
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.140/2007 
privind completarea  Regulamentului de  ordine interioară al aparatului de specialitate  

 al Consiliului Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004 
 

având în vedere prevederile art.9 alin. (1) şi alin. (2) lit. „f” şi lit. “h” coroborate cu cele ale art.10 
din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr.49/2007; 

în temeiul art.91 alin. (1) lit. „f” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.I – Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004 publicată în Monitorul Oficial al Judeţului nr.4/2004, se 
completează după cum urmează: 
  - După art.16 se introduce un nou capitol, capitolul IV’  “ Prevederi privind declararea 
averii, declararea intereselor şi a incompatibilităţilor”, cuprinzând articolele 161 – 162, cu următorul 
cuprins: 
 1. “Art.161 – Persoana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui, 
desemnată de secretarul judeţului Vaslui, care asigură implementarea prevederilor legale privind 
declaraţiile de avere şi de interese depuse de consilierii judeţeni, are potrivit art.10 din Legea nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr.49/2007, următoarele atribuţii: 
 a) primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni 
depuse în termen de 15 zile de la data depunerii jurământului, a celor actualizate anual, până cel mai 
târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, a celor depuse în termen de cel mult 15 zile de la 
data încheierii mandatului precum şi a celor rectificate în termen de cel mult 20 de zile şi eliberează 
consilierului judeţean o dovadă de primire; 
 b) la cerere, pune la dispoziţia consilierilor judeţeni formularele declaraţiilor de avere şi de 
interese; 
 c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în 
termen a acestora; 
 d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter 
public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 
 e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de 
internet a Consiliului Judetean Vaslui, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere 
şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează 
potrivit legii; 
 f) trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii 
certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese; 
 g) publică pe pagina de internet a Consiliului Judetean Vaslui, numele consilierilor judeţeni care 
nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea 
termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei; 
 h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 
verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, 
la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor. 
 i) verifică, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, dacă: 



  - declaraţia de avere este completată în conformitate cu dispoziţiile art.3 alin. (1) din Legea 
nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de 
conducere şi de control ori a funcţionarilor publici, precum şi a prevederilor O.U.G. nr. 14/2005 privind 
modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea 
nr.118/2005, care se aplică în mod corespunzător; 
  - declaraţia de interese este completată potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale O.U.G. nr.14/2005. 
 j) recomandă, în scris, consilierului judeţean, dacă sesizează deficienţe, rectificarea declaraţiei în 
termen de cel mult 20 de zile, însoţită dacă este cazul de documente justificative; 
 k) trimite de îndată Agenţiei Naţionale de Integritate declaraţia rectificată împreună cu eventualele 
documente. 
 2. Art.162 - Persoana din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vaslui, 
desemnată de şeful serviciului resurse umane, care asigură implementarea prevederilor legale privind 
declaraţiile de avere şi de interese depuse de funcţionarii publici, are potrivit art.10 din legea nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, modificată şi completată 
prin O.U.G. nr.49/2007, următoarele atribuţii: 

a) primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici 
depuse în termen de 15 zile de la data depunerii jurământului, a celor actualizate anual, până cel mai 
târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, precum şi a celor rectificate imediat şi eliberează 
funcţionarului public o dovadă de primire; 

b) la cerere, pune la dispoziţia funcţionarilor publici formularele declaraţiilor de avere şi de 
interese; 
 c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în 
termen a acestora; 
 d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter 
public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 
 e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de 
internet a Consiliului Judetean Vaslui, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere 
şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează 
potrivit legii; 
 f) trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii 
certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese; 
 g) publică pe pagina de internet a Consiliului Judetean Vaslui, numele şi funcţia funcţionarilor 
publici care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la 
expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei; 

h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 
verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, 
la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor. 
 i) verifică, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, dacă: 
  - declaraţia de avere este completată în conformitate cu dispoziţiile art.3 alin. (1) din Legea 
nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de 
conducere şi de control ori a funcţionarilor publici, precum şi a prevederilor O.U.G. nr.14/2005 privind 
modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea 
nr.118/2005, care se aplică în mod corespunzător; 
  - declaraţia de interese este completată potrivit prevederilor Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi ale O.U.G. nr.14/2005. 

j) recomandă, în scris, funcţionarului public, dacă sesizează deficienţe, rectificarea declaraţiei în 
termen de cel mult 20 de zile, însoţită dacă este cazul de documente justificative; 
 k) trimite de îndată Agenţiei Naţionale de Integritate declaraţia rectificată împreună cu eventualele 
documente.” 



Art.II – În termen de 15 zile de la adoptare, prevederile prezentei hotărâri precum şi ale Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, modificată 
şi completată prin O.U.G. nr.49/2007 vor fi aduse la cunoştinţa tuturor funcţionarilor publici. 

Art.III – Sintagma “aparat propriu” din Regulamentul de ordine interioară se înlocuieşte cu 
sintagma „aparat de specialitate”. 
 Art.IV – Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui  nr.55/2004 privind aprobarea Regulamentului de 
ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, cu completările aduse prin 
prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al Judeţului, dându-se textelor o nouă numerotare . 
 Art.V – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 26.11.2007. 

                                                          Vaslui, 30 noiembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind completarea  Regulamentului de  ordine interioară al aparatului de 

specialitate  al Consiliului Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri,   
Prezentul proiect de hotărâre ce se prezintă spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră, are drept 

motivaţie necesitatea completării Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Vaslui, act intern care reglementează drepturile şi obligaţiile conducerii autorităţii, 
ale personalului din compartimentele de specialitate precum şi măsurile ce se impun a fi respectate în 
domeniul organizării şi disciplinei muncii, ca urmare a aplicării Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei naţionale de Integritate, modificată şi completată prin O.U.G. 
nr.49/2007. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) din Legea nr.144/2007, în cadrul entităţilor unde 
persoanele care, în conformitate cu prevederile legale, au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de 
interese se desemnează persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile 
de avere şi de interese. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) lit. “f” din Legea nr.144/2007, consilierii 
judeţeni vor depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la persoana desemnată de secretarul 
judeţului Vaslui iar potrivit art.9 alin. (2) lit. “h”, funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judetean Vaslui, vor depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la persoana 
desemnată de şeful serviciului management resurse umane, relaţii mass – media, informare cetăţeni al 
Consiliului Judetean Vaslui. 

Persoanele desemnate mai sus, au potrivit art.10 din legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, modificată şi completată prin O.U.G. 
nr.49/2007, atribuţiile prevăzute la art.I, pct.1 şi 2 din proiectul de hotărâre supus dumneavoastră spre 
dezbatere şi adoptare. 

Potrivit art.57 din aceeaşi lege, atribuţiile menţionate în proiectul de hotărâre şi care asigură cadrul 
organizatoric pentru implementarea prevederilor legale în cauză, au fost introdu-se în regulamentele de 
ordine interioară, detaliindu-se prevederile legale referitoare la declararea averii, declararea intereselor şi 
a incompatibilităţilor, adaptate specificului acestei autorităţi. 

În exercitarea atribuţiilor, persoanele desemnate de secretarul judeţului Vaslui, respectiv şeful 
Serviciului resurse umane, sunt subordonate direct preşedintelui Consiliului Judetean Vaslui, care 
răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora. 

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l 
supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

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