; 
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                - participă în calitate de membru sau invitat în comisiile de recepție a lucrărilor pentru 

bunurile care aparțin domeniului public sau privat al Județului Botoșani; 

                -  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei; 

                  

                b) Serviciul administrativ, protocol, pază, protecţia muncii, P.S.I. 

                - întocmeşte necesarul anual de obiecte de inventar şi mijloace fixe (specifice activităţii 

administrativ-gospodăreşti) pentru dotarea sediilor Consiliului Judeţean Botoșani din Piața Revoluției 

nr.1-3, Calea Naționlă nr.64 și str.Cuza Vodă nr.2; 

 - întocmește proiectul tututror documentațiilor prevăzute de lege pentru organizarea oricărei 

forme de achiziție publică specifică direcției și urmărește definitivarea acestora, până la finalizarea 

lor; 

   - monitorizează încheierea contractelor de furnizare pentru energia electrică, gaze 

naturale, carburanți, apă, precum și alte contracte de prestări servicii și achiziții de bunuri, în limitele 

și în condițiile prevăzute de lege; 

   - asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea rechizitelor de birou, materialelor de  

curățenie și alte materiale necesare desfășurării activității Consiliului Județean Botoșani; 

   - asigură recepţia bunurilor şi controlează dacă acestea corespund cantitativ şi calitativ cu 

datele din documentele însoţitoare, întocmind note de recepție/procesele-verbale de recepţie la 

primirea acestora; 

   - păstrează bunurile de gestiune în condiţiile cerute de prescripţiile tehnice şi igienico-

sanitare, ferindu-le de distrugere sau degradare; 

   - distribuie, în baza referatelor de eliberare aprobate de către conducerea instituției, 

mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile şi alte piese de schimb aparatului de 

specialitate; 

   - organizează evidenţa primară a mijloacelor fixe şi a tuturor bunurilor din gestiunea 

proprie a instituției; 

  - asigură respectarea normativelor de cheltuieli privind acțiunile de protocol, dotarea cu 

autoturisme și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Botoșani, 

conform hotărârii Consiliului Judeţean Botoșani și a Ordonanței nr.80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată; 

   - asigură întocmirea documentaţiei necesare pentru înscrierea sau radierea din circulaţie a 

mijloacelor de transport din dotare, încheierea asigurării de răspundere civilă, CASCO, RO-vignete, 

Cartea Verde la deplasările în străinătate și a asigurărilor medicale pentru persoanele delegate în țările 

unde se impun acestea, precum şi orice alte obligaţii stabilite de lege în sarcina deţinătorilor de 

autovehicule; 

  - ia măsuri pentru exploatarea optimă a parcului auto, întreţinerea şi reparaţia mijloacelor 

auto din dotare, asigurarea acestora, aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi; 

  - normează consumul de carburanți conform kilometrilor efectuați și confirmați din foile 

de parcurs ale autoturismelor din dotarea parcului auto propriu al Consiliului Județean Botoșani și 

întocmește „Fișa activității zilnice” pentru fiecare autoturism în parte, conform normelor specifice 

legale în vigoare; 

  - verifică și vizează documentele pentru acordarea drepturilor legale cuvenite șoferilor; 

  - ține evidenţa reparaţiilor autovehiculelor din dotarea parcului auto propriu; 

  - asigură aplicarea corespunzătoare a legii privind securitatea şi sănătatea în muncă, 

respectiv a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legii, în spațiile unde își 

desfășoară activitatea aparatul de specialitate propriu; 

  - propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de 

apărare contra incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, sisteme 

tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției și echipamente de protecție specifice; 

  - asigură respectarea prevederilor Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice; ține evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv și raportează 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, aferente spațiilor din Piața Revoluției nr.1-3 și Calea 

Națională nr.64; 
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   - propune, în limita posibilităţilor financiare ale instituţiei, lucrări de întreţinere şi reparaţii 

la spaţiile ocupate de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoșani; 

   - poate participa împreună cu membrii delegați de arhitectul șef în comisiile de recepție a 

lucrărilor de construcții și reparații în spațiile proprii ale instituției; în cazul când se execută lucrări de 

reparații sau întreținere folosind forțe proprii, solicită devize de lucrări Direcției Arhitect Șef prin 

care se vor justifica consumurile de materiale; 

    - participă prin personalul său la inventarieri anuale şi periodice, întocmeşte documente 

de intrare, mişcare şi transfer pentru toate bunurile aparținînd aparatului propriu și urmărește 

păstrarea integrităţii acestora; 

    - asigură serviciile de pază la sediile din Calea Naționalpă nr.64 și la intrarea „B” din 

Palatul Administrativ, în conformitate cu Planurile de Pază şi Protecţie; monitorizează prin personalul 

de pază funcționarea corespunzătoare a sistemelor de supraveghere video cu respectarea 

instrucțiunilor instituției privind garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 

    - asigură controlul accesului personalului şi persoanelor străine în incinta instituţiei, în 

conformitate cu instrucţiunile specifice; 

    - intervine pentru rezolvarea unor situaţii neprevăzute în interiorul instituţiei la solicitarea 

preşedintelui consiliului judeţean (înlocuitorului legal) intervine pentru rezolvarea unor situaţii 

neprevăzute în interiorul instituţiei; 

    - rezolvă alte sarcini specifice serviciului, repartizate de conducerea direcţiei sau a 

Consiliului Judeţean Botoșani; 

    - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei. 

    
Art.22  Direcţia Buget Finanţe 

 (1) Direcţia Buget Finanţe este direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean Botoşani, 

care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia, în conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ: în domeniul economico-financiar, al elaborării bugetului 

propriu județean și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, stabilirii de impozite şi taxe judeţene, în domeniul gestionării resurselor umane, al 

activităţilor de învăţământ, sănătate, cultură, asistență socială, apărare, ordine publică și siguranță 

națională, transporturi. 

 (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Buget Finanţe: 

 - coordonează şi îndrumă, din punct de vedere metodologic, activitatea serviciilor de 

organizare, salarizare, resurse umane şi financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe; 

 - asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare în vederea 

bunei funcţionări a instituţiilor de cultură şi culte, instituţiilor de învăţământ, sănătate şi asistenţă 

socială, evidenţa persoanelor, întreţinere a drumurilor şi podurilor judeţene, apărare, ordine publică și 

siguranță națională, precum şi celorlalte servicii din subordinea Consiliului Judeţean Botoșani; 

 - propune spre aprobare prin hotărâre, în condiţiile legii, Consiliului Judeţean Botoșani 

repartizarea pe comune, oraşe, municipii, a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

sau din alte surse şi a altor sume acordate  judeţului; 

 - contribuie, alături de celelalte direcţii de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoșani, la 

întocmirea unor lucrări privind administrarea domeniului public şi domeniului privat al judeţului; 

 -  asigură exercitarea controlului financiar preventiv; 

 - conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de 

venituri şi cheltuieli aprobat, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi mijloacelor 

băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii şi exercită controlul periodic asupra gestiunilor, în 

vederea asigurării integrităţii patrimoniului; 

 - întocmeşte documentaţiile privind organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate şi instituţiile din coordonarea consiliului 

judeţean; 

      - întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele de dispoziţii /hotărâri specifice activităţii 

direcţiei; 
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                  - asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind încadrarea şi salarizarea 

personalului din aparatul de specialitate, plata consilierilor judeţeni, a membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică, a membrilor comisiilor de concurs/soluţionare a contestaţiilor pentru 

funcţionarii publici şi altor comisii, conform legii. 

 (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului Judeţean Botoșani în domeniul 

adoptării bugetului propriu al judeţului şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar, un rol 

important revine direcţiei în elaborarea proiectului de buget judeţean, prin orientarea acestuia spre 

priorităţi şi politici sectoriale, obiective şi performanţă. 

 (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Direcţia Buget Finanţe conlucrează cu 

serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene şi locale, cu celelalte 

direcţii din aparatul de specialitate, precum şi cu cele din cadrul instituţiilor, serviciilor publice şi 

agenţilor economici de interes judeţean şi local. 

 (5) Direcţia Buget Finanţe, în realizarea atribuţiilor sale, colaborează cu Administrația 

Județeană a Finanţelor Publice Botoşani, Direcţia Judeţeană de Statistică, Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Județeană de Pensii, Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Militar Judeţean şi 

cu alte instituţii din judeţ. 

 (6) Toate documentele întocmite de Direcţia Buget Finanţe vor fi semnate de către 

directorul executiv. 

 (7) Directorul executiv al Direcţiei Buget Finanţe va fi înlocuit pe perioada în care se află 

în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea 

exercitării atribuţiilor, de şeful serviciului financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe, conform 

art.438 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 (8) Şefii serviciilor din cadrul Direcţiei Buget Finanţe vor fi înlocuiţi pe perioada 

concediului de odihnă, concediului medical, delegaţii, ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea 

exercitării atribuţiilor de către un consilier din cadrul serviciului, cu avizul directorului executiv, 

conform art.438 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

  (9) Directorul executiv și șefii de servicii programează, organizează, coordonează și 

controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, 

a prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 

  - organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției în scopul 

îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuțiilor  stabilite prin prezentul regulament; 

  - asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

  - întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

  - întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

  - asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

  - urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 

  - propun specialiști din cadrul direcției, ce vor reprezenta instituția la manifestările cu 

caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și organizații 

neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite 

în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

 - înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției sau serviciului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

 - propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

 - analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

 - fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

 - repartizează spre rezolvare șefilor de servicii sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 
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 - urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

 - semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

 - colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului 

județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

- exercită orice alte atribuții primite de la președintele consiliului județean, din domeniul 

propriu de activitate. 

 (10) Direcţia Buget Finanţe îşi realizează atribuţiile prin două servicii şi un compartiment, 

după cum urmează: 

1. Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe; 

2. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane; 

3. Compartimentul informatică. 

 

Art.23 Serviciile şi compartimentul care compun Direcţia Buget Finanţe au următoarele 

atribuţii: 

 a) Serviciul financiar, contabilitate, buget, impozite, taxe 

 - organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul 

propriu al Consiliului Judeţean Botoșani, precum şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor 

de subordonare judeţeană; 

  - elaborează variante proprii privind nivelul cheltuielilor şi evoluţia acestora, în 

perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local şi din bugetele instituţiilor publice cu venituri 

extrabugetare; 

- pregăteşte lucrările privind cheltuielile bugetului propriu şi ale bugetelor unităţilor de 

subordonare judeţeană, atât în fază de proiect, cât şi în faza definitivă; 

- stabileşte veniturile proprii ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Botoșani pentru 

acoperirea cheltuielilor, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferul 

din bugetul de stat; 

- după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către consiliul județean, ia măsuri 

pentru defalcarea acestora, pentru activitatea proprie şi instituţiile subordonate; 

                 - supune spre aprobare consiliului judeţean proiectul de buget propriu şi al instituţiilor 

subordonate; 

-  urmăreşte execuţia veniturilor și cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Botoșani, cât şi din fondurile extrabugetare, informează preşedintele consiliului judeţean 

despre modul de realizare al acestora şi propune măsuri de realizare a acestora; 

- întocmeşte proiectele de hotărâre în sfera de activitate şi le înaintează spre aprobare 

consiliului judeţean; 

- întocmeşte şi înaintează spre aprobare consiliului judeţean sau, după caz, ordonatorului de 

credite lucrările privind bugetul propriu cu repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificării 

bugetare, precum şi propunerile de repartizare pe trimestre a transferurilor din bugetul de stat, pentru 

echilibrarea bugetului propriu, în vederea finanţării cheltuielilor privind instituţiile publice locale de 

subordonare judeţeană;  

- comunică instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Botoșani indicatorii financiari 

aprobaţi şi urmăreşte încadrarea pe trimestre a fondurilor alocate; 

- asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru: 

• angajamente legale şi bugetare; 

• deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

• modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a 

creditelor aprobate inclusiv prin virări de credite; 

• efectuarea de plăţi din fonduri publice; 

• efectuarea de încasări în numerar; 
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• vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al 

judeţului; 

• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al judeţului; 

• înregistrarea şi eliberarea materialelor, obiectelor de inventar şi pieselor de schimb. 

- verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a 

bugetului propriu al Consiliului Judeţean Botoșani şi bugetele instituţiilor de subordonare judeţeană 

şi întocmeşte documentaţiile pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite, referitoare 

la: 

• repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetului propriu al consiliului judeţean, precum 

şi a celorlalte bugete a instituţiilor publice de subordonare judeţeană; 

• utilizarea excedentului bugetului local; 

• volumul veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare la instituţiile publice subordonate; 

• utilizarea veniturilor proprii peste cele planificate în condiţiile legii; 

• utilizarea fondurilor cu destinaţie specială în funcţie de specificul activităţii; 

 - organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor și cheltuielilor bugetare, care 

reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar; 

 - organizează evidența și raportarea angajamentelor legale și bugetare, inclusiv prin 

utilizarea sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, 

angajamentelor legale și bugetelor instituțiilor publice; 

 - întocmeşte documentele de plată către bănci, în conformitate cu reglementările în 

vigoare, urmăreşte listarea/primirea la timp a extraselor de cont şi valorificarea acestora, urmărind 

încadrarea în subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu al consiliului 

judeţean; 

 - conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetele de 

venituri şi cheltuieli aprobate din alte fonduri legal constituite, a gestionării valorilor materiale, 

bunurilor din inventar şi mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii şi exercită 

controlul periodic asupra gestiunilor, în vederea asigurării integrităţii patrimoniului; 

 - exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la 

timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea 

răspunderilor, atunci când este cazul; 

 - organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

 - primește, verifică, analizează și centralizează situațiile financiare asupra situației 

patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare, depuse de ordonatorii de credite finanțați 

din bugetul propriu al consiliului județean; 

 - întocmeşte şi transmite în sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și 

control al situațiilor financiare raportările financiar-contabile lunare/trimestriale/anuale, inclusiv 

bugetul propriu de venituri și cheltuieli; 

 - întocmeşte şi prezintă organelor de decizie contul anual de execuţie a bugetului local, 

potrivit legii; 

 - urmăreşte ca toate cheltuielile efectuate cu plata salariilor, sporurilor, premiilor şi a altor 

drepturi salariale să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate în acest scop; 

 - organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a bugetelor locale, în strânsă 

colaborare cu A.J.F.P. Botoșani; 

 - derulează Programul pentru școli al României, efectuând centralizarea și plata produselor 

distribuite/ acordate copiilor preșcolari și elevilor din clasele 0-VIII, potrivit legii; 

 - analizează cererile şi documentaţiile privind alimentarea cu mijloace băneşti a conturilor 

de disponibil ale ordonatorilor terțiari de credite pentru cheltuielile curente şi de capital; 

 - întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani proiectele de hotărâre 

privind repartizarea fondurilor destinate bugetelor locale; 

 - organizează şi exercită activitatea de urmărire şi încasare a veniturilor bugetului 

judeţean; 

 - evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre încasare, acţionează prin orice 

modalitate pentru stingerea creanţelor bugetare; 
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 - participă împreună cu serviciul juridic, contencios la cauze referitoare la executări silite, 

contestaţii la executare, înfiinţarea măsurilor asiguratorii şi alte cauze care au ca obiect stingerea 

creanţelor bugetare; 

 - asigură evidența și raportarea către Ministerul Finanțelor Publice, conform legii, a 

obligațiilor Consiliului Județean Botoșani rezultând din contractarea/garantarea împrumuturilor 

contractate, urmărind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin acestea; 

 - asigură evidența financiar-contabilă analitică a tuturor proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă derulate de consiliul județean, conform cerințelor autorităților finanțatoare; 

 - îndeplineşte orice alte sarcini noi apărute pe parcursul exerciţiului bugetar, conform 

legislaţiei în vigoare, dispuse de conducerea direcţiei sau a Consiliului Judeţean Botoșani; 

 b)  Serviciul organizare, salarizare, resurse umane 

 - întocmeşte documentaţia privind organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi le înaintează în vederea supunerii spre 

aprobare consiliului judeţean;  

- întocmeşte şi înaintează spre aprobare consiliului judeţean documentaţia privind 

organigramele, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi 

serviciile publice din subordine,  pe baza propunerilor primite de la aceste unităţi; 

 - în colaborare cu Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală întocmeşte 

documentaţiile privind înfiinţarea de instituţii, societăţi comerciale sau servicii publice de interes 

judeţean, elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, pe care le înaintează 

spre aprobare consiliului judeţean; 

- asigură îndrumarea metodologică şi asistenţă de specialitate consiliilor locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi instituţiilor subordonate, pe problemele şi obiectivele 

aflate în atribuţiile serviciului, la cererea acestora; 

 - întocmeşte pentru conducătorii instituţiilor subordonate fişele postului şi rapoartele de 

evaluare anuală, în conformitate cu legislația specifică, pe care le înaintează conducerii spre aprobare; 

 - întocmeşte şi supune aprobării președintelui consiliului judeţean documentaţia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la nivelul 

serviciilor publice şi al instituţiilor publice aflate în coordonarea sa, precum şi cea privind numirea, 

sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 

raporturilor de muncă, în condiţiile legii pentru conducătorii acestor instituţii; 

- întocmeşte şi supune aprobării proiectele de dispoziţie pentru desemnarea membrilor din 

consiliile de administrație ale următoarelor instituții: unități de asistență medico-sociale, spitale, școli 

speciale și instituții de cultură; 

  - asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului 

încadrat cu contract de muncă şi a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Botoșani; 

 - întocmeşte lucrările privitoare la organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile legii, a 

concursurilor, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Botoșani; 

 - determină fondul de salarii lunar pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Botoșani, cabinetele demnitarilor, administratorul public, consilierii judeţeni, membrii Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică şi alte activităţi în vederea dimensionării prevederilor bugetare la 

capitolul "Cheltuieli de personal" şi efectuării controlului bancar al salariilor realizate; 

 - întocmeşte şi/sau colaborează cu celelalte compartimente din cadrul direcţiei, în situaţia 

unor raportări comune, în vederea transmiterii în termen a lucrărilor solicitate de conducerea consiliul 

judeţean sau de către instituţiile locale sau centrale interesate; 

 - întocmeşte şi supune aprobării proiectele de dispoziţie pentru încadrarea, detaşarea, 

transferarea, suspendarea, promovarea, sancţionarea, încetarea activităţii sau, după caz, eliberarea din 

funcţie a personalului din aparatul de specialitate; 
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                - întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual din cadrul 

cabinetului președintelui consiliului județean, precum și din cadrul cabinetelor vicepreședinților 

consiliului județean; 

- întocmește contractul de management al administratorului public al județului, în condițiile 

legii; 

  - întocmeşte lucrările referitoare la acordarea gradațiior corespunzătoare vechimii în 

muncă şi a altor drepturi prevăzute de lege, pentru personalul din aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean, cabinetele demnitarilor; 

 - întocmeşte şi supune aprobării programarea concediilor de odihnă anuale şi asigură 

evidenţa efectuării acestora; 

 - întocmeşte statele de plată pentru demnitari, cabinetele demnitarilor, administratorul 

public, personalul din aparatul de specialitate, efectuează reţinerile din salarii, asigurând 

confidenţialitatea drepturilor cuvenite fiecărui salariat; 

 - stabileşte indemnizaţiile pentru concediile de odihnă/alte concedii cuvenite conform 

legislaţiei în vigoare, pentru demnitari, cabinetele demnitarilor, administratorul public, personalul din 

aparatul de specialitate şi viramentele corespunzătoare; 

   - asigură desfăşurarea activităţii cu privire la evidenţa, completarea şi păstrarea  

registrelor de evidenţă pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean; 

- întocmeşte şi transmite raportările lunare, trimestriale, semestriale şi anuale referitoare la 

numărul de personal, cheltuielile de personal, repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii şi salariile pe 

ocupaţii, impozitul pe salarii și contribuţiile aferente acestora; 

 - în conformitate cu prevederile legale, coordonează acţiunea de evaluare a funcţionarilor 

publici şi personalului contractual, repartizarea criteriilor de performanţă şi a obiectivelor individuale 

şi păstrează un exemplar din rapoartele de evaluare; 

 - realizează baza de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici pentru aparatul de 

specialitate, asigurând legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi transmiterea tuturor 

datelor şi informaţiilor solicitate conform legii;  

 - urmăreşte întocmirea de către şefii ierarhici a fişelor postului, a programelor de 

desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi, le supune aprobării, le aduce la 

cunoştinţă titularilor, păstrând în cadrul compartimentului un exemplar din acestea; 

 - asigură evidenţa şi completarea registrelor şi dosarelor personale ale salariaţilor cu   

contract de muncă şi ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate, potrivit legislaţiei în 

vigoare; 

 - asigură întocmirea și depunerea declarațiilor lunare aferente drepturilor salariale;  

 - eliberează adeverinţe de salarizare şi care atestă calitatea de asigurat pentru personalul 

angajat şi adeverinţe ce atestă vechimea în muncă a persoanelor care au lucrat în sistemul 

administraţiei publice judeţene; 

 -  primeşte, păstrează şi urmăreşte actualizarea, conform legii, a declaraţiilor de avere şi a 

declaraţiilor de interese pentru personalul din aparatul de specialitate; 

 - întocmeşte documentele privind deplasarea în interesul serviciului a personalului, 

precum şi cele privind delegarea sau detaşarea acestora; 

- asigură evidenţa prezenţei la serviciu a personalului din aparatul de specialitate; 

- rezolvă corespondenţa specifică serviciului, repartizată spre soluţionare de către 

conducerea direcţiei sau de către conducerea consiliului judeţean; 

- răspunde de organizarea și desfășurarea activității de pregătire, instruire și perfecționare a 

personalului din cadrul instituției, în condițiile legii; 

- propune spre aprobare programul de măsuri privind participarea la cursuri de 

perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din aparatul de specialitate şi urmăreşte 

derularea acestuia, pe baza necesităţilor rezultate din rapoartele de evaluare;  

- întocmește și prezintă președintelui consiliului județean raportul anual privind formarea 

profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual; 

-  asigură consilierea compartimentelor de specialitate în activitatea de evaluare a 

necesarului de formare profesională pentru personalului din subordine și solicită propuneri șefilor de 

compartimente; 
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- prezintă spre aprobare președintelui consiliului județean proiectul planului anual de 

perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate, pe care îl transmite apoi la 

ANFP, și urmărește realizarea acestuia; 

- întocmește documentația specifică, conform legii, privind indemnizațiile demnitarilor,  

salariile de bază și alte drepturi de natură salarială; 

- coordonează procedura de desemnare a consilierului de etică din cadrul aparatului de 

specialitate; 

- realizează demersurile necesare pentru confecționarea legitimațiilor de serviciu, asigură 

evidența și vizarea acestora pentru personalul angajat; 

- prelucrează datele cu caracter personal, realizează și monitorizează respectarea protecției 

datelor cu caracter personal, conform legislației în vigoare, în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor 

specifice serviciului; 

- exercită atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

conform legislației în vigoare; 

- îndeplineşte alte sarcini din sfera de activitate, în limita competenţei, precum şi alte 

lucrări dispuse de conducerea direcţiei sau a Consiliului Judeţean Botoșani; 

                 c)  Compartimentul informatică  

- coordonează studiul şi analiza sistemelor informaţionale existente; 

- participă la formularea strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic; 

- concepe, elaborează şi propune spre aprobare proiecte generale de dezvoltare a sistemului 

informatic în contextul dezvoltării societăţii informaţionale; 

- organizează urmărirea şi analiza periodică a stadiului realizării programelor de dezvoltare 

a sistemului informatic aprobate, propune măsuri necesare de corectare, îmbunătăţire în funcţie de 

stadiile fizice ale proiectelor; 

- urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic propriu cu 

sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional sau local; 

- auditează funcţionarea sistemelor informatice, calitatea, eficienţa de utilizare, creează 

rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea compartimentului, funcţionarea 

sistemului informaţional; 

- contribuie la elaborarea normelor, normativelor tehnice din domeniul utilizării tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor; 

- contribuie la elaborarea normelor, normativelor tehnice din domeniul utilizării sistemelor 

informatice în ceea ce priveşte securitatea, siguranţa de funcţionare; 

- contribuie la elaborarea normelor, normativelor tehnice din domeniul utilizării sistemelor 

de comunicaţii, reţele, hardware; 

- contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor şi a necesităţilor de 

instruire a personalului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

- contribuie la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii 

informatice şi de comunicaţii; 

- contribuie la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului județean prin transmiterea 

materialului în format electronic, respectiv asigurarea sonorizării și înregistrării audio a ședințelor 

consiliului județean; 

- asigură funcţionarea în condiţii optime a reţelei locale de calculatoare a Consiliului 

Judeţean Botoșani, supervizând conturile de utilizator din domeniu; 

- asigură întreţinerea sistemelor de calcul şi perifericelor din dotarea Consiliului Judeţean 

Botoșani; 

- conlucrează cu celelalte compartimente ale consiliului judeţean pentru identificarea 

soluţiilor şi metodelor de modelare informatică a fluxului muncii din respectivele compartimente, 

urmărind integrarea aplicaţiilor în sistemul informatic al instituţiei; 

- asigură dezvoltarea cadrului de integrare informaţională a activităţilor Consiliului 

Judeţean Botoșani; 

- participă la aplicarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice; 
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- propune modalităţi de regândire a activităţilor Consiliului Judeţean Botoșani în contextul 

utilizării pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

- asigură legătura cu furnizorii de echipamente de calcul şi produse auxiliare; 

- participă la realizarea, achiziţionarea şi implementarea software-ului necesar Consiliului 

Judeţean Botoșani; 

- asigură întreţinerea şi executarea copiilor de siguranţă a bazelor de date aflate în 

exploatare în cadrul sistemului informatic al Consiliului Judeţean Botoșani; 

- îndrumă, instruieşte şi asigură asistenţa tehnică şi de specialitate compartimentelor din 

cadrul consiliului judeţean privind exploatarea sistemului informatic; 

- rezolvă corespondenţa specifică compartimentului, repartizată spre soluţionare de 

conducerea direcţiei sau a Consiliului Judeţean Botoșani. 

 
                  Art.24  Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice  

(1) Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice constituie structura de specialitate a aparatului de 

specialitate prin care autoritatea administraţiei publice judeţene coordonează activitatea consiliilor 

locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării investiţiilor de interes judeţean, urmărind atât 

transpunerea la nivelul teritoriului judeţului a programelor de dezvoltare, cât şi monitorizarea 

implementării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate aprobate şi totodată 

realizează atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări şi servicii pentru care 

Consiliul Judeţean Botoşani are calitate de autoritate contractantă. 

(2) Atribuțiile principale ale Direcției Investiții și Achiziții Publice sunt următoarele: 

- asigură elaborarea panului anual al achizițiilor publice; 

- asigură efectuarea achizițiilor publice prin mijloace electronice, conform legislației 

pentru obiectivele de investiții, bunuri și servicii aparținând Consiliului Județean Botoșani; 

- participă la elaborarea și fundamentarea studiilor privind implementarea de programe 

promovate de organismele centrale în ceea ce privește dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii în 

ansamblul unităților administrativ-teritoriale; 

- stabilește și întreține relații de colaborare cu instituțiile deconcentrate ale statului, cu alte 

instituții și organisme; 

- colaborează cu celelalte direcții, servicii și compartimente din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean. 

  (3) Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice este condusă de un director executiv ce răspunde 

de întreaga activitate. 

  (4) Documentele întocmite de Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice vor fi semnate de 

directorul executiv al direcţiei. Directorul executiv va fi înlocuit pe perioada concediului de odihnă, a 

concediului medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor 

de șeful serviciului investiții sau şeful serviciului achiziţii publice, conform prevederilor art.438 din 

O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

  (5) Şeful serviciului investiții și șeful serviciului achiziţii publice vor fi înlocuiți pe 

perioada concediului de odihnă, a concediului medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în 

imposibilitatea exercitării atribuţiilor de un funcţionar public cu gradul cel mai mare, cu avizul 

directorului executiv, conform prevederilor art.438 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

  (6) Directorul executiv și șefii de servicii programează, organizează, coordonează și 

controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, 

a prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 

- organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției în scopul 

îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuțiilor  stabilite prin prezentul regulament; 

- asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

- întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

- întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 
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- asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

- urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 

- propun specialiști din cadrul direcției, ce vor reprezenta instituția la manifestările cu 

caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și organizații 

neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite 

în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

- înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției sau serviciului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

- propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

- analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

- fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

- repartizează spre rezolvare șefilor de servicii sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 

- urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

- semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

- colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului 

județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

- exercită orice alte atribuții primite de la președintele consiliului județean, din domeniul 

propriu de activitate.  

(7) Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice are următoarea structură organizatorică: 

1.  Serviciul investiţii; 

               2.  Serviciul achiziţii publice. 
  

Art.25 Serviciile din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice au următoarele atribuții: 

    

a)  Serviciul investiţii   

                  - coordonează fondurile Programului Naţional de Dezvoltare Locală privind 

implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea 

unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă,  aprobat conform O.U.G. nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 

 - fundamentează şi prezintă propuneri de programare a investițiilor în infrastructura 

județului finanțate din bugetul de stat și/sau bugetul județean, respectiv Compania Națională de 

Investiții, Agenția Națională pentru Locuințe etc; 

                  - participă în cadrul Unităților de Implementare a Proiectelor la implementarea proiectelor 

al căror beneficiar este Consiliul Județean Botoșani; 

                  - coordonează programul de acţiuni pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente cu destinaţia de locuinţă, conform prevederilor O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată; 

 - asigură întocmirea raportărilor și ori de câte ori este necesar către ministere, guvern, 

conform normelor metodologice, pe programe finanţate din bugetul de stat, bugetul judeţean, alte 

credite bugetare, a stadiului lucrărilor şi a situaţiei financiare; 

 - monitorizează derularea investiţiilor publice pe baza activităţii diriginţilor de şantier care 

au responsabilităţi contractuale în vederea urmăririi situaţiilor de lucrări, atât cantitativ cât şi valoric, 

corelate cu stadiul fizic al lucrărilor; 

 - prezintă propuneri pentru cuprinderea lucrărilor noi în programele de investiţii anuale, în 

baza studiilor de fezabilitate şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de investiţii avizate; 
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 - propune spre avizare/aprobare documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii, 

întocmite în baza H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 - coordonează fondurile Programului pentru construcţiile de locuinţe sociale, conform 

prevederilor Legii Locuinţei nr.114/1996; 

 - coordonează fondurile privind reabilitarea termică a unor clădiri de locuit, conform 

O.U.G nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de 

locuit; 

                  - coordonează activitatea de analiză şi avizare din cadrul Comisiei Tehnico - Economice a 

Consiliului Judeţean Botoșani, asigurând: 

• primirea şi verificarea documentaţiilor depuse pentru emiterea avizului Comisiei  

Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean Botoșani; 

• convocarea comisiei, întocmirea procesului-verbal al şedinţei, întocmirea şi emiterea 

avizului în concordanţă cu procesul-verbal; 

 - face propuneri pentru componenţa comisiilor de recepţie şi pregăteşte împreună cu 

executantul şi proiectantul recepţiile la terminarea lucrărilor şi recepţiile finale şi participă la acestea; 

                  - participă la recepţia lucrărilor publice realizate din bugetul de stat, bugetele locale, 

fonduri speciale, ale construcţiilor realizate din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Botoșani;  

                  - întocmeşte proiectele de hotărâri ale Guvernului şi le înaintează spre avizare şi aprobare 

pentru alocarea de fonduri, din fondul de intervenţie sau de rezervă la dispoziţia Guvernului;  

 - verifică documentaţiile întocmite, conform H.G nr.834/1991 privind stabilirea și 

evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale de capital de stat şi propune consiliului 

judeţean aprobarea eliberării certificatelor de atestarea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, înfiinţate prin hotărâri/decizii ale autorităţilor 

publice locale;   

 - întocmeşte situaţiile solicitate de conducerea consiliului judeţean şi a ministerelor 

privind realizarea investiţiilor finanţate din fondurile Consiliului Judeţean Botoșani; 

 - identifică necesităţile de instruire în domeniul investiţiilor, a contractelor de execuţie la 

obiectivele de investiţii; 

 - acordă îndrumare de specialitate, potrivit competenţelor şi atribuţiilor, persoanelor fizice, 

juridice şi reprezentanţilor administraţiilor publice locale; 

                  - întocmește răspunsurile la cererile depuse, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare, la solicitarea compartimentelor de specialitate; 

 - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei sau a Consiliului Judeţean 

Botoșani. 

                b) Serviciul achiziţii publice 

  - întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

                 - elaborează şi supune aprobării Strategia de contractare și Planul anual al achiziţiilor 

publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de direcţiile de specialitate; 

                 - operează modificările sau completările ulterioare în programul anual al achiziţiilor 

publice; 

                 - realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în 

Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul 

contractelor de achiziţie publică; 

                 - coordonează activitatea referitoare la primirea şi centralizarea referatelor de necesitate de 

la toate compartimentele consiliului judeţean şi identifică cadrul legal al procedurii de achiziție 

publică (achiziţie directă sau aplicarea unei proceduri de achiziţie), precum şi persoana responsabilă 

pentru achiziţia respectivă;   

                 - elaborează documentaţia de atribuire/documentația de concurs și documentele suport, 

stabilește criteriile de calificare și selecție, criteriul de atribuire pe baza referatelor de necesitate, a 

specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de compartimentele de specialitate; 
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                 - elaborează şi supune aprobării documentaţiile de atribuire pentru achiziţiile publice de 

lucrări, servicii si bunuri, cu excepţia Caietulul de sarcini, al cărei conţinut va fi conceput de 

compartimentul/compartimentele de specialitate care solicită achiziţia respectivă şi care are/au 

obligaţia să prevadă datele necesare (descrierea bunurilor, serviciilor, lucrărilor; necesarul; 

specificaţiile tehnice, parametri, cerinţe minime etc.), precum şi existenţa surselor de finanţare pentru 

achiziţia respectivă;  

                  - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, întocmește și transmite anunțurile de 

intenție, de participare și atribuire a contractelor de achiziție publică sau concesiuneși celelalte 

documente către Monitorul Oficial al României, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice, Operatorul Sistemului Electronic pentru Achiziții Publice, la 

termenele și în condițiile stabilite de reglementările legale; 

                 - realizează și răspunde de achizițiile de produse, servicii sau lucrări/achizițiile directe 

pentru autoritatea contractantă Județul Botoșani, prin intermediul catalogului electronic publicat în 

SEAP, respectând legislația în vigoare, cu sprijinul celorlalte compartimente; 

                 - participă în cadrul Unităților de Implementare a Proiectelor la achiziția de 

produse/servicii/lucrări pentru proiectele al căror beneficiar este Consiliul Județean Botoșani; 

                 - ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări ca parte a strategiei anuale 

de achiziții publice, conform Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

                    - propune spre aprobare ordonatorului principal de credite prin referat de specialitate 

componența comisiilor de evaluare după consultarea direcţiilor de specialitate iar, dacă este cazul, 

propune desemnarea specialiștilor externi, numiți experți cooptați și redactează dispoziția 

președintelui consiliului județean; 

               - participă în cadrul comisiilor de evaluare, numite pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică; 

                  - supune aprobării conducătorului autorităţii contractante raportul de atribuire a procedurii 

de atribuire a contractelor, conform Legii nr.98/2016; 

                  - comunică ofertanţilor rezultatele participării la procedura de achiziţie publică sau 

concesiune; 

                  - constituie și păstrează dosarul achiziţiei publice; 

               - transmite sau pune la dispoziția Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, Curții de Conturi, Instanțelor Judecătorești sau oricăror 

organe cu competențe legale, în termenele legale și/sau în termenele solocitate, documente relevante, 

documente prevăzute de legislația specifică spre verificare, rapoarte, date, puncte de vedere, 

răspunsuri, înscrisuri doveditoare etc. referitoare la achizițiile publice sau orice alte informații pe care 

aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcțiilor lor; 

              - în cazul existenţei unei contestaţii, elaborează împreună cu compartimentul juridic şi 

transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, punctul de vedere al autorităţii 

contractante, conform Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor; 

               - transmite către A.N.A.P. documentele constatatoare întocmite de compartimentele de 

specialitate care solicită achiziția respectivă, conform legislației în vigoare; 

       - întocmește, respectând legislația în vigoare, în colaborare cu Serviciul juridic, contencios 

și cu celelalte compartimente de specialitate, inclusiv compartimentul care a solicitat achiziția 

respectivă, proiecte de contracte de achiziție publică de furnizare a produselor, de prestare a 

serviciilor și de execuție a lucrărilor, proiecte de contracte de concesiune, proiecte de acorduri-

cadru/proiecte de contracte subsecvente și proiecte de acte adiționale; 

       - respectă prevederile referitoare la implementarea standardelor de control 

intern/managerial, conform legislației în vigoare; 

                - acordă sprijin  pe problemele specifice serviciului instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Botoșani şi consiliilor locale, la solicitarea acestora; 

       - propune președintelui consiliului județean măsuri, proceduri, instrumente de lucru 

necesare pentru buna desfășurare a serviciului; 
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          - identifică necesităţile de instruire în domeniul achiziţiilor publice, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii; 

       - acordă sprijin  pe problemele specifice serviciului instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Botoșani şi consiliilor locale, la solicitarea acestora. 

          

               Art.26  Direcţia Servicii Publice  

               (1) Direcţia Servicii Publice constituie structura aparatului de specialitate prin care 

autoritatea administraţiei publice judeţene coordonează activităţi specifice serviciilor comunitare de 

utilităţi publice de interes judeţean şi monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice de 

interes judeţean, cu urmărirea transpunerii la nivel judeţean a strategiilor, politicilor şi programelor 

naţionale şi europene. 

   (2) Direcţia Servicii Publice are următoarele atribuții principale: 

   - coordonează activitățile specifice serviciilor comunitare de utilități publice de interes 

județean, asigurând cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și 

instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, 

monitorizării și controlului  furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități 

publice la nivelul județului Botoșani, urmărind transpunerea strategiilor, politicilor și programelor 

locale, naționale, europene; 

   - asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare specifice 

domeniului serviciilor publice locale în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată 

cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și 

mediu; 

   - asigură elaborarea proiectelor de asociere intercomunitară în scopul înființării, organizării, 

gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea  

și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice; 

   - asigură realizarea cadrului instituțional privind înființarea, organizarea, administrarea, 

gestionarea, modernizarea și finanțarea serviciilor de utilități publice cu caracter județean; 

   - asigură elaborarea și monitorizarea strategiei județene privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilități publice; 

   - asigură elaborarea strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilități publice pentru orașele și comunele din județ și a planurilor de implementare aferente 

acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale; 

   - asigură aplicarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani și 

monitorizarea din punct de vedere tehnic a nivelului de implementare a acestuia; 

   - asigură elaborarea, aprobarea și monitorizarea Planului de menținere a poluării aerului în 

județul Botoșani; 

   - asigură modul de realizare a alimentării cu apă și colectare și epurare ape uzuale în județul 

Botoșani de către operatorul regional; 

   - asigură monitorizarea îndeplinirii obligațiilor legale de către autoritățile publice locale 

privind înființarea, organizarea, administrarea, gestionarea și finanțarea serviciului de iluminat public 

local;  

   - asigură organizarea gestionării, exploatării, finanțării și controlului funcționării 

activităților serviciului public de salubrizare cu caracter județean; 

   - asigură coordonarea și organizarea realizării activității privind neutralizarea deșeurilor de 

origine animală; 

   - asigură cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac 

obiect al ordinului de plasare în adăpost; 

   - asigură organizarea, reglementarea, autorizarea, coordonarea și controlul prestării 

serviciului public de transport persoane prin servicii regulate desfășurate între localitățile județului; 

   - asigură coordonarea și organizarea înființării, administrării și gestionării activității 

serviciului de alimentare cu gaze naturale ca și serviciu de utilități publice de interes județean, în 

conformitate cu prerogativele atribuite de legislația specifică Consiliului Județean Botoșani; 

   - asigură realizarea activităților și responsabilităților care revin structurii de guvernanță 

corporativă. 
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               (3) Direcţia Servicii Publice este condusă de un director executiv, care răspunde de întreaga 

activitate a direcţiei. 

           (4) Documentele întocmite de către Direcţia Servicii Publice vor fi semnate de directorul 

executiv al direcţiei.  

           (5) Directorul executiv al Direcției Servicii Publice este înlocuit pe perioada concediului de 

odihnă, a concediului medical, delegaţii ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea exercitării 

atribuţiilor de către șeful Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, în conformitate cu 

prevederile art.438 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

           (6) Șeful Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor este înlocuit pe perioada 

concediului de odihnă, concediului medical, delegaţii, ori alte situaţii în care se află în imposibilitatea 

exercitării atribuţiilor de către persoanele nominalizate în fișa postului, în conformitate cu prevederile 

art.438 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

           (7) Directorul executiv și șeful de serviciu programează, organizează, coordonează și 

controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, 

a prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 

- organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției în scopul 

îndeplinirii de către personalul din subordine a atribuțiilor  stabilite prin prezentul regulament; 

- asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

- întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

- întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

- asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

- urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 

- propun specialiști din cadrul direcției, ce vor reprezenta instituția la manifestările cu 

caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și organizații 

neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme constituite 

în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

- înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției sau serviciului în corelare cu 

dispozițiile actelor normative nou apărute; 

- propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

- analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de 

muncă, noi fișe ale posturilor etc.); 

- fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

- repartizează spre rezolvare șefului de serviciu sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 

- urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

- semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

- colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului 

județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor, în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

- exercită orice alte atribuții primite de la președintele consiliului județean, din domeniul 

propriu de activitate. 

               (8) Direcţia Servicii Publice are următoarea structură organizatorică: 

                 1. Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

               2. Serviciul de management integrat al deșeurilor: 

                      2.1. Unitatea de management a proiectului (U.M.P.) „Sistem Integrat de Management al   

Deşeurilor în Judeţul Botoşani”; 
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                     2.2. Compartimentul neutralizarea deșeurilor de origine animală; 

      3.  Autoritatea judeţeană de transport; 

      4. Compartimentul pentru gestionarea serviciului de alimentare cu gaze; 

      5. Compartimentul guvernanță corporativă. 

 

   Art.27 Compartimentele din cadrul Direcției Servicii publice au următoarele atribuții: 

 

a) Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

               - monitorizează, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu 

factorii implicaţi şi responsabili, planurile de implementare a Strategiei judeţene privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

     - elaborează şi transmite rapoarte de monitorizare a Strategiei judeţene privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

     - monitorizează, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu 

factorii implicaţi şi responsabili, indicatorii de performanţă ai serviciilor comunitare de utilităţi 

publice de interes judeţean; 

     - participă, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu factorii 

implicaţi şi responsabili, la pregătirea şi obţinerea aprobării revizuirii Strategiei judeţene privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

     - asistă autorităţile administraţiei publice locale în monitorizarea strategiilor locale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare 

aferente; 

     - asistă operatorii şi  autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu factorii 

implicaţi şi responsabili, în procesul de accesare şi atragere de fonduri de investiţii pentru dezvoltarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

     - participă, în colaborare cu factorii implicaţi şi responsabili, la elaborarea proiectelor de 

asociere intercomunitară în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a 

unor servicii de utilităţi publice; 

     - participă, în colaborare cu factorii implicaţi şi responsabili, la elaborarea proiectelor 

privind contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii 

necesare pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice de interes judeţean; 

     - participă la elaborarea regulamentelor şi caietelor de sarcini aferente serviciilor comunitare 

de utilităţi publice de interes judeţean; 

     - consultă asociaţiile utilizatorilor în vederea aplicării celor mai bune politici şi strategii de 

organizare şi funcţionare a serviciilor comunitare de utilităţi publice de interes judeţean; 

     - informează periodic factorii implicaţi asupra stării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice de interes judeţean şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora; 

     - participă la medierea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cerere, în condiţiile legii;          

- participă, în colaborare cu factorii implicaţi şi responsabili la monitorizarea conformităţii 

 clauzelor contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice de interes 

judeţean; 

     - solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciilor furnizate/prestate, la modul de 

întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor încredinţate unităţilor administrativ – teritoriale 

locale în vederea realizării sarcinilor; 

     - stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţi, instituţii, organisme, asociaţii, etc. în scopul 

implementării adecvate a Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

               - elaborează procedurile standard specifice activităţilor proprii, le supune aprobării şi le 

aplică, conform normelor în vigoare; 

     - păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei; 

     - acordă consultanţă de specialitate unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ, la cerere, 

în condiţiile legii; 
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     - participă la supravegherea managementului instituţional de implementare a proiectelor în 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

     - îndeplineşte alte atribuţii în legătură cu domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

stabilite de conducerea executivă.   

  

               b) Serviciul de management integrat al deșeurilor 

               b1) Unitatea de management a proiectului (U.M.P.) „Sistem Integrat de Management al   

Deşeurilor în Judeţul Botoşani”, având următoarele atribuții:       

               b1.1) Monitorizarea post-implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al   

Deşeurilor în Judeţul Botoşani”:     

- aplică sarcinile şi responsabilităţile aferente perioadei post–implementare prin 

Memorandumul de Finanţare și Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de 

administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de 

deșeuri -  Județul Botoșani nr.12016/02.08.2016; 

- monitorizează, împreună cu operatorii de salubrizare, A.D.I. ECOPROCES Botoșani și 

Consultantul pentru supervizarea contractelor de lucrări şi a contractelor de furnizare, modul de 

comportare a  lucrărilor de construcţii și funcționare a echipamentelor, mașinilor etc. în perioada 

DNP, pentru a se asigura respectarea standardelor tehnice și de calitate, precum şi a parametrilor 

proiectați la care s-au angajat prin contract proiectantul/executantul/furnizorul; 

- asigură verificarea finală a rapoartelor transmise de către Consultantul pentru supervizarea 

contractelor de lucrări (Inginerul), procesarea rapidă şi transmiterea mai departe a rezultatelor 

acestora, elaborate în perioada post-implementare a Proiectului; 

- sesizează conducerea Consiliului Județean Botoșani și executanții construcțiilor asupra 

neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiectele realizate în perioada DNP, în vederea 

soluționării acestora în conformitate cu prevederile contractuale și a legislației în vigoare; 

- asigură, împreună cu Inginerul, soluționarea neconformităților apărute în perioada de DNP 

la obiectivele investiționale ale Proiectului, sesizate de către Beneficiarul investiției, operatorii 

investiției, A.D.I. ECOPROCES Botoșani, autoritățile publice locale, alte entități; 

- propune și soluționează, împreună cu Inginerul, neconformitățile apărute în perioada de 

DNP la obiectivele investiționale ale Proiectului, prin utilizarea surselor financiare din garanția de 

bună execuție, în condițiile în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale de 

remediere a deficiențelor și la lucrările care vor fi executate cu terțe persoane; 

- avizează rapoartele transmise de către Consultantul pentru supervizarea contractelor de 

lucrări şi a contractelor de furnizare în perioada DNP; 

- răspunde de ducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții, inclusiv recepție de punere în 

funcțiune; 

- asigură organizarea recepției finale a investiției după expirarea perioadei de garanție 

conform legislației în vigoare; 

- asigură demersurile pentru eliberarea garanției de bună execuție în conformitate cu 

prevederile contractuale și legale; 

- asigură monitorizarea durabilității investițiilor și a îndeplinirii indicatorilor de rezultat post-

implementare a proiectului de investiții “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani”; 

- urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin Contractul de finanțare, realizările 

față de ținta propusă, procent de realizare; monitorizarea Proiectului se va face pe baza indicatorilor 

fizici, financiari şi de performanţă stabiliţi în Cererea de finanţare, astfel încât să se asigure atingerea 

obiectivelor și la termenele fixate în Cererea de finanţare; 

- asigură participarea la vizitele de control/audit a  echipelor de monitorizare/audit/control și 

furnizează toate informațiile solicitate, în ceea ce privește implementarea proiectului “Sistem integrat 

de management al deșeurilor în județul Botoșani”; 

- comunică, conform prevederilor contractuale, la AM/DRI POS Mediu orice modificare 

substanțială intervenită la operațiunea finanțată, schimbări în condițiile de folosință a activului 

respectiv, modificări în operarea sistemului  sau în natura proprietății (raportare standard); 
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- elaborează și implementează  Planul de gestionare a riscurilor în perioada post-

implementare a Proiectului, pentru a preîntâmpina probleme în sustenabilitatea Proiectului și a 

indicatorilor de monitorizare ex-post, care să cuprindă: recepționarea obiectivelor investiționale, 

asigurarea includerii în patrimoniu entității, predarea-primirea bunurilor publice în operare, 

operatorilor, autorităților publice, după caz; mentenanța bunurilor în perioada DNP; organizarea 

vizitelor interne în perioada post-implementare; organizarea vizitelor de monitorizare externa ex-post 

și implicarea în vizitele de monitorizare a finanțatorului etc.; menținerea pistelor de audit, stabilirea 

fluxurilor informaționale, precum și a modului de arhivare a documentației, care să permită 

reconstituirea operațiunilor de la suma totală până la detalii individuale și invers; 

- participă la elaborarea și implementarea Planului de sustenabilitate a Proiectului în 

perioada post-implementare care să vizeze monitorizarea sustenabilității ex-post vizând următoarele 

elemente: capacitatea de asigurare a operării investiției, după finalizarea proiectului, conform 

cerințelor finanțatorului, sustenabilitatea financiară–flux net cumulat de numerar pozitiv, pe perioada 

analizată, sustenabilitatea organizațională, sustenabilitatea tehnică - mentenanță post-implementare; 

- asigură transferul know-how-ului, echipamentelor și rezultatelor Proiectului implementat; 

- sprijină cu informații și documente serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Botoșani, în elaborarea documentațiilor specifice de natură juridică (întâmpinări, plângeri etc.) în 

cazul spețelor care privesc contractele derulate în cadrul Proiectului investițional; 

- monitorizează activitatea echipei de consultanţă în conformitate cu cerinţele contractuale; 

- urmăreşte buna colaborare între părţile implicate în implementarea directă a contractelor 

aflate în derulare; 
 

              b1.2) Managementul proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul 

Botoșani” – faza operațională a Proiectului: 

  - monitorizează cu sprijinul consultanților desemnați progresul proiectului și conformarea 

operatorului Centrului Integrat de Management al Deșeurilor (CIMD) cu obligaţiile asumate prin 

contractul de delegare; 

  - monitorizează, cu sprijinul factorilor implicați și responsabili, operarea Sistemului Integrat 

de Management al deșeurilor în Județul Botoșani; 

  - stabilește relații de colaborare cu autorități, instituții, organisme, asociații, în legătură cu 

Sistemul Integrat de Management al deșeurilor în Județul Botoșani; 

  - participă la pregătirea planurilor pentru managementul bunurilor realizate în cadrul 

Proiectului; 

  - asigură monitorizarea aplicării programului de mentenanță a mijloacelor fixe-revizii 

tehnice, reparații curente etc., conform prevederilor legale în vigoare; 

  - asigură monitorizarea îndeplinirii obligațiilor de investiții asumate de către Delegat prin 

Contract; 

  - participă la dezvoltarea şi actualizarea master planurilor şi strategiilor pentru gestionarea 

deşeurilor, a PJGD Județul Botoșani,  împreună cu ceilalți factori implicați (U.I.P, asistență tehnică 

etc.); 

  - elaborează documentele instituționale pentru realizarea investițiilor cu finanțare POIM sau 

alte fonduri structurale conform PJGD/master plan deșeuri și asigură implementarea proiectelor, 

având ca obiect realizarea acestor investiții; 

  - asigură realizarea unui concept unitar și în corelare cu celelalte planuri de dezvoltare a 

județului, participând activ la deciziile privind proiectarea și punerea în aplicare a unor noi investiții 

în domeniul salubrizării; 

  - realizează activități privind urmărirea, controlarea şi supravegherea modului în care 

operatorul CIMD realizează serviciile de transfer, sortare şi depozitare a deşeurilor, respectiv: modul 

de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu 

utilizatorii, calitatea serviciilor furnizate/prestate, precum și respectarea indicatorilor de performanţă 

ai serviciilor furnizate/prestate; 

  - participă la analiza propunerilor de taxe și tarife ale serviciilor de salubrizare și a 

mecanismelor eficiente de recuperare a costurilor; 
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 - participă la stabilirea redevențelor plătite de către Delegat Delegatarului, propune aprobarea 

acestora și urmărește modul de încasare a acestora; 

  - analizează structura tarifului și ajustarea/modificarea tarifului la propunerea Delegatului, 

conform prevederilor legale în vigoare și propune supunerea spre aprobare a proiectului de HCJ 

elaborat în acest sens, după caz; 

  - asigură încasarea și administrarea sumelor aferente fondurilor gestionate la nivelul 

Consiliului Județean Botoșani conform prevederilor legale (Fond IID, Fond de Închidere) cât și a 

garanțiilor angajate de către Delegat; 

  - asigură încasarea componentelor care revin Consiliului Județean Botoșani din taxa specială 

de salubrizare și efectuarea plăților operatorului CIMD, împreună cu A.D.I. ECOPROCES Botoșani 

și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Botoșani; 

  - propune și supune spre aprobare, măsuri pentru asigurarea unui management eficient și 

eficace care să evite plata unor penalități de întârziere; 

  - asigura relația cu A.D.I. ECOPROCES Botoșani și operatorul CIMD pentru verificarea 

periodică a veridicității stării financiare, conform acordurilor financiare, precum și a prevederilor 

contractuale, respectiv a legislației specifice în vigoare; 

  - elaborează rapoarte periodice de monitorizare; 

  - asigură respectarea modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în 

funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice realizate prin Proiect, aşa cum 

sunt acestea descrise în Strategia privind sustenabilitatea Proiectului; 

  - participă împreună cu factorii implicați și responsabili la actualizarea Contractului/lor de 

delegare a gestiunii, astfel încât acesta să corespundă prevederilor Cererii de finanțare, Contractului 

de finanțare, în general, și cu politica de tarifare, în particular; 

  - asigurarea aplicarea și revizuirea documentațiilor instituționale împreună cu A.D.I. 

ECOPROCES Botoșani, în funcție de necesități; 

  - asigură desfășurarea activităților privind informarea, conștientizarea și educarea populației 

privind gestionarea deșeurilor municipale conform Strategiei și planului de implementare aprobat, în 

strânsă colaborare cu A.D.I. ECOPROCES Botoșani, operatorii de salubrizare și alte entități 

interesate; 

  - pregătește şi distribuie rapoartele periodice cu privire la realizarea tehnică şi financiară a 

sistemului de gestionare a deşeurilor şi a componentelor sale; 

  - asigură aplicarea prevederilor Contractului de finanţare nr.100676/22.11.2010, a 

contractului de delegare nr.12016/02.08.2016 și a legislației specifice în vigoare în ceea ce privește 

gestionarea deșeurilor municipale din județul Botoșani; 

  - asigură monitorizarea operării sistemului de gestionare a deşeurilor şi relaţia cu alţi factori 

interesaţi conform documentațiilor Proiectului (Aplicația de finanțare, contractul de delegare a 

gestiunii etc.) și a legislației specifice în vigoare; 

  - asigură gestionarea, în numele Consiliului Județean Botoșani, a contractelor de delegare a 

gestiunii prin concesiune a activităților specifice serviciului de salubrizare care au ca obiective 

principale: administrarea CIMD Stăuceni, a stațiilor de transfer și a transportului deșeurilor 

municipale de la stații la CIMD; 

  - stabilește împreună cu operatorul CIMD contactele cu producătorii şi reciclatorii în vederea 

realizării acordurilor pentru reciclare şi/sau devierea fluxurilor de deşeuri selectate, daca este cazul; 

  - asigură monitorizarea vânzării deșeurilor reciclabile de către operatorul CIMD, precum și 

stabilirea și recuperarea sumelor ce revin Consiliului Județean Botoșani din aceste operațiuni 

comerciale; 

  - asigură transmiterea către Autoritatea de Management, în vederea avizării, orice intenţie de 

modificare/completare a Contractului de Delegare a gestiunii încheiat între Județul Botoșani - 

Consiliul Județean Botoşani şi Operatorul CIMD care rectifică condiţiile din Cererea de finanţare 

(cadrul instituţional, politica tarifară etc.); 

  - asigură soluționarea în timp util și în conformitate cu documentațiile tehnice (prescripțiile 

tehnice, proiectul tehnic etc.), a tuturor neconformităților apărute în perioada DNP, la investițiile care 

fac obiectul contractului de delegare încheiat cu operatorul CIMD, astfel încât să se asigure 

continuitate în operare la parametrii proiectați și cu încadrarea în indicatorul cost/calitate. 
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              c) Compartimentul neutralizarea deșeurilor de origine animală  

                     - propune sumele necesare desfășurării activității de neutralizare a deșeurilor de origine 

animală pentru Planul anual al achizițiilor publice; 

                     - elaborează caietul de sarcini și pregătește documentele necesare pentru lansarea procedurii 

de licitație de către Serviciul achiziții publice; 

                     - primește cererile din teritoriu de la toate UAT-urile din județ atunci când apar mortalități 

sau deșeuri de origine animală și anunță operatorul autorizat contractat de către Consiliul Județean 

Botoșani; 

                     - centralizează cantitățile de deșeuri de origine animală și verifică documentele transmise de 

operator; 

                     - monitorizează și verifică în teren prestația operatorului; 

                     - colaborează cu alte instituții la nivel județean și central specifice acestui domeniu de 

activitate; 

- colaborează cu instituțiile interesate la nivel județean și național precum și cu federații și 

asociații pentru protecția animalelor; 

- propune sumele necesare asigurării serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac 

obiect al ordinului de plasare în adăpost; 

- emite și supune spre aprobare  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului 

public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Botoșani, pentru care s-a emis 

ordin de plasare în adăpost; 

- întocmește Caietul de sarcini și documentația necesară pentru achiziționarea serviciilor de 

adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe raza județului Botoșani; 

- în baza contractelor încheiate, pune în executare ordinele de plasare a animalelor în 

adăpost, emise de către polițiștii din cadrul Poliției Române care au atribuții în acest sens;  

              - pune la dispoziţie, pe site-ul consiliului județean, informaţii privind datele de contact ale 

entităţilor care asigură serviciile de adăpostire şi ale locaţiilor în care se desfăşoară aceste activităţi; 
                     - îndeplinește alte atribuții în legătură cu domeniul de activitate stabilite de conducerea 

executivă.  

 

d)  Autoritatea judeţeană de transport 

   - elaborează Regulamentul şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, în 

conformitate cu regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local aprobat prin ordin al 

Ministrului Transporturilor şi îl supune aprobării Consiliului Judeţean Botoșani, precum şi 

actualizarea acestora conform legii; 

    - întocmeşte Programul de transport public judeţean de persoane, îl supune spre aprobare 

consiliului judeţean,  precum şi actualizarea acestuia conform legii; 

    - stabileşte măsurile necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea 

serviciilor respective verificând/controlând periodic modul de realizare a serviciului de transport 

public judeţean; 

    - asigură evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea cerinţelor de transport 

public judeţean; 

    - stabileşte traseele principale şi secundare şi programele de transport privind transportul 

public judeţean de persoane prin curse regulate; 

    - actualizează periodic traseele şi programele de transport în funcţie de necesităţile de 

deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, 

aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului 

de transport public local de persoane cu autobuze, tramvaie şi în regim de taxi, după caz; 

    - asigură monitorizarea şi controlul modului de realizare a serviciului de transport public 

judeţean (verificarea prin sondaj a traseelor şi verificarea actelor); 

    - urmăreşte realizarea programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemelor de transport public judeţean, în condiţiile legii; 

    - întocmeşte documentaţia necesară atribuirii traseelor judeţene de transport public de 

persoane; 

 

 



 42 

 

    - asigură monitorizarea şi controlul privind modul de desfăşurare serviciului de transport 

public judeţean; 

    - întocmeşte documentaţia necesară eliberării licenţelor de traseu şi caiete de sarcini pentru 

transportul public de persoane prin curse regulate speciale şi o supune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Botoșani; 

    -  întocmeşte şi actualizează baza de date a operatorilor de transport; 

    - transmite la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată; 

    - respectă măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii 

constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate; 

    - rezolvă corespondenţa specifică compartimentului repartizată spre soluţionare de 

conducerea direcţiei sau a consiliului judeţean; 

    - stabileşte şi întreţine relaţii de colaborare cu instituţiile deconcentrate ale statului şi cu alte 

instituţii şi organisme; 

    - acordă consultanţă unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ la cererea acestora în 

problemele specifice domeniului de activitate, în condiţiile legii; 

    - elaborează procedurile standard specifice activităţilor proprii, le supune aprobării şi le 

aplică, conform normelor în vigoare; 

    - păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 

cunoştinţă în exercitarea funcţiei; 

    - îndeplinește alte atribuții în legătură cu domeniul de activitate stabilite de conducerea 

executivă.  

           

  e)  Compartimentul pentru gestionarea serviciului de alimentare cu gaze 

             - asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice gestionării serviciului de alimentare cu gaze, în 

conformitate cu prevederile legislative în vigoare; 

                    - întocmește documentele instituționale cu privire la organizarea și funcționarea serviciului; 

                    - colaborează cu alte instituții la nivel județean și central specifice acestui domeniu de 

activitate; 

               - îndeplinește alte atribuții în legătură cu domeniul de activitate stabilite de conducerea 

executivă.  
 
                   f) Compartimentul guvernanță corporativă          

         - realizează activități și responsabilități aferente structurii de guvernanță corporativă, 

conform  legislației specifice; 

               - realizează activități și responsabilități prevăzute de legislația specifică privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 

- solicită și centralizează, asigurând respectarea termenelor legale, fundamentări, analize, 

situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea societăților comerciale la care 

Județul Botoșani este acționar;  

- monitorizează și evaluează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la 

contractul de mandat al consiliului de administrație;    

- raportează către Ministerul Finanțelor indicatorii de performanță monitorizați la societățile 

comerciale la care Județul Botoșani este acționar, conform legislației în vigoare; 

- raportează Ministerului Finanțelor stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță 

din contractele de mandate; informații referitoare la auditarea situațiilor financiare anuale și la 

indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale 

administratorilor executivi și neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordinea, în 

coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul Consiliului Județean Botoșani și se va completa cu 

date aferente anului pentru care se face raportarea; 

- raportează Ministerului Finanțelor lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în 

subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul Consiliului Județean Botoșani și se va 

completa  semestrial cu informații aferente perioadei pentru care se face raportarea; 
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- elaborează și publică pe pagina de internet a consiliului județean raportul anual privitor la 

întreprinderile publice, reglementat de legislația specifică privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

- sprijină activitatea de verificare a bugetelor și a conturilor de execuție a societăților 

comerciale de interes județean în vederea avizării și aprobării acestora, în condițiile legii; 

- întocmește proiectele de hotărâre în sfera de activitate și le înaintează spre aprobare 

consiliului județean;                                     

- îndeplinește alte atribuții în legătură cu domeniul de activitate stabilite de conducerea 

executivă.   

        Art.28  Direcţia Arhitect Şef 

(1) Coordonarea, conducerea şi controlul activităţii Direcției Arhitect Șef se realizează de 

către Arhitectul Șef. 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Direcția Arhitect Șef: 

 - coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, 

conform legii; 

 - stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului, organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică a localităţilor prin iniţierea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi 

zonal; în vederea transpunerii coerente şi uniforme a prevederilor documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului aprobate la nivelul localităţilor, acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale; 

 - solicită consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze o documentaţie de amenajare a 

teritoriului sau de urbanism în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de 

dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care 

au stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea 

documentaţiei; 

 - asigură organizarea activității de autoritate în vederea satisfacerii cerinței de simplificare a 

accesului cetățeanului la actul de autoritate a autorității administrației publice prin organizarea 

procedurii de emitere a autorizațiilor de construire/desființare; 

 - asigură nivelul de competenţă tehnică necesar pentru emiterea în condiţiile legii a 

certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

 - emite avizul structurii de specialitate pentru certificatele de urbanism şi pentru autorizaţiile 

de construire/desfiinţare; 

 - emite acordurile unice cu valoare de aviz, emise de Comisia pentru Acord Unic aflată în 

subordinea arhitectului şef, care însumează avizele şi acordurile favorabile obţinute pentru investiţiile 

supuse autorizării; 

 - avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor 

administrativ-teritoriale din competenţa judeţului; 

 - verifică, semnează şi propune preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani spre semnare 

certificatele de urbanism şi autorizaţiile de desființare/construire din competenţa acestuia stabilite de 

legislaţia în vigoare; 

 - verifică, semnează şi propune preşedintelui Consiliului Judeţean Botoșani spre semnare 

avizele de oportunitate la documentațiile de urbanism; 

 - participă la elaborarea în cadrul unui parteneriat cu autorităţile publice locale a Strategiei de 

dezvoltare teritorială zonală periurbană / metropolitană; 

 - participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere 

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

  - întocmeşte studii, analize şi informări privind activitatea de urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 

 - organizează şi exercită controlul împreună cu personalul împuternicit al Serviciului de 

urbanism privind respectarea disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcţii 

în teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea 

teritoriului,  legată de procesul de autorizare al construcţiilor; 

 - organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncii de date a rețelelor tehnico-

edilitare; 
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 - asigură organizarea și funcționarea Comisiei pentru coordonarea, implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale; 

 - asigură organizarea și funcționarea  Comisiei pentru Acord Unic  

 - asigură organizarea și funcționarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

din cadrul Consiliului Județean Botoșani; 

 - propune proiecte de regulamente şi hotărâri spre aprobarea Consiliului Judeţean Botoșani 

din sfera de activitate; 

 - coordonează activitatea de actualizare a monografiei economico-militare a judeţului 

Botoşani și promovează proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a 

judeţului Botoşani; 

 - răspunde la sesizările din teritoriul administrativ al județului legate de domeniul 

urbanismului; 

 - rezolvă corespondenţa specifică şi îndeplineşte alte sarcini transmise de conducerea 

instituţiei în baza reglementărilor apărute pe parcurs. 

        (3) Arhitectul şef va fi înlocuit pe perioada concediului de odihnă, a concediului medical sau 

a altor concedii, delegaţii sau când se află în imposibilitatea executării funcţiei din alte motive, de 

către şeful Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art.438 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

        (4) Șeful Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului va fi înlocuit pe perioada cencediului 

de odihnă, a concediului medical, delegații ori alte situații în care se află în imposibilitatea exercitării 

atribuțiilor de arhitectul șef sau de un funcționar public cu gradul cel mai mare, cu avizul arhitectului 

șef, în conformitate cu prevederile art.438 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

             (5) Arhitectul șef și șeful de serviciu programează, organizează, coordonează și controlează 

activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei, fișei postului, a 

prezentului regulament și au în principal următoarele atribuții: 

              - organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea direcției în scopul îndeplinirii 

de către personalul din subordine a atribuțiilor  stabilite prin prezentul regulament; 

              - asigură informarea permanentă a conducerii în legătură cu problemele direcției; 

- întocmesc rapoartele de specialitate asupra proiectelor de hotărâre care urmează a fi 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, din domeniul propriu de activitate; 

- întocmesc referatele de aprobare și dispozițiile președintelui consiliului județean din 

domeniul propriu de activitate; 

- asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial, respectă și 

aplică procedurile de management/control intern prevăzute de prevederile legale în vigoare; 

- urmăresc respectarea normelor etice, de conduită și disciplină de către salariați; 

- propun specialiști din cadrul direcției sau compartimentului, ce vor reprezenta instituția la 

manifestările cu caracter profesional, național și/sau internațional, organizate de instituții publice și 

organizații neguvernamentale pe probleme ale administrației publice sau în comisii și/sau organisme 

constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative; 

- înaintează propuneri de modificare a atribuțiilor direcției în corelare cu dispozițiile actelor 

normative nou apărute; 

- propun președintelui consiliului județean modificări în structura direcției în corelare cu 

atribuțiile consiliului județean, volumul și complexitatea activităților profesionale; 

- analizează nevoile legate de resurse umane (necesar de formare, necesar de forță de muncă, 

noi fișe ale posturilor etc.); 

- fac propuneri privind personalul din structura condusă (mobilizare, dezvoltare carieră, 

formare etc.); 

- repartizează spre rezolvare șefului de serviciu sau salariaților, după caz, corespondența 

primită cu rezoluția președintelui consiliului județean; 

- urmăresc și controlează ca lucrările și propunerile salariaților direcției să îndeplinească 

condițiile de legalitate cerute de actele normative care au stat la baza elaborării acestora; 

- semnează, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența direcției; 

- colaborează cu ceilalți conducători ai structurilor din cadrul aparatului de specialitate, 

precum și cu conducătorii serviciilor publice de interes județean de sub autoritatea consiliului  
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județean, cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu șefii serviciilor deconcentrate ale 

ministerelor în scopul de a asigura îndeplinirea competențelor legale ce revin consiliului județean, în 

condiții de legalitate; 

- exercită orice alte atribuții primite de la președintele consiliului județean, din domeniul 

propriu de activitate. 

  (6) Arhitectul şef are în directa coordonare un serviciu şi un compartiment: 

1.Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului; 

2.Compartimentul comisia tehnică. 

               Art.29 Serviciul și Compartimentul din cadrul Direcției Arhitect Șef au următoarele atribuții: 

a) Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului 

   - asigură consultanţa publică privind legislaţia şi procesul autorizării lucrărilor de 

construcţii, documentele necesare şi procedura de rezolvare; 

   - propune autorităţilor locale şi judeţene actualizarea documentaţiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului aprobate, atunci când constată din verificarea în teren tendinţe şi opţiuni de 

modificare care corespund din punct de vedere urbanistic, social, economic şi al mediului; 

    - redactează și emite certificate de urbanism: 

• solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în 

situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean; 

• verifică conţinutul documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism 

întocmit potrivit prevederilor legale, înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul 

comunei, în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în 

conformitate cu prevederile legale; 

• determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse 

în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită 

certificatul de urbanism; 

• analizează compatibilităţile scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului 

de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în 

planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate; 

• formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru 

proiectarea investiţiei; 

• stabileşte lista  avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizării; 

• verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 

• asigură transmiterea spre știință către primari a actelor emise, în situaţia în care emitentul 

este preşedintele consiliului judeţean; 

   - redactează și emite autorizația de construire/desființare: 

• verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor 

actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale; 

• sintetizează condiţiile din avizele şi acordurile obţinute, în corelare cu proiectul de 

autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii şi cu condiţiile din avizele şi acordurile 

obţinute în prealabil de solicitant; 

• redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare; 

• verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a autorizaţiei de 

construire/desfiinţare; 

• asigură transmiterea spre știință către primari a actelor emise, în situaţia în care emitentul 

este preşedintele consiliului judeţean; 

    - redactează și emite avizul structurii de specialitate: 

• asigură emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean care este 

obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 

construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune, pentru toate categoriile de 

construcţii, altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora; 
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   - redactează și emite Acordul Unic: 

• asigură buna desfăşurare a activităţii Comisiei de Acord Unic constituită în cadrul 

structurii de specialitate privind verificarea documentaţiilor pentru obținerea, in numele 

investitorului, a avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism; 

• asigură secretariatul Comisiei pentru Acord Unic; 
• asigură convocarea membrilor Comisiei pentru Acord Unic și comunicarea ordinii de zi a 

şedințelor; 

• redactează şi propune Arhitectului Şef  spre semnare a acordurilor unice ale Comisiei 

pentru Acord Unic din cadrul aparatului propriu, pentru toate autorizaţiile de construire/desfiinţare  

solicitate de beneficiari; 

   - încadrează şi stabileşte, în cuantumul prevăzut de lege şi de hotărârea Consiliului 

Judeţean Botoșani, plata taxelor de emitere a actelor de autoritate în domeniu; 

   - asigură regularizarea taxelor, conform prevederilor legale; 

   - gestionează evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare, a avizelor structurii de specialitate şi acordurilor unice ale Comisiei de Acord 

Unic eliberate de Consiliul Judeţean; 

   - asigură caracterul public al certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare; 

   - asigură înregistrarea, arhivarea actelor emise; 

   - asigură reprezentarea în comisiile de recepţie a investiţiilor pentru care au fost emise 

autorizaţiile de construire, conform competenţei; 

   - exercită atribuţiile Consiliului Judeţean Botoșani stabilite prin lege, pentru controlul 

disciplinei în construcţii, respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

aprobate, a documentaţiilor de autorizare şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de 

autorităţile locale şi Consiliul Judeţean Botoșani; 

   - constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în domeniul 

urbanismului şi disciplinei în construcţii; 

   - asigură transmiterea către consiliile locale şi instituţiilor interesate a ordinelor, 

circularelor, informărilor primite de către Consiliul Judeţean Botoşani de la autorităţile 

administraţiei publice centrale; 

   - răspunde la sesizările din teritoriul administrativ al județului, legate de activitatea din 

domeniul urbanismului; 

   - asigură reprezentarea Consiliului Judeţean Botoșani în comisiile special constituite.              

 

 b) Compartimentul comisia tehnică  

   - urmăreşte preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului 

naţional, regional, zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau 

judeţean în cadrul documentaţiilor de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din 

judeţ; 

   - centralizează solicitările primite de la consiliile locale şi transmite Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei situaţia cu planurile urbanistice generale şi a 

regulamentelor locale de urbanism care urmează a fi elaborate sau actualizate, precum şi alocaţiile 

bugetare necesare;  

   - întocmeşte şi înaintează spre avizare şi aprobare Decontul justificativ privind 

fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor 

urbanistice generale şi regulamentelor locale de urbanism ale localităţilor incluse în contractul de 

finanţare anual încheiat cu M.D.L.P.A.; 

    - transmite la solicitarea direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor 

de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

   - constituie baza de date a rețelelor tehnico-edilitare; 

   - asigură informarea publică în procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea 

promovării documentaţiilor aflate în gestiunea arhitectului şef al judeţului;  

   - asigură secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 
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   - asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale; 

   - redactează  avizul de oportunitate: 

• verifică documentaţia anexată la cererea pentru emiterea avizului de oportunitate în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare;  

• analizează compatibilitatea scopului declarat în cererea de emitere a avizului de 

oportunitate în concordanţă cu prevederile din planul de amenajare a teritoriului judeţean,  planul 

urbanistic general sau din alte acte normative în vigoare; 

• solicită avizului prealabil al primarilor localităţilor interesate, doar în cazul în care 

teritoriul reglementat prin studiul de oportunitate implică cel puţin două unităţi administrativ-

teritoriale; 

• formulează cerinţele şi condiţionările urbanistice specifice amplasamentului în vederea 

elaborării documentaţiei urbanistice; 

   - redactează  avizul  arhitectului-şef la documentaţiile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului: 

• analizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism (părţi scrise şi desenate) 

depuse, existenţa acordurilor, avizelor şi studiilor de fundamentare prevăzute de lege şi solicitate 

prin certificatul de urbanism; 

               - gestionează evidenţa documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, asigură 

înregistrarea, arhivarea  actelor emise; 

   - transmite autorităţilor publice locale hărţile de risc la inundaţii elaborate în conformitate, 

părţi componente ale documentaţiei de amenajare a teritoriului judeţean și urmăreşte introducerea în 

planurile de urbanism generale şi zonale ale localităţilor din judeţ a hărţilor de risc la inundaţii;  

 - colaborează la actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Botoşani, 

întocmeşte proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului 

Botoşani; 

- acordă asistenţă tehnică autorităţilor locale în procesul de clasificare şi declasificare a 

drumurilor de interes local și redactează proiectul de hotărâre privind încadrarea drumurilor 

judeţene în categoria funcţională a drumurilor de interes local şi invers; 

- centralizează hotărârile consiliilor locale de clasificare sau declasificare a drumurilor de 

interes local în vederea promovării unei hotărârii pentru actualizarea H.G nr.540/2000 privind 

aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice; 

- asigură reprezentarea Consiliului Judeţean în comisiile special constituite. 

 
   CAPITOLUL IV 

    DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.30 Coordonarea activităţii Administratorului public al Judeţului, Secretarului general 

al județului, Corpului de Control, Compartimentului Audit Intern, direcţiilor de specialitate din 

aparatul de specialitate se realizează de către preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani. 

Art.31 Directorii executivi ai direcţiilor de specialitate, arhitectul șef şi personalul 

compartimentelor independente au îndatorirea de a informa în legătură cu eventualele 

disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prezentului regulament. 

Art.32 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum şi încălcarea cu intenţie 

a atribuţiilor de serviciu atrag răspunderea administrativă sau materială a funcţionarului public ori 

a salariatului vinovat. 

Art.33  Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale incidente 

în materie. 

 
                 PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 

               Doina-Elena Federovici                                                                 Secretar general al județului,   

                                                                                                                           Marcel-Stelică Bejenariu 


