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                                              la Hotărârea nr. 93 din 29.07.2010 
 
 
 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECŢIEI JUDEŢENE 

DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI 
 

                                                                         Capitolul I 
                                                             DISPOZITII GENERALE 

 Art.1. – Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi se înfiinţează în 
baza prevederii Legii administraţiei publice locale Legii, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004. 
 Art.2. – Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi este o instituţie 
publică, cu personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi. 
 Art.3. – Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi îşi desfăşoară 
activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare şi ale prezentului regulament. 
 Art.4. – Sediul Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi  este în 
Şoseaua Chiciului, DN3, Km. 126,7, Corp principal C1, judeţul Călăraşi, imobil aflat în domeniul public al 
judeţului Călăraşi. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, etc., vor conţine denumirea completă a instituţiei 
şi indicarea sediului. Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi 
mai detine un sediu secundar in Calarasi,str.Prelungirea Dobrogei,nr.16,jud.Calarasi ,precum si trei puncte 
de lucru in orasele Lehliu-Gara,Fundulea si Oltenita. 
 

Capitolul II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE SI  ATRIBUŢII 

 Art.5. - (1)  Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi funcţionează ca 
ofertant de servicii, având ca obiect de activitate următoarele: 

- Construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a 
pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;  

- Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor, a locurilor de agrement;  
- Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor;   
- Construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea târgurilor şi spaţiilor 

expoziţionale;  
- Îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;  
- Amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a 

panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;  
- Înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a atelierelor de reparaţii 

auto etc.;  
- Înfiinţarea, organizarea şi exploatarea sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de 

sport, a patinoarelor;  
- Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a 

iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, a 
spaţiilor publice şi peisagistice.  

-Prevenirea problemelor provocate de invazia ţânţarilor prin controlul larvelor în mediile de 
viaţă posibile, urmărirea biologiei ţânţarilor şi cartografierea fitoecologică ; aplicarea de tratamente cu 
randament ridicat în vederea diminuării până la eradicarea completă a populaţiilor de ţânţari vectori de 
maladii ; identificarea de substanţe şi produse noi, ecologice, pentru combaterea ţânţarilor, care să nu aibă 
nici un impact sau cu impact redus asupra mediului şi care să nu influenţeze în nici un mod sănătatea 
oamenilor, animalelor, plantelor , etc ; înlăturarea efectelor create de  insectele dăunătoare sănătăţii omului 
din zonele de   agrement , a   parcurilor , grădinilor publice şi spaţiilor verzi intravilane ; 
           -Organizarea şi coordonarea acţiunilor de deratizare , dezinsecţie şi igienizare a locuinţelor, sediilor 
instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale , a depozitelor şi a spaţiilor publice ;  
            -Acţiuni de dezinfecţie a mijloacelor de transport  ; 
            -Activităţi de înlăturarea efectelor nocive ale poluării accidentale ale aerului, solului, apelor ; 
             -Intreţinerea acostamentelor drumurilor judeţene –  tratarea culturilor împotriva buruienilor 
(erbicidare); stropirea culturilor contra bolilor şi dăunătorilor; îngrijirea pomilor – tăieri, tratamente; 
întreţinerea parcurilor, zonelor verzi,perdele de protectie,paduri; întreţinerea spaţiilor verzi de pe şosele, 
linii de tren, porturi ; protejarea mediului şi naturii prin plantări de păduri  ;anihilarea efectelor 
defoliatorilor vegetaţiei foioase ; 



             -Lucrări de : înfiinţare, regenerare, fertilizare, întreţinere a pajiştilor şi a culturilor agricole în 
general;   
             -Aprovizionarea, depozitarea, comercializarea produselor fitosanitare agreate de UE, a seminţelor şi 
a produselor în general micro şi macro ambalate . 
             -Efectuarea transportului rutier public şi în interes propriu a mărfurilor în general şi a celor cu un 
grad de periculozitate ridicată ; 
             -Elaborarea, accesarea şi implementarea de proiecte şi programe prin care se urmăreşte crearea de 
parteneriate la nivel local, regional şi internaţional ; 
             -Administrarea, întreţinerea şi utilizarea eficientă a bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 
domeniului public şi privat ; 
             -Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa; 
            - Activitati de inchiriere cu echipamente de transport pe apa;alte activitati anexe transporturilor; 
           - Activitati de transport de pasageri pe cai navigabile interioare; 
          - Activitati de cazare pentru perioade de scurta durata;alte servicii de cazare. 
  (2) În funcţie de necesităţi, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţeană de 
administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi poate avea ca obiect şi alte activităţi decât cele 
prevăzute la alin. (1). 

Art.6. În vederea realizării obiectivului de activitate prevăzut la art. 5, Direcţia Judeţeană de administrare a 
domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi are următoarele atribuţii:  

A. În domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice:  
a) curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice;  
b) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi 

intravilane;  
c) organizarea şi coordonarea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a locuinţelor, a sediilor 

instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor şi a unităţilor industriale, precum şi a altor spaţii publice; 
dezinfectia mijloacelor de transport;  

d) curăţarea şi igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din 
perimetrul localităţilor;  

e) corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi 
conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice.  

B. În domeniul administrării străzilor şi aleilor:  
a) executarea lucrărilor de întreţinere a străzilor şi aleilor;  
b) verificarea stării tehnice a străzilor şi aleilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil 

şi remedierea operativă a acestora; 
c) creşterea eficienţei lucrărilor întreţinere a străzilor şi aleilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi 

tehnologii performante;   
d) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, 

precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;  
e) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri 

publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie.  
C. În sectorul administrării domeniului public şi privat:  
a) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţilor locale şi 

cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;  
b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de 

joacă pentru copii;  
c) administrarea şi exploatarea târgurilor şi a spaţiilor expoziţionale;  
d) administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor de gimnastică, sălilor de gimnastică 

medicală şi fizioterapie, a patinoarelor şi a campingurilor etc.;  
e) administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare şi a panourilor de afişaj şi reclamă;  
f) conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent;  
g) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi 

adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;  
h) întreţinerea şi exploatarea lacurilor de agrement, a ştrandurilor şi a celorlalte lacuri şi bălţi aparţinând 

domeniului public al localităţilor;  
i) asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor, amenajarea şi întreţinerea 

cursurilor de apă ce traversează localităţile, prin lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei.  
D. În domeniul iluminatului public:  
a) organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii de eficienţă şi siguranţă;  
b) respectarea normelor tehnice referitoare la amplasarea instalaţiilor de iluminat şi la nivelul de iluminare, 

ţinându-se seama de mărimea şi importanţa localităţilor, siguranţa traficului şi de normele de consum de energie 
electrică aprobate potrivit legii;  

c) controlul amplasării şi folosirii raţionale a reţelelor electrice de iluminat public;  
d) executarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi menţinere a aspectului estetic şi funcţional al reţelelor 

şi instalaţiilor aferente. 



Capitolul III 
Patrimoniul Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi 

  Art.7. – (1) Patrimoniul Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului public şi privat al judeţului este format 
din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a judeţului, pe care le 
administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei. 

 (2) Patrimoniul iniţial al instituţiei va fi constituit prin preluarea patrimoniului Serviciului Public de 
Interes Judeţean «Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători» la P.C.T.F. Călăraşi (RO) – Silistra (BG) şi al Direcţiei 
Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu.  

(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în 
regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei 
publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau 
din străinătate   . 

(4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului 
public şi privat al judeţului Călăraşi se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei 
fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora. 
 Art. 8. – Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi are gestiune 
proprie, buget de venituri şi cheltuieli propriu (aprobat de consiliul judeţean), încheie balanţa proprie şi darea de 
seamă trimestrială privind execuţia bugetară;  

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii şi din transferuri de la 
bugetul propriu al Judeţului Călăraşi. 

Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi are cont propriu 
pe care îl administrează.   

CAPITOLUL IV 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

          Art.9. – Finanţarea Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi se 
asigură din venituri proprii şi transferuri de la bugetul propriu al Judeţului Călăraşi. 
          Art.10. – Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi legate de obiectul de activitate, aducătoare de 
profit, precum şi din alte surse. 

CAPITOLUL V 
Personalul şi conducerea 

 Art.11. – (1) Personalul Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi se 
structurează în personal de conducere, de specialitate şi auxiliar. 

   (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului Direcţiei se realizează în condiţiile Codului Muncii al României, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

   (3) Atribuţiile personalului încadrat sunt cele prevăzute în fişele posturilor care vor fi elaborate în 
urma redistribuirii personalului din cadrul Serviciului Public de Interes Judeţean «Transport Fluvial de Mărfuri şi 
Călători» la P.C.T.F. Călăraşi (RO) – Silistra (BG) şi din cadrul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare 
Mediu Călăraşi. 

   (4) După redistribuirea personalului, posturile vacante vor fi scoase la concurs, în condiţiile legii. 
 Art.12. – (1) Direcţia Judeţeană de interes este condusă de un Director care are următoarele atribuţii principale: 

- răspunde in faţa Consiliului Judeţean Călăraşi şi a Preşedintelui acestuia de întreaga  activitate a 
Direcţiei Judeţene; 

- prezintă Consiliului Judeţean Călăraşi şi a Preşedintelui acestuia rapoarte şi informări periodice, cu 
privire la activitatea Direcţiei Judeţene; 

- coordonează şi controlează activitatea Direcţiei Judeţene; 
- angajează prin semnătura sa, Direcţia Judeţeană in relaţii cu terţii, în limitele stabilite prin actele 

normative in vigoare; 
- angajează şi desface contractele de munca ale personalului din subordine, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în materie, în vigoare; 
- aprobă regulamentul de ordine interioara si orice alte norme privind disciplina tehnică, economică, 

ecologică, sanitară, administrativă, etc.; 
- premiază sau sancţionează personalul din subordine; 
- aprobă documentele financiar – contabile ale instituţiei; 
- asigura instituirea unui climat normal de lucru în cadrul instituţiei; 
- aprobă masurile de perspectivă pentru asigurarea continuităţii pentru perfecţionarea şi specializarea 

personalului; 
- aprobă concediile legale de odihnă ale personalului; 
- răspunde în fata Consiliului Judeţean Călăraşi pentru îndeplinirea programului propriu de 

management general al Direcţiei Judeţene; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliului Judeţean Călăraşi şi răspunde de modul de 

realizare a acestora; 
- ia orice alte masuri, în limita prevederilor legale în vigoare pe care le consideră necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii generale şi specifice ale Direcţiei Judeţene; 



- răspunde de utilizarea raţională a forţei de munca în unitate; 
- ia măsuri pentru folosirea integrală a timpului de muncă; 
- aplică respectarea prevederilor actelor normative în vigoare; 
- stabileşte şi asigură necesarul de salariaţi pe meserii, funcţii si specialităţi, pentru realizarea 

programului stabilit; 
- asigură recrutarea, selecţia şi promovarea profesională a personalului în funcţie de competenţă; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii. 

          (3) Documentele elaborate ca urmare a exercitării atribuţiilor Direcţiei Judeţene se semnează, de către 
alţi salariaţi, în baza unei împuterniciri date de director, conform dispoziţiilor legale. 

Art.13. – (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul este ajutat de doi directori adjuncţi.  
                (2) Un director adjunct îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- coordonează şi organizează activitatea Serviciului economico-financiar; 
- exercită controlul financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile; 
- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei; 
- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei; 
- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene şi 

supunerii acestuia, spre aprobare, Consiliului Judeţean Călăraşi; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de director, specifice funcţiei pe care o ocupă, conform 

legii. 
                         (3) Un director adjunct îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- coordonează şi organizează activitatea Serviciului gestiune, exploatare şi întreţinere a domeniului 
public şi privat; 
  - îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de director, specifice funcţiei pe care o ocupă, conform legii. 
 

CAPITOLUL VI 
Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor şi serviciilor din cadrul Direcţiei Judeţene 

 de administrare a domeniului public şi privat a judeţului Călăraşi 
 Art. 14. - (1) Direcţia Judeţeană de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi este organizat 
în două servicii de specialitate, conduse fiecare de către un director adjunct aflaţi în subordinea directorului. 
                         (2) În subordinea directă a Directorului se află Compartimentul juridic si secretariat şi 
Compartimentul resurse umane, sănătatea şi securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor şi situaţii de 
urgenţă. 

Secţiunea 1 
Compartimentul juridic şi secretariat 

           Art. 15. - Compartimentul juridic şi secretariat este în subordinea directă a directorului şi îndeplineşte 
următoarele atribuţii: 

- acordă asistenţă juridică compartimentelor şi serviciilor din structura Direcţiei Judeţene de 
administrare a domeniului public şi privat a judeţului Călăraşi; 

- participă efectiv la întocmirea deciziilor directorului; 
- avizează pentru legalitate documentele întocmite de conducerea şi personalul de specialitate al 

Direcţiei Judeţene; 
- asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Direcţiei Judeţene în cauzele ce se află în curs de 

soluţionare la instanţele competente; 
- asigură informarea şi documentarea juridică a compartimentelor de specialitate ale Direcţiei 

Judeţene; 
  -face toate demersurile din punct de vedere juridic în vederea recuperării debitelor transmise 

de compartimentul financiar – contabil ; 
- avizează contractele încheiate de Direcţia Judeţeană cu terţii; 
- colaborează cu personalul de specialitate în vederea întocmirii, modificării şi completării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al instituţiei; 
- întocmeşte în condiţiile legii, Statul de funcţii, Organigrama şi determină numărul de personal al 

aparatului de specialitate; 
- colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de organizarea 

locurilor de muncă, normarea muncii şi salarizarea ei, încadrare, promovare şi perfecţionarea pregătirii profesionale; 
- propune numărul personalului de deservire generală care să asigure condiţii corespunzătoare 

desfăşurării activităţii compartimentelor de specialitate; 
- asigură aplicarea legislaţiei muncii privind salarizarea, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi de 

odihnă; 
- organizează activităţile legate de desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
- ridică şi predă zilnic corespondenţa; 
- dactilografiază/tehnoredacteaza documente şi acte administrative; 
- ţine evidenţa corespondenţei (documentele intrate si cele care ies) Direcţiei ; 



- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
- execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene. 

 
Secţiunea a 2-a 

Compartimentul audit public intern 
Compartimentul de audit intern este in subordonarea directa a directorului si îndeplineşte, în principiu 

următoarele atribuţii; 
- exercită control asupra tuturor activităţilor desfăşurate de Direcţia Judeţeană ,a fondurilor publice 

gestionate de aceasta, în baza unei finanţări realizate de către Direcţia Judeţeană;? 
- certificarea anuală a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară a Direcţiei Judeţene;  
- examinarea legalităţii, regularităţilor şi conformităţii operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea 

defectuoasă şi fraudele şi pe această bază, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi 
sancţionarea celor vinovaţi; 

- examinarea sistemului contabil şi a fiabilităţii acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi 
control patrimonial şi al rezultatelor obţinute; 

- examinarea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, 
coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; 

- evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul 
instituţiei, utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea 
rezultatelor obţinute; 

- identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de 
sisteme; 

- va efectua inspecţii de audit public intern, ori de câte ori apar riscuri interne de natură economică şi 
financiară, structural sau funcţional şi de sistem, luându-se măsuri pentru acoperirea lor; 

- va îndeplini orice alte sarcini trasate de organele superioare sau şeful ierarhic superior. 
 

Secţiunea a 3-a 
Compartimentul resurse umane, sănătatea şi securitatea muncii,  

prevenirea si stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă 
Art. 16. -  Compartimentul resurse umane,sanatatea si securitatea muncii (protecţia muncii), prevenirea si 

stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă este în subordinea directă a directorului şi îndeplineşte următoarele 
atribuţii:  

- asigură aplicarea legislaţiei muncii privind salarizarea, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi de 
odihnă; 

- fundamentează fondul de salarii, pe fiecare an şi etapă de lucru,impreuna cu compartimentul 
financiar contabil,compartimentul juridic si secretariat si seful serviciului economico-financiar; 

- fundamentează fondul de salarii, pe fiecare an şi etapă de lucru,impreuna cu compartimentul 
financiar contabil,compartimentul resurse umane si seful serviciului economico-financiar; 

- gestionează numărul de ore suplimentare ce pot fi efectuate de unele categorii de personal, cu 
respectarea prevederilor legale; 

- urmăreşte ca activitatea de organizare a muncii în cadrul compartimentelor să se desfăşoare în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  

- urmăreşte, impreuna cu compartimentul financiar contabil si seful serviciului economico-
financiar, ca toate cheltuielile efectuate cu plata salariilor şi altor drepturi salariale să se încadreze în 
alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop; 

- verifică prin sondaj, prezenţa la program; 
- întocmeşte formele legale în caz de angajare, delegare, detaşare, sancţionare disciplinară şi alte 

lucrări în acest domeniu, conform legislaţiei muncii; verifică şi corelează vechimea în muncă cu sporurile şi 
drepturile aferente; 

- Intocmeste statele de plata pentru salariatii directieisalarii,pe care le supune aprobarii; 
- Intocmeste documentele de plata pentru celelalte drepturi banesti ce deriva din calitatea de 

salariat,respectiv:concedii de odihna,concedii medicale,deplasari,ore suplimentare si alte drepturi conform 
prevederilor legale in vigoare; 

-  întocmeşte ordinele de plată privind viramentele de CAS unitate, CAS salariat,  contribuţia 
unităţii pentru fond sănătate, contribuţie salariaţi pentru sănătate, contribuţie unitate şi salariaţi la fondul de 
şomaj, CAR, garanţii gestionari.  

- ordinele de plată le prezintă la verificat, aprobat şi le predă casierului pentru a le duce la 
Trezorerie; 

- întocmeşte lunar declaraţiile privind şomajul, contribuţia pentru sănătate, CAS, impozitul pe 
salarii pe care le depune la instituţiile abilitate; 

- întocmeşte anual fişele fiscale ale salariaţilor şi le depune la Administraţia Financiară la 
termenul stabilit de legislaţie; 



- urmăreşte încadrarea cuantumului garanţiei gestionarilor în prevederile legale şi reânoieşte 
contractele de garanţii pentru gestionari. Reţine lunar sumele corespunzătoare din salarii şi le virează la 
C.E.C.  

- gestionează numărul de ore suplimentare ce pot fi efectuate de unele categorii de personal, cu 
respectarea prevederilor legale; 

- urmăreşte ca activitatea de organizare a muncii în cadrul compartimentelor să se desfăşoare 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  

- urmăreşte, impreuna cu compartimentul financiar contabil si seful serviciului economico-
financiar, ca toate cheltuielile efectuate cu plata salariilor şi altor drepturi salariale să se încadreze în 
alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop; 

- organizează activităţile legate de desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante,impreuna cu compartimentul juridic si secretariat;  

- verifică prin sondaj, prezenţa la program; 
- întocmeşte pe baza condicilor de prezenţă, pontajele lunare, gestionează şi completează 

carnetele de muncă ale personalului din aparatul de specialitate; 
- eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru atestarea calităţii de angajat; 
- supune spre aprobare programarea concediilor de odihnă anuale şi ţine evidenţa efectuării 

acestora, conform legislaţiei în vigoare; 
- întocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi asigură vizarea acestora; 
- întocmeşte formele legale în caz de angajare, delegare, detaşare, sancţionare disciplinară şi 

alte lucrări în acest domeniu, conform legislaţiei muncii; verifică şi corelează vechimea în muncă cu sporurile 
şi drepturile aferente; 

- întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale pentru personalul instituţiei; 
- identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv 

executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă, posturi de lucru; 
- elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate 

în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor instituţiei; 
- verifică cunoaşterea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, 

precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin fiecăruia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- elaborează programului de instruire - testare la nivelul unităţii si efectueaza instructajul personalului; 
- ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 
- ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară 

autorizarea exercitării lor; 
- ţine evidenţa posturilor care, la recomandarea medicului de Medicina Muncii, necesită testarea 

aptitudinilor şi controlul psihologic periodic; 
- informează conducerea instituţiei, în scris asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor la locul de 

muncă şi propunerile de măsuri şi prevenire; 
- participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor; 
- elaborează rapoarte privind accidentelor de muncă suferite de lucrătorii din unitate;  
- participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul Direcţiei 

Judeţene; 
- controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniu. 
- propune includerea în bugetul propriu a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva 

incendiilor, dotări cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice.  
- prezintă conducerii Direcţiei Judeţene, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 

             - execută şi alte sarcini dispuse de conducere. 
 

Secţiunea a 4-a 
Serviciul gestiune, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat 

           Art. 17. – Serviciul gestiune, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat are în componenţa sa 
următoarele compartimente; 
      -Compartimentul controlul populaţiei ţânţarilor; 
                      -Compartimentul exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat; 
                      -Compartimentul centrul de afaceri. 
           Art. 18. - Serviciul este condus de către un şef serviciu care se află în subordinea Directorului Adjunct. 
             Şeful serviciului de gestiune, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat are următoarele atribuţii: 
                      - coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la art. 17; 
                       - execută şi alte sarcini dispuse de conducere.  
          

Subsecţiunea 1  
Compartimentul controlul populaţiei ţânţarilor 

Art.19. -  Compartimentul controlul populaţiei ţânţarilor are următoarele atribuţii: 



- realizarea de studii amănunţite asupra specificaţiilor biologice ale ţânţarilor din bazinul 
Dunării; 

- crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date a speciilor de ţânţari din regiunea 
Călăraşi–Silistra; 

- identificarea precisă a zonelor de dezvoltare a ţânţarilor; 
- realizarea cartografierii zonelor de dezvoltare a ţânţarilor pe arealul Călăraşi-Silistra a 

bazinului Dunării; 
      - întocmirea hărţii fitoecologice; 

- întocmirea unei hărţi de tratament (frecventa acestora, produse utilizate, modalitatea de 
intervenţie); 

- implementarea unui sistem de combatere larvară prin utilizarea unor tehnologii ecologice, 
agreate pe plan european, prietenoase cu mediul, utilizarea unor substanţe biologice ce nu afectează flora şi 
fauna din regiunea în care se aplică; 
         - eficientizarea tratamentelor folosite pentru combaterea larvară a ţânţarilor; 

- controlul eficient al populaţiei de ţânţari, atât în stadiul de larva cât şi de adult din mediul 
riveran şi urban (fose, canale de scurgere, subsoluri), fapt care va duce la reducerea numărului de 
îmbolnăviri şi a riscului apariţiei de maladii contagioase, prin eliminarea speciilor de ţânţari vectori; 

- identificarea de substanţe, produse noi, ecologice care sa nu aibă nici un impact asupra 
mediului şi să nu influenţeze în nici un mod sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor;  

- participă la acţiuni de mare amploare, de nivel naţional, regional sau cooperează cu state 
vecine în cazurile în care atacul de boli şi dăunători se semnalează pe suprafeţe foarte mari cu urmări 
grave asupra sănătăţii vieţii şi mediului;  

- întocmeşte tarife şi calculaţii de preţ pentru activităţile desfăşurate; 
- gestionează şi întreţine maşinile, utilajele şi aparatura din dotare pentru a fi în stare de 

funcţionare în orice moment; 
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducătorul unităţii; 
- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
- execută şi alte sarcini dispuse de conducere. 

 
Subsecţiunea a 2-a 

Compartimentul exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat 
Art.20. - Compartimentul exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat are următoarele atribuţii: 

- asigură inventarierea si reevaluarea bunurilor proprietate publică si privată ale judeţului Călăraşi; 
- ţine evidenta bunurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat ale judeţului; 
- asigura administrarea si gestionarea şi punerea în valoare a patrimoniului judeţului Călăraşi;  
- asigură exploatarea eficientă a bunurilor aflate in patrimoniul Judeţului Călăraşi; 
- elaborează politici si strategii cu privire la administrarea domeniului public si privat al judeţului 

Călăraşi; 
- elaborează regulamente privind gestionarea si exploatarea serviciilor de administrare a domeniului 

public şi a domeniului privat ale judeţului; 
- urmăreşte şi asigură procedura de întocmire a cărţilor funciare pentru bunurile proprietate publică 

sau privată a judeţului în vederea dezvoltării de investiţii, prin vânzarea sau concesionarea acestor bunuri; 
- asigură banca de date a bunurilor proprietate publică sau privată a judeţului Călăraşi; 
- colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
- asigura asistenta tehnica de specialitate tuturor agenţilor economici, instituţiilor publice, 

asociaţiilor de proprietari, ocoalelor silvice, proprietarilor de terenuri, persoanelor fizice; 
 - efectuează prestări de servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în spaţii publice închise 

: şcoli, grădiniţe, creşe, spitale, dispensare, unităţi  de alimentaţie publică, apartamente, scări de bloc, 
subsoluri ; spaţii publice deschise : parcuri, grădini publice, grădini zoologice, cartiere de locuinţe ; aşezări 
rurale : liziere, pomi de pe marginea şoselelor, pomi izolaţi sau în plantaţii, terenuri inundate sau rămase în 
urma inundaţiilor, depozite de cereale, puncte trecere frontieră ; orice spaţiu public sau privat ce poate 
constitui focar sau mediu favorabil de dezvoltare pentru boli şi dăunători . 

- efectuează prestări de servicii de dezinfecţie in spatii publice/private în vederea asigurării igienei şi  
sănătăţii  publice   prin   eliminarea   vectorilor  de   maladii transmisibile şi generatoare de disconfort; 

- realizează acţiunii de dezinfecţie şi ecologizare a mijloacelor de transport; 
- gestionează şi întreţine maşinile, utilajele si aparatura din dotare pentru a fi in stare de 

funcţionare în orice moment. 
- face propuneri de aprovizionare cu produsele necesare în funcţie de volumul lucrărilor de prestat; 
- întocmeşte tarife şi calculaţii de preţ pentru activităţile desfăşurate; 
- execută la cerere lucrări de amenajări spatii verzi, parcuri, diferiţilor agenţi economici; 
- execută lucrări ale solului pentru diferiţi agenţi economici; 
- realizează la cerere lucrări de regenerare, înfiinţare, fertilizare, întreţinere a pajiştilor si a 

culturilor agricole; 
- închiriază maşini şi echipamente agricole; 



- asigură   asistenţă   tehnică   de   specialitate   pentru   toţi   beneficiarii programelor  de ecologizare; 
- execută lucrări de întreţinere a acostamentelor drumurilor judeţene, tratarea culturilor agricole 

împotriva buruienilor, bolilor si dăunătorilor, întreţinerea zonelor verzi, parcuri, perdele de protecţie, îngrijire 
a pomilor, prin tăieri şi tratamente contra bolilor si dăunătorilor, întreţinere a spatiilor verzi de pe şosele, linii 
de tren, anihilarea efectelor defoliatorilor vegetaţiei foioase; 
          - propune aprovizionarea cu produse necesare efectuării tratamentelor pentru diferite culturi 
si spatii verzi; 
          - propune aprovizionarea cu seminţe de gazon, plante ornamentale, puieţi de arbori si 
arbuşti, necesari la efectuarea lucrărilor de plantare si întreţinere a parcurilor si zonelor verzi; 
          - regenerarea ecosistemului - prin lucrări de întreţinere, amenajare si administrare a spaţiului 
domeniului public si privat in ceea ce priveşte zonele verzi (perdele de protecţie, păduri); 
        - participă la acţiunile de înlăturare a efectelor nocive ale poluării accidentale ale 
aerului, solului si apelor prin acţiuni de depoluare, decontaminare sol, apa, curăţirea petelor de ţiţei de pe sol 
si suprafaţa apei; 
   -desfasoara activitati de servicii anexe transporturilor pe apa; 

 - activitati de inchiriere cu echipamente de transport pe apa;alte activitati anexe 
transporturilor; 

 - activitati de transport de pasageri pe cai navigabile interioare; 
 - activitati de cazare pentru perioade de scurta durata;alte servicii de cazare. 

               - întocmeşte tarife şi calculaţii de preţ pentru activităţile desfăşurate; 
              - identifică şi alte oportunităţi, atragerea de noi clienţi; 

 - execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene. 
 

Subsecţiunea a 3-a 
Compartimentul centru de afaceri 

Art.21. - Compartimentul centru de afaceri are următoarele atribuţii: 
- oferă, spre închiriere, spaţii adecvate desfăşurării întâlnirilor de lucru, a seminariilor, 

simpozioanelor şi conferinţelor locale, judeţene, regionale şi chiar internaţionale; 
- inventariază principalele resurse turistice din zona transfrontalieră; 
- actualizează permanent baza de date comună a obiectivelor turistice şi a agenţilor economici care 

activează în zona de acţiune transfrontalieră; 
- promovează pe plan intern şi internaţional resursele turistice zonale în vederea valorificării lor 

superioare; 
- popularizează traseele turistice din judeţ şi din zona transfrontalieră; 
- găzduieşte pe site-ul propriu, în scopul promovării judeţului Călăraşi şi a regiunii în general, 

proiectele de interes local şi transfrontalier;  
- valorifică într-un mod cât mai eficient oportunităţilor de cooperare existente; 
- angrenează factorii de interes într-un sistem eficient de schimburi comerciale, de dezvoltare de noi 

afaceri prin valorificarea oportunităţi şi valorificarea potenţialului existent insuficient exploatat; 
- contribuie la creşterea nivelului de cooperare inter-instituţională transfrontalieră;  
- contribuie la creşterea numărului de parteneriate în vederea implementării de activităţi comune care 

să contribuie la dezvoltarea socială şi economică a regiunii, la creşterea calităţii vieţii populaţiilor, la creşterea 
performanţelor profesionale ale structurilor administrative şi ale partenerilor acestora; 

- consolidează  parteneriatele existente care să reunească factorii regionali şi locali de decizie într-o 
viziune (acţiune) comună privind procesul de dezvoltare locală şi regională; 

- intensifică colaborarea în domeniul economic între administraţiile locale de pe ambele maluri ale 
Dunării;  

- realizează un portofoliu de proiecte comune care să pună în practică oportunităţile oferite de 
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră; 
 

Secţiunea a 5 - a 
Serviciul economico - financiar  

              Art.22. – Serviciul economico-financiar are în componenţa sa următoarele compartimente: 
                      - Compartimentul financiar-contabil; 
                      - Compartimentul buget şi urmărire venituri 
                      - Compartimentul dezvoltare, investiţii şi achiziţii; 
                       - Compartimentul administrativ; 
                       - Compartimentul aprovizionare şi marketing. 
              Art.23. – Serviciul economico–financiar este condus de către un şef serviciu care se află în subordinea 
Directorului Adjunct. 
                    Şeful Seviciului economico–financiar are următoarele atribuţii; 
                        - coordonează activitatea compartimentelor din componenţa serviciului; 
                        - execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene. 
 



Subsecţiunea 1 
Compartimentul financiar contabil 

Art. 24. - Compartimentul  financiar - contabil are următoarele atribuţii: 
         - organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite prin buget, drept alimentare cu mijloace 

băneşti, pentru executarea cheltuielilor proprii; 
       - întocmeşte toate documentele de plată privind cheltuielile curente si cheltuielile de investiţii din bugetul 
propriu sau alte fonduri extrabugetare; 
                      - 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 valorilor materiale, băneşti şi a 
decontărilor cu bugetul propriu; 
                      - urmăreşte înregistrarea operaţiunilor de casare a bunurilor de natura obiectelor de inventar si  a 
mijloacelor fixe; 
  - primeşte, verifică, analizează şi centralizează dările de seamă contabile privind execuţia bugetului;  
   - întocmeşte, în colaborare cu compartimentul buget şi urmărire venituri, conturile lunare de execuţie a 
bugetului; 
   - întocmeşte dările de seamă contabile centralizate privind execuţia bugetului; 
   - întocmeşte, in colaborare cu compartimentul buget, bilanţurile trimestriale şi anuale; 

- gestionează arhiva instituţiei şi eliberează copii de pe documentele arhivate; 
   - colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
   - execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene. 
 

Subsecţiunea a 2-a 
Compartimentul buget urmărire venituri 

        Art.25. - Compartimentul buget urmărire venituri, are următoarele atribuţii: 
   - efectuează raportarea operativă şi lunară a cheltuielilor către Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Călăraşi; 
   - întocmeşte şi prezintă ordonatorului principal de credite contul anual de execuţie al bugetului, potrivit 
legii; 
   -  pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri şi  cheltuieli; 
   - analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea, împreună cu compartimentul de specialitate, a listelor 
de lucrări, utilaje, mobilier  şi alte obiective de investiţii a căror finanţare se asigură potrivit legii, din bugetul 
propriu al judeţului, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget în conformitate cu prevederile legale, 
privind finanţele publice; 
   - verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului 
propriu; 

- urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în buget, cât şi din fonduri extrabugetare şi informează 
periodic despre modul de realizare al acestora propunând măsuri necesare ce trebuie luate atunci când se constată că 
acestea nu se realizează potrivit prevederilor legale; 
   - organizează si conduce evidentele conturilor 8060, 8066, 8067; 
   - întocmeşte rapoarte de specialitate privind activitatea de preţuri şi tarife; 
   - urmăreşte încasarea surselor de venituri curente ale Direcţiei Judeţene, conform legislaţiei în vigoare ; 
   - colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
   - execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene. 

 
Subsecţiunea a 3-a 

Compartimentul dezvoltare, investiţii şi achiziţii 
       Art.26. - Compartimentul dezvoltare, investiţii şi achiziţii 
   - întocmeşte şi prezintă note şi informări cu privire la derularea investiţiilor; 
   - definitivează, din punct de vedere tehnic, contractele de execuţie la lucrările de investiţii proprii; 

- întocmeşte listele de investiţii ale Direcţiei Judeţene; 
   - participă la licitaţii de achiziţie publică în vederea adjudecării constructorului, proiectantului sau 
furnizorului de bunuri pentru obiective noi cuprinse în lista de investiţii; 
   - urmăreşte respectarea termenelor contractuale si  realizarea contractelor; 
                      - participă la recepţionarea proiectelor, lucrărilor sau bunurilor achiziţionate şi acceptarea la plată a 
acestora prin colaborarea cu compartimentul corespunzător pentru alimentarea ritmica cu fonduri a conturilor de 
investiţii; 
   - notifică defectele care apar în perioada de garanţie a lucrărilor si urmăreşte remedierea acestora, cu 
respectarea prevederilor contractuale;  
                       - ţine evidenţa proiectelor şi studiilor aferente investiţiilor proprii;  
   -  monitorizează execuţia lucrărilor; 
   -  participă la recepţia lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente acestora; 



                       - asigură verificarea documentelor de execuţie a lucrărilor, stabilirea graficului de lucrări şi urmăreşte 
realizarea lor prin diriginţii de şantier autorizaţi; 
   -  întocmeşte situaţii statistice privind realizarea lucrărilor aferente infrastructurii sociale; 

- asigură realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si de servicii ale Direcţiei Judeţene, precum si modalităţile de soluţionare a 
contestaţiilor formulate împotriva actelor emise in legătura cu aceste proceduri, conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - întocmeşte dosarul de achiziţii publice pentru fiecare contract atribuit sau acord cadru încheiat, precum 
si pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic; 
   - asigură publicarea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire privind achiziţiile publice si 
acordurile - cadru către operatorul S.E.A.P. ( Sistem electronic de achiziţii publice), utilizând în acest sens numai 
mijloace electronice; 
   - asigură promovarea concurenţei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si 
nediscriminatoriu, transparenta si integritatea procesului de achiziţie publică; 
   - asigura utilizarea eficienta a fondurilor publice, prin aplicarea corecta a procedurilor de atribuire; 
   - întocmeşte raportul anual privind contractile atribuite în anul anterior şi le transmite către Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 
   -  colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
   -  execută şi alte sarcini dispuse de conducere. 
 

Subsecţiunea a 4-a 
Compartimentul administrativ  

       Art.27.  - Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 
- ia măsuri pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente şi capitale a clădirilor şi 

instalaţiilor aferente acestora, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din administrare; 
   - asigură măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, carburanţilor, a apei şi 
a altor materiale de consum; 
   - răspunde de buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţie a autoturismelor din 
dotare, asigurând folosirea raţională a acestora; 
   - organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri, săli de şedinţe şi celelalte spaţii din administrarea 
Direcţiei Judeţene; 
                - asigură corecta gestionare, depozitare şi conservare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar de mică 
valoare sau scurtă durată, a materialelor, rechizitelor, carburanţilor şi lubrefianţilor, conform prevederilor legale; 
   - asigură aprovizionarea cu rechizite, materiale de întreţinere, alte materiale si servicii, piese de schimb 
pentru maşinile din dotare, prin testarea preţurilor la diverse societăţii comerciale, cât şi selectările de oferte; 
   - întocmeşte evidenţa tehnic–operativă a bunurilor intrate în gestiunea Direcţiei Judeţene; 
                - ţine evidenţa şi semnează pentru eliberarea foilor de parcurs; 
   - urmăreşte starea tehnică a mijloacelor de transport auto; 
   - face propuneri pentru înlocuirea mijloacelor auto cu durată normată de funcţionare expirată; 
   - urmăreşte în timp starea mijloacelor fixe, făcând propuneri de casare a celor cu durată normată expirată; 
                - asigură in permanenta buna funcţionare a instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire, aer condiţionat şi 
de telefonie; 
   - asigură in permanenta întreţinerea şi service pentru utilajele aferente instalaţiilor mai sus menţionate; 
                - execută mici reparaţii ale clădirilor ce se află în administrarea Direcţiei Judeţene şi asigură întreţinerea 
acestora; 
   - colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Judeţene; 
   - execută şi alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Judeţene. 

 
Subsectiunea a 5-a 

                       Compartimentul aprovizionare si marketing 
Art.28. Compartimentul aprovizionare si marketing  are urmatoarele atributii: 
  - asigură aprovizionarea , depozitarea şi comercializarea cu produse fitosanitare agreate de UE, 

seminţelor, îngrăşămintelor şi produselor în general micro şi macro ambalate în concordanţă cu necesarul 
lansat de punctele de lucru din teritoriu şi gestionarii direcţiei . 
prospecteaza piata de produse si solicita aprovizionarea cu produse eficiente side calitate,produse ecologice si 
economice; 
              - presteaza activitatea de comercializare produse micro si macro ambalate; 
              - întocmeşte contracte de  vânzare cumpărare şi urmăreşte derularea lor . 
              - coordonează activitatea centrelor din punct de vedere al aprovizionării cu tot ce este necesar pentru 
bunul mers al activităţii de comercializare. 
              - urmăreşte ca produsele achiziţionate să corespundă din punct de vedere calitativ, să corespundă  cu 
facturile emise de  furnizori şi să fie  predate gestionarilor, conform cu actele întocmite. 



              - efectuează şi gestionează activitatea de transport rutier public şi de interes propriu al  mărfurilor în 
general şi a celor cu un grad de periculozitate ridicată .  
              - întocmeşte tarife şi calculaţii de preţ pentru activităţile desfăşurate . 
              - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducătorul unităţii . 
              - colaborează cu toate compartimentele direcţiei . 

 
CAPITOLUL VII 
Dispoziţii finale 

Art. 29. – (1) Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare şi se aprobă 
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, la propunerea Directorului Direcţiei Judeţene de administrare a 
domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi. 

        (2) În temeiul prezentului Regulament, Directorul Direcţiei Judeţene de administrare a 
domeniului public şi privat al judeţului Călăraşi elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. 
                               (3) Orice modificare şi/sau completare a prezentului Regulament vor fi supuse votului 
Consiliului Judeţean Călăraşi, la propunerea Directorului Direcţiei Judeţene de administrare a domeniului public şi 
privat al judeţului Călăraşi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


