
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.101/2006 
privind modificarea şi completarea  Regulamentului de  organizare şi funcţionare a aparatului 

de specialitate  al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 aprobat prin Hotărârea nr. 19/2005 

 
având în vedere prevederile art.6 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.246/2006 pentru 

aprobarea Strategiei naţionale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
având în vedere prevederile  art.3 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006; 
în temeiul art.104 alin. (2) lit. “c” coroborat cu art.116 alin. (2) lit. “a” şi art.109 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judetean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. –Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.19/2005 publicată în Monitorul Oficial al Judeţului 
nr.1/2005, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2. –Denumirea aparat propriu de specialitate din cuprinsul  Regulamentului de organizare 
şi funcţionare, se înlocuieşte cu denumirea aparat de specialitate. 
 Art.3. –Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui  nr.19/2005 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al Judeţului, dându-se 
textelor o nouă numerotare . 
 Art.4. –Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2006.         
                               Vaslui, 23 septembrie 2006 

 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
                                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                  Gheorghe Stoica 

 



    ANEXA 
       la Hotărârea nr.101/2006 

 
R E G U L A M E N T 

de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Vaslui 

 
Art. I- Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr. 19/2005, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 
„Art.5 - (1) Compartimentele de specialitate prevăzute în structura organizatorică a aparatului 

de specialitate  al Consiliului judeţean Vaslui, organizate la nivel de direcţie, serviciu, birou şi/sau 
compartiment independent, sunt: 

- compartiment audit public intern 
- biroul contabilitate 
- serviciul managementul resurselor umane, relaţii  mass-media, informare cetăţeni  
- direcţia administraţie publică 
- direcţia economică 
- direcţia tehnică 
- arhitectul şef 
- direcţia dezvoltare locală, integrarea europeană, relaţii internaţionale” 
2. Articolul  10 se abrogă. 
3. Articolului 18 va avea următorul cuprins: 
„Art. 18 - Direcţia economică este structura de specialitate a aparatului propriu al consiliului 

judeţean care duce la îndeplinire atribuţiile acestuia în următoarele domenii de activitate: 
- buget – finanţe 
- informatică; 
- administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor” 
4. Titlul punctului 3.6.3. va avea următorul cuprins: 
„Atribuţiile serviciului  administrativ, protecţia muncii şi apărare    împotriva incendiilor” 
5. Articolului 21 va avea următorul cuprins: 
„Art. 21 - Serviciul administrativ, protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor 

îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
In domeniul administrativ: 
-întocmeşte şi ţine la zi evidenţa inventarului bunurilor mobile şi imobile aflate în 

administrarea consiliului judeţean, întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor; 
-controlează modul de folosire a bunurilor şi ia masuri pentru buna lor gospodărire, întreţinere 

şi reparare, precum şi  pentru scoaterea din inventar a bunurilor casate, pe care le verifică potrivit 
dispoziţiilor legale; 

-urmăreşte întocmirea documentelor privitoare la mişcarea bunurilor de inventar; 
-urmăreşte şi ţine evidenţa mişcării bunurilor din administrarea consiliului judeţean de la un 

loc de folosinţă la altul; 
-urmăreşte realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii la mijloacele fixe aflate în administrarea 

sau folosinţa consiliului judeţean; 
-urmăreşte efectuarea reviziilor periodice, a reparaţiilor curente şi capitale, întocmeşte fişa 

activităţii zilnice pentru fiecare maşină; 
-întocmeşte actele necesare plăţii drepturilor legale cuvenite şoferilor, eliberează foile de 

parcurs şi ţine evidenţa orelor efectuate peste program de aceştia; 
-întocmeşte actele de înscriere sau radiere din circulaţie a autoturismelor; 



-asigură curăţenia spaţiilor aflate în folosinţa consiliului judeţean; 
-face propuneri de achiziţionare, în condiţiile legii, de bunuri necesare pentru buna funcţionare 

a aparatului propriu; 
-asigură aprovizionarea cu materiale şi obiecte de inventar, mijloace fixe şi rechizite, alte 

bunuri necesare desfăşurării normale a activităţii consiliului judeţean; 
-participă la efectuarea inventarierii periodice şi la sfârşitul anului a bunurilor din dotarea 

consiliului judeţean; 
-gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de 

protecţie civilă şi asigură spaţiile de depozitare pentru materialele necesare în cazul dezastrelor; 
-pune la dispoziţia Inspectoratului judeţean de protecţie civilă aparatura şi materialele de 

protecţie civilă necesare pentru intervenţie şi instrucţie; 
-organizează activitatea de protocol ocazionată de primirea de invitaţi sau delegaţii din ţară şi 

străinătate cu prilejul organizării de către partea română a unor recepţii, coctailuri sau mese oficiale; 
-duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin din aplicarea art. 43 din  

Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 
 
In domeniul apărării împotriva incendiilor: 
-întocmeşte proiecte de dispoziţii ale preşedintelui consiliului judetean prin care se stabilesc 

responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitate; 
-urmăreşte actualizarea dispoziţiilor ori de cate ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţa 

salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate; 
-asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi  corelarea măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor; -solicită şi  obţine avizele şi autorizaţiile 
de securitate la incendiu prevăzute de lege  şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza 
eliberării acestora; 

-obţine permisiunea pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de 
urgenţă; 

-întocmeşte,  actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele 
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: 
proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi 
mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru 
stingere, neutralizare sau decontaminare; 

-asigură elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor în vederea stabilirii 
atribuţiilor ce revin salariaţilor la locurile de muncă; 

-verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare 
împotriva incendiilor şi respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de 
avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitate; 

-asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea 
acestora în orice moment; 

-asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor; 

-informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi 
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită 
acestuia raportul de intervenţie; 

-urmăreşte utilizarea în unitate numai a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, 
certificate conform legii; 

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor; 
 
In domeniul securităţii si sănătăţii in muncă: 



 -ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor, precum şi 
asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; 
 - propune realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv 
pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 
 -elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate 
şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din 
instituţie; 
 -asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în 
planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă; 
 -ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si instruirii salariaţilor, cum ar fi 
afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 
 -asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă din instituţie şi 
propune măsurile de protecţie corespunzătoare; 
 -stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul 
ajutor, serviciul medical de urgentă, salvare şi pompieri, pentru a facilita intervenţiile în caz de 
accidente de muncă; 
 -ia măsuri şi  furnizează instrucţiuni pentru a da salariaţilor posibilitatea să părăsească imediat 
locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent; 
 -elaborează, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale, rapoarte 
privind accidentele de muncă suferite de salariaţi; 
 -alcătuieşte programul anual de protecţie a muncii şi asigură realizarea acestuia; 
 -efectuează activitatea de control la toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor 
de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
 -organizează propaganda de protecţie a muncii în cadrul instituţiei; 
 -avizează dotarea personalului cu mijloace de protecţie individuală; 
 -asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii; 
 -colaborează cu reprezentanţii sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă incluse în contractele individuale de muncă; 
 -întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor individuale de protecţie a muncii pentru întreg personalul 
din aparatul propriu; 
 -întreprinde toate demersurile necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punctul de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor 
legale; 
 -colaborează cu Inspectoratul teritorial de protecţie a muncii Vaslui, ori de câte ori este nevoie 
şi participă la instruirile organizate de acesta; 

-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea 
direcţiei.”  

6. Articolului 22 va avea următorul cuprins: 
„Art. 22 - Direcţia tehnică este compartimentul de specialitate al consiliului judeţean care 

asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin acestuia în următoarele domenii de activitate: 
- pregătire documentaţii, licitaţii, contracte de achiziţii publice şi contracte de concesionare 

lucrări publice şi de servicii; 
- lucrări publice, investiţii; 
- administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- investiţii şi reabilitare drumuri judeţene; 
- monitorizarea serviciilor de utilităţi publice.” 
7. Titlul punctului 3.7.1. va avea următorul cuprins: 
 „Atribuţiile serviciului de atribuire a contractelor de achiziţii publice” 
8. Articolul  23 va avea următorul cuprins: 



„Art. 23 – Serviciul de atribuire a contractelor de achiziţii publice îndeplineşte, în condiţiile 
legii, următoarele atribuţii principale : 

-elaborează  Programul  anual  al  achiziţiilor  publice  pe  baza  necesităţilor  şi  priorităţilor 
comunicate de celelalte compartimente de  specialitate   ale  Consiliului  judeţean  Vaslui,  program pe 
care-l supune aprobării  Consiliului  judeţean;  

-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; 

-întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării conducerii în cazul aplicării unei 
proceduri care constituie excepţie de la regula de atribuire şi anume în cazul dialogului competitiv , 
negocierea şi cererea de oferte, pe baza referatelor de necesitate şi a notei de calcul privind valoarea 
estimată elaborate şi transmise de către fiecare compartiment   de  specialitate ; 

-înştiinţează Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii care urmează a fi derulată 
conform prevederilor legale în vigoare; 

-redactează  şi  înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate 
cu prevederile legale, spre publicare în SEAP, Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii 
publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  după caz; 

-elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de 
achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de 
achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere 
candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor 
precum  şi de orice alte termene care pot influenţa procedura; 

-elaborează sau  coordonează  elaborarea  documentaţiei  de  atribuire/selectare/preselectare  în  
colaborare  cu  compartimentele  interesate  în  achiziţionarea  de  produse, servicii  sau  lucrări; 

-pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de 
atribuire/selectare/preselectare;  

-răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile 
însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut 
documentaţia de atribuire; 

-participă cu membri în comisiile de evaluare a ofertelor; 
-informează ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie; 
-redactează contractele de achiziţie publică; 
-elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante  în  cazul  existenţei  unei  
contestaţii; 

-duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 

-întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate 
în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii; 

-pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie 
publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă 
dezvăluirea ei ar fi contrară legii; 

-acordă asistenţă tehnică de specialitate Consiliilor locale şi instituţiilor subordonate 
Consiliului judeţean, la solicitarea acestora.” 

9. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 
„Art. 24 - Compartimentul lucrări publice, investiţii îndeplineşte, în condiţiile legii, 

următoarele atribuţii principale: 
-împreună cu compartimentul lucrări publice, investiţii şi biroul de administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului întocmeşte documentaţii tehnice pentru reparaţii curente la bunurile din 
patrimoniul consiliului judeţean precum şi pentru consiliile locale la solicitarea acestora; 



-asigură întocmirea proiectelor de contract pentru proiectare şi execuţie şi după avizarea de 
către consilierul juridic le înaintează spre semnare conducerii judeţului; 

-asigură derularea contractului de împrumut subsidiar; 
-împreună cu compartimentul investiţii şi reabilitarea drumurilor judeţene şi biroul de 

administrarea domeniului public şi privat  întocmeşte documentaţii tehnico-economice pentru lucrări 
de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri şi poduri  şi   obţine  avizul CTE al C.J. Vaslui; 

-prezintă spre aprobare consiliului judeţean documentaţiile tehnico-economice; 
-urmăreşte obţinerea certificatului de urbanism şi a  autorizaţiei de construire conform 

legislaţiei în vigoare; 
-asigură  derularea  investiţiilor  cu  finanţare  de  la  bugetul  de  stat  si  bugetul  local ; 
-asigură derularea investiţiilor cu finanţare din  fondurile  UE;   
-urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea programelor de 

reabilitare a sistemelor de alimentare cu energie termică; 
-urmăreşte realizarea înfiinţării distribuţiilor de gaze naturale la comunele din judeţ  şi 

concesionarea serviciului de distribuire de gaze; 
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului, elaborează 

devize estimative pentru instalaţiile electrice şi termice a bunurilor din patrimoniul judeţului; 
-asigură colaborarea cu serviciile deconcentrate ale judeţului la întocmirea şi realizarea 

programului de electrificare a localităţilor din zona rurală; 
-asigură soluţionarea şi redactarea în termen a scrisorilor şi petiţiilor care au fost repartizate 

prin rezoluţie; 
-acordă asistenţă tehnică  la consiliile locale, la solicitarea acestora; 
-acordă asistenţă tehnică  pentru obiective finanţate prin FRDS, comunităţilor locale, la cererea 

acestora şi în baza rezoluţiei preşedintelui consiliului judeţean; 
-asigură editarea pe calculator a lucrărilor întocmite în cadrul direcţiei tehnice; 
-asigură lucrările de secretariat; 
-asigură întocmirea pontajului lunar pentru personalul din cadrul direcţiei tehnice; 
-exercită atribuţiile de beneficiar pentru obiectivele de investiţii de la lansarea temei de 

proiectare până la recepţionarea acestora; 
-participă la recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a obiectivelor de investiţii; 
-întocmeşte cartea tehnică a obiectivelor de investiţii şi o completează în perioada de 

exploatare; 
-acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru pregătirea, promovarea şi derularea lucrărilor 

de investiţii din programele consiliilor locale comunale, la cererea acestora; 
-asigură secretariatul Consiliului Tehnico - Economic de analiză şi avizare a documentaţiilor 

tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii din competenţa de avizare a consiliului judeţean; 
-propune spre aprobarea Consiliului judeţean documentaţiile tehnico – economice; 
-împreună cu serviciul de  atribuire  a  contractelor  de  achiziţii  publice întocmeşte teme de 

proiectare pentru  obiectivele  Consiliului  judeţean; 
-întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii acordului Ministerului Finanţelor 

pentru obiectivele de investiţii din competenţa acestuia; 
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat al judeţului elaborează 

documentaţii tehnice la nivel de devize estimative pentru stabilirea volumului de cheltuieli necesare 
pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la clădirile aflate în administrarea consiliului judeţean 
şi a consiliilor locale comunale, la cererea acestora; 

-împreună cu biroul administrarea domeniului public şi privat participă la activitatea de 
expertizare şi consolidare a construcţiilor din patrimoniul şi din administrarea instituţiilor şi agenţilor 
economici de sub autoritatea consiliului judeţean, avariate de cutremurele de pământ; 

-participă la întocmirea programelor anuale şi de perspectivă privind continuarea acţiunii de 
electrificare a satelor şi urmăreşte realizarea acestora; 



-coordonează activitatea de informare şi documentare tehnică a instituţiilor de sub autoritatea 
consiliului judeţean; 

-participă la întocmirea documentaţiilor şi urmăreşte execuţia obiectivelor cu finanţare externă; 
-urmăreşte prin salariaţii din cadrul compartimentului atestaţi ca inspectori de şantier, 

cantitatea şi calitatea lucrărilor executate şi răspunde conform legii pentru sumele acceptate la plată; 
-asigură urmărirea executării lucrărilor de pietruiri drumuri comunale din pământ şi 

alimentarea cu apă a satelor, finanţate conform H.G. 577/1997; 
-urmăreşte modul de punere în operă şi folosire eficientă a fondurilor alocate pentru repararea 

şcolilor; 
-coordonează derularea de către consiliile locale a programului pentru construirea de locuinţe, 

conform O.G. nr. 19/1994; 
-coordonează programul de investiţii din judeţ privind gospodărirea comunală şi asigură 

asistenţa tehnică pentru acestea; 
-în cazul producerii unor calamităţi naturale pe teritoriul judeţului Vaslui, participă la 

constatarea acestora şi face propuneri de expertizare şi consolidarea obiectivelor afectate; 
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea 

direcţiei.” 
10. Articolului 25 va avea următorul cuprins: 
„Art. 25 - Biroul administrarea domeniului public şi privat al judeţului îndeplineşte, în 

condiţiile legii următoarele atribuţii principale: 
-asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la patrimoniul 

din domeniul public şi privat al judeţului Vaslui; 
-întocmeşte evidenţa patrimoniului public şi privat; 
-inventariază anual patrimoniul public şi privat al judeţului; 
-întocmeşte şi urmăreşte promovarea hotărârilor de Guvern privind patrimoniul public al 

judeţului; 
-administrează şi exploatează instalaţiile şi utilităţile de la imobilele aflate în administrarea 

Consiliului judeţean Vaslui; 
-coordonează activitatea de reparaţii curente şi accidentale ale imobilelor din administrarea 

Consiliului judeţean Vaslui; 
-coordonează activitatea şi întocmeşte documentaţia necesară de dare în administrare a 

imobilelor din administrarea Consiliului judeţean Vaslui; 
-participă la acţiunea anuală de valorificare şi casare a bunurilor din domeniul public şi privat 

al judeţului; 
-întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia necesară şi face propuneri pentru închirierea sau 

concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului public  sau  privat  al  judeţului; 
-întocmeşte documentaţia necesară şi face propuneri pentru cumpărarea şi/ sau vânzarea 

bunurilor ce fac parte din domeniul privat prin licitaţie publică, în condiţiile legii; 
-colaborează la întocmirea programelor de investiţii anuale şi de perspectivă; 
-în cazul producerii unor calamităţi naturale care, prin efectul lor, au determinat avarierea 

bunurilor din administrare, participă la constatarea acestora luând măsuri de expertizare şi 
consolidare; 

-acordă consultanţă în domeniu, la solicitarea consiliilor locale, în vederea desfăşurării în bune 
condiţiuni a activităţii de administrare a bunurilor; 

-acordă consultanţă consiliilor locale în probleme de legislaţie specifică administrării 
domeniului public şi privat; 

-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de preşedintele consiliului judeţean şi directorul 
executiv al direcţiei tehnice.” 

11. Articolului 26 va avea următorul cuprins: 



„Art. 26 - Compartimentul investiţii şi reabilitare drumuri judeţene îndeplineşte , în condiţiile 
legii , următoarele atribuţii principale: 

-urmăreşte permanent starea tehnică a drumurilor şi podurilor şi împreună cu biroul de 
administrarea domeniului public şi privat întocmeşte programul anual cu lucrările de întreţinere şi 
reparaţii curente; 

-la solicitarea consiliilor locale,  ţine evidenţa operativă a drumurilor şi podurilor judeţene şi 
asigură asistenţa tehnică pentru drumurile şi podurile din administrarea acestora; 

-asigură întocmirea cărţilor tehnice la drumuri, poduri şi siguranţa circulaţiei care la recepţia 
finală vor fi predate la biroul de administrare a domeniului public şi privat; 

-asigură întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii de 
drumuri şi poduri ale consiliului judeţean, ţine evidenţa acestora prin întocmirea de fişe tehnice pentru 
fiecare obiectiv; 

-organizează şi urmăreşte efectuarea recensământului circulaţiei pe drumurile publice judeţene, 
centralizează datele şi le transmite la M.T.C.T. – CESTRIN; 

-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat propune şi înaintează spre 
însuşire consiliului judeţean încadrarea în categorii a drumurilor publice de pe teritoriul judeţului 
Vaslui, în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi, cauciucuri pentru autovehiculele 
care circulă pe aceste drumuri; 

-împreună cu direcţia economică urmăreşte actualizarea taxelor şi tarifelor pentru construcţii şi 
instalaţii amplasate în zona drumurilor judeţene; 

-asigură întocmirea de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare a construcţiilor şi 
instalaţiilor în zona drumurilor judeţene; 

-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat propune modificări de clasare 
şi declasare a drumurilor judeţene şi le înaintează spre aprobare consiliului judeţean precum şi a 
lucrărilor necesare privind dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene şi a drumurilor comunale prin 
construirea de drumuri noi, modernizarea sau aplicarea de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, construirea 
de lucrări anexe acestor drumuri, construirea şi refacerea drumurilor şi podurilor, a lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii necesare îmbunătăţirii viabilităţii reţelei rutiere; 

-urmăreşte comportarea reţelei de drumuri judeţene faţă de acţiunea traficului şi agenţilor 
fizico-climaterici, asigurând documentaţia necesară pentru studierea condiţiilor optime de exploatare a 
reţelei de drumuri judeţene; 

-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat asigură aplicarea măsurilor 
privind siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Vaslui; 

-întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale de combatere a fenomenelor 
meteorologice periculoase (înzăpeziri, polei, alunecări de teren, inundaţii, etc.) şi urmăreşte aplicarea 
lor; 

-urmăreşte introducerea tehnicii noi, îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi ridicarea calităţii 
lucrărilor; 

-verifică calitatea lucrărilor executate, participă la recepţia tuturor lucrărilor de construire, 
reparare şi întreţinere a drumurilor judeţene; 

-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat organizează activitatea de 
revizie a drumurilor şi podurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte valorificarea 
rezultatelor înregistrate; 

-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat propune avizarea amplasării 
şi executării unor lucrări de construcţii şi instalaţii în zona drumurilor judeţene; 

-propune elaborarea de autorizaţii pentru transporturi agabaritice pe drumurile judeţene; 
-urmăreşte întreţinerea şi exploatarea eficientă a plantaţiilor din zona drumurilor judeţene; 
-urmăreşte comportarea în timp a podurilor de pe drumurile judeţene şi, după caz, propune 

expertizarea acestora; 



-participă la inventarierea anuală a  mijloacele fixe din dotare; 
-participă la organizarea băncii  de date privind siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile 

judeţene; 
-împreună cu celelalte compartimente din cadrul direcţiei tehnice participă la întocmirea şi 

ţinerea la zi a arhivei de documente ale drumurilor judeţene şi a podurilor aferente acestora; 
-efectuează înregistrarea automată a traficului pe drumurile judeţene prin unităţi specializate; 
-împreună cu biroul de administrarea domeniului public şi privat execută revizii şi controale 

ale stării tehnice a drumurilor judeţene şi a podurilor de pe acestea; 
-asigură realizarea calităţii şi controlul tehnic al calităţii lucrărilor prin salariaţii atestaţi ca 

diriginţi de şantier; 
-exercită controlul autovehiculelor şi încasează valoarea utilizării drumurilor; 
-îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea 

direcţiei.” 
12. După punctul 3.7.4. se introduce un nou punct, 3.7.5.  cu următorul cuprins: 
„Atribuţiile compartimentului  pentru  monitorizarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţii  

publice” 
13. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul  261  cu următorul cuprins: 
 „Art. 261 – Compartimentul   pentru  monitorizarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  îndeplineşte, în  condiţiile  legii, următoarele  atribuţii principale: 
-fundamentează  şi  elaborează  strategia, la  nivelul  judeţului,  privind  accelerarea  

dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice, având  la  bază  angajamentele  asumate  de  
Romania  în  procesul  de  negociere  a  acquisului  comunitar  şi  prevederile  strategiei  naţionale  pe  
care  o  supune  spre  adoptare  Consiliului  judeţean; 

-elaborează  planurile  de  implementare  aferente  strategiei  judeţului  şi  le  supune  adoptării  
Consiliului  judeţean; 

-elaborează  şi  actualizează  anual  strategia  judeţeană  privind  accelerarea  dezvoltării  
serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  precum  şi  planurile  locale  de  implementare  aferente  
acestora; 

-colaborează  cu  Unităţile  municipale  de  monitorizarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  
publice  pentru  fundamentarea  strategiei  la  nivelul  judeţului  având  în  vedere  necesităţile  şi  
particularităţile  fiecărei  localităţi; 

-monitorizează, coordonează  şi  implementează strategiilor  locale  privind  accelerarea  
dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice precum şi  a  planurilor  de  implementare  
aferente  în  cazul  comunelor  sau  oraşelor, în  cooperare  cu  autorităţile  administraţiei  publice  
locale  vizate; 

-colaborează  cu  operatorii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  la  întocmirea  
planurilor  proprii  de  implementare, având în  vedere  următoarele: 

• aria  de  acoperire  a  serviciului  prestat; 
• nivelul  de  calitate  a  serviciului  şi  respectarea  standardelor  naţionale  şi  europene  

în  domeniu; 
• sistemul  de  tarifare  prestat; 
• gradul  de  suportabilitate  pentru  populaţie; 
• măsuri  de  protecţie avute  în  vedere  pentru  populaţia  defavorizată  şi  care  este  

afectată  de  acest  serviciu; 
• siguranţa  în  exploatare  şi  măsurile  de  remediere  a  avariilor  şi  defecţiunilor  care  

vor  apărea; 
-asistă  operatorii  şi  autorităţile  publice  locale  în  procesul  de  accesare  şi  atragere  a  

fondurilor  pentru  investiţii; 
-monitorizează  serviciile  comunitare  de  utilitaţi  publice     care  asigură  următoarele  

utilităţi: 



• alimentarea  cu  apă; 
• canalizarea  şi  epurarea  apelor  uzate; 
• colectarea, canalizarea  şi  evacuarea  apelor  pluviale; 
• salubrizarea  localităţilor  şi  managementul  deşeurilor  solide; 
• alimentarea  cu  energie  termică  în  sistem  centralizat; 
• transportul  public  local; 
• iluminatul  public. 

-monitorizează  şi  evaluează    executarea  contractelor   de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  
comunitare  de  utilităţi  publice  în  baza  unui  sistem  instituit  în  acest  sens; 

-monitorizează  şi  evaluează  performanţele  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  în  
baza  unor  proceduri  şi  mecanisme  specifice; 

-monitorizează  şi  sprijină   gestiunea  delegată  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  
bazată  pe  contracte  de  concesiune  şi  contracte  de  parteneriat  public-privat  precum şi pe  
atragerea  investiţiilor  private în  dezvoltarea  şi  modernizarea  sistemelor  comunitare  de  utilităţi  
publice; 

-evaluează  stadiul  de  dezvoltare şi   estimează  necesarul  de  investiţii  în  infrastructura  
edilitar – urbană  ca  urmare  a  introducerii  manualului  de  audit  urban  al  UE; 

-monitorizează  implementarea  programelor  privind  alimentarea  cu  apă  a  satelor, conform  
HG nr. 577/1997  pentru  aprobarea  programului  privind  pietruirea  drumurilor  comunale, 
alimentarea  cu  apă a  satelor, conectarea  satelor  la  reţeaua  de  electrificare  şi  la  reţelele  
telefonice, republicată; 

-urmareşte  realizarea  programului  guvernamental  aprobat  prin HG nr. 687/1997  privind  
contractarea  şi  garantarea  de  catre  Guvern  a  unor  credite  pentru  pietruirea  drumurilor  
comunale, alimentarea  cu  apă a  satelor, asigurarea  cu  locuinţe  sociale, refacerea  şi  dezvoltarea  
infrastructurii  în  intravilanul  localităţilor  rurale; 

-urmăreşte  realizarea  programului  naţional  de  realizare  a  sistemelor  de  canalizare  şi  
epurare  a  apelor  uzate  în  localităţile  rurale  şi  localităţile  recent  declarate  oraş şi  care  nu  
dispun  de  infrastructură  edilitar-urbană  aferentă; 

-accesează  Fondul  de  mediu  pentru  realizarea  investiţiilor  de  mediu  necesare  îndeplinirii  
angajamentelor  asumate  de  România  în  procesul  de  negociere  a  Capitolului  22, în  special  
pentru  implementarea  directivelor  UE  legate  de  controlul  poluării, calitatea  apei, managementul  
deşeurilor  şi  calitatea  aerului; 

-monitorizează implementarea  Planului  Naţional  de  Gestionare  a  Deşeurilor  prin  
dezvoltarea  unui  sistem  integrat  de  management  şi  implementarea  sistemelor  de  colectare  
selectivă  şi  valorificare  a  deşeurilor şi  ambalajelor  la  nivelul  persoanelor  fizice, instituţiilor  
publice  şi  al  agenţilor  economici; 

-urmareşte  constituirea  parteneriatelor  de  tip  public-privat  în  ceea  ce  priveşte  reducerea  
generării, refolosirea, reciclarea  şi  eliminarea  deşeurilor; 

-pregateşte portofoliu  de  proiecte  eligibile  pentru  construcţia, dezvoltarea  şi  modernizarea  
sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  a  sistemelor  de  canalizare  pentru  localităţi  urbane  şi  rurale  
pentru  diverse  programe  de  finanţare (bugetul  de  stat  şi  fonduri  europene) ; 

-îndeplineşte  şi  alte  atribuţii  încredinţate de consiliul judeţean, preşedinte şi conducerea 
direcţiei.” 
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