
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

ozlŢIAnr.&8
\E_   2020

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare

şi legale în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-    referatul nr.16035 din 03 noiembrie 2020 al Direcţiei economice;
-prevederile Ordinului  ministrului  finanţelor publice nr.1792/2002  privind aprobarea Normele
metodologice   privind   angajarea,   lichidarea,   ordonanţarea   şi   plata   cheltuielilor   instituţiilor

publice,  precum  şi  organizarea,  evidenţa  şi  raportarea  angajamentelor  bugetare  şi  legale,  cu
modificările şi completările ulterioare;
-     art.  191  alin.  (1)  lit.  c)  şi  (4)  lit.  a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu

compleţările şi modificările ulterioare.
In temeiul art.196 alin. (1) lit. b)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu

completările şi modificările ulterioare,

D I S P U N:

Art.  1.  Se aprobă Normele metodologice proprii privind angajarea,  lichidarea,  ordonanţarea şi
plata cheltuielilor,  precum  şi  organizarea,  evidenţa şi  raportarea angajamentelor bugetare  şi  legale, în
cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj, conform ajţej»ez. #r.  /.

Art.   2.   (1)   Se   împutemicesc   şefii   compartimentelor   de   specialitate,   pentru   verificarea
documentelor justificative privind existenţa sumei datorate creditorului şi realitatea că, bunurile au fost
livrate,  lucrările  executate  şi  serviciile  prestate  şi  care  răspund  de  datele  înscrise  în  documentele  de
angajare şi ordonanţare cheltuieli.

(2) Se împuterniceşte dl. Butaş Dorel -Şef serviciu -Serviciul resurse umane, salarizare
şi  organizare,  pentru  verificarea    documentelor justificative    privind  calculul  şi  plata  drepturilor  de
personal  şi  răspunde  pentru  exactitatea,  realitatea  şi  legalitatea  datelor  înscrise  în  documentele  de
angajare şi ordonanţare cheltuieli.

(3)   Pentru   acordarea   vizei    de   control    financiar   preventiv   propriu,   conducătorii
compartimentelor  de  specialitate  vor  prezenta  actele  justificative  împreună  cu  formularele  tipizate
prev-z\zute ^ir\ anexele nr.  2,  3 şi 4.

Art.3.  Se  deleagă atribuţia  de  a viza  pentru  "Bun  de  plată"  documentele justificative  originale
care  atestă  bunuri  livrate,  lucrări  executate  şi  servicii  prestate  domnului  secretar  general  al judeţului
Vlaicu Cosmin-Radu.

Art.4.   Lista   specimenelor   de   semnături   a  personalului   de   specialitate   care   certifică  prin
semnătură  documentele  supuse  controlului  financiar preventiv  şi  răspund  de  exactitatea,  realitatea  şi
legalitatea datelor înscrise în documentele respective, sunt prezentate în cr#exe/e  #r.  j c7 şJ. J6.

Art.  5. Persoanele desemnate şi împutemicite pentru aprobarea efectuării operaţiunilor privind
angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, sunt prezentate  în a7!exc7 #r.  6.

Art.   6.   Persoanele  desemnate  şi   împutemicite  să  întocmească  documentele  privind     plata
cheltuielilor   angajate   şi   ordonanţate   din   cadrul   bugetului   aparatului   de   specialitate   al   Consiliului
Judeţean Sălaj, sunt prezentate  în c7#exc7 #r.  7.



Art. 7. (1) Serviciul  Financiar Contabilitate şi Control Financiar Preventiv Propriu va organiza
şi conduce evidenţa şi raportarea creditelor bugetare, a angajamentelor bugetare şi legale prin utilizarea
conturilor 806 00  00,  806 60  00  şi  806  70 00.  Trimestrial  şi  anual vor întocmi  situaţii  privind execuţia
cheltuielilor bugetare angajate, conform modelului de formular prevăzut în cr#excr #r. 8.

(2)  D-na  Bălaş   Lia-Sanda,   consilier  în  cadrul   Serviciului  financiar  contabilitate  şi
control  financiar  preventiv  propriu  şi  de  gestiune  în  cadrul  Direcţiei  economice,  răspunde  pentru
realizarea acestor prevederi.

Art. 8. Contractele care se iniţează sau se derulează la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj vor fi
semnate de către următoarele persoane:

-preşedintele consiliului judeţean;
-    directorul executiv al direcţiei care iniţiază sau derulează contractul  respectiv;
-   persoana care exercită controlul de legalitate şi acordă vizajuridică;
-   persoana care exercită şi acordă viza de control financiar preventiv propriu.

Art.   9.   Cu   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei,   îşi   încetează   aplicabilitatea   Dispoziţia
Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.   142/2016  privind  angajarea,  lichidarea,  ordonanţarea  şi
plata cheltuielilor,  precum  şi  organizarea,  evidenţa şi  raportarea  angajamentelor bugetare  şi  legale  la
Consiliul Judeţean Sălaj, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. Anexele  1 - 8 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
-Cabinet preşedinte;
-    Direcţia economică;
-   Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-Direcţia arhitect şef;
-   Direcţia patrimoniu;
-    Direcţia investiţii şi programe publice;
-    Serviciul achiziţii publice, parteneriat public -privat şi urmărirea contractelor;
-    Compartimentul Relaţii  lnternaţionale, cooperare şi afaceri europene;
-    Compartimentul Managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău;
-Compartimentul audit public intem;
-    Centrul Militar Judeţean Sălaj;
-   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  "Porolissum" Sălaj;
-    Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Sălaj.
Art. 12. Prezenta dispoziţie se comunică la persoanele fizice prevăzute la art. 2, 3, 4, 5 şi 6 şi la

compartimentele şi instituţiile prevăzute în art.  11.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu - Să]ăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu



                                                                         
 

             Anexa nr.1 
                                                                                        la Dispoziţia nr. 208   
                      din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
 
 

NORME  METODOLOGICE 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
în cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului Judeţean Sălaj 

 
 ETAPA I. “Angajarea cheltuielilor” 
 Angajarea cheltuielilor bugetare se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. 
 Ordonatorul de credite are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai 
în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 
activitatea instituţiei publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 
 Angajarea oricărei cheltuieli din fondul public îmbracă două forme de angajamente: 
 A. Angajament legal – fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act legal 
din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. 
 Şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
judeţean, Centrului Militar Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” și 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj, vor iniţia proiecte de angajamente 
legale sub forma scrisă, de tipul: contractelor de achiziţie publică, comenzi, convenţii, contracte 
de muncă, acte de control, acorduri de împrumut, etc. 
 Proiectul de angajament legal trebuie să respecte toate prevederile legale care îi sunt 
aplicabile, în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate) şi să respecte sub toate 
aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile 
categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). 
 În situaţia contractelor de achiziţie publică, proiectul angajamentului legal trebuie însuşit 
şi semnat de partea contractantă înainte de a se declanşa procedura obţinerii avizelor de  
specialitate din cadrul Consiliului judeţean. 
 Şefii compartimentelor de specialitate  din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
judeţean, Centrului Militar Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” și 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj, iniţiatorii, după ce vor aplica 
sintagma privind “realitatea, regularitatea şi legalitatea” operaţiunii vor semna documentul – 
proiect de angajament legal, pe urmă îl vor prezenta compartimentului juridic pentru însuşire şi 
avizare şi compartimentului de contabilitate pentru încadrarea în prevederile bugetare. 
 După aceasta, proiectul însoţit de un memoriu justificativ va fi prezentat împreună cu o 
propunere de angajare a unei cheltuieli pe un formular al cărui model se prezintă  în Anexa  nr. 
2 la dispoziţie, pentru obținerea vizei de control financiar-preventiv. 
 Acordarea vizei de control financiar-preventiv se va face numai dacă proiectul de 
angajament legal îndeplineşte următoarele condiţii: 
 a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme 
metodologice; 
 



 b) existenţa creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul 
aprobat; 
 c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar, 
stabilite potrivit legii; 
 d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, 
în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate); 
 e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi 
regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac 
parte (controlul de regularitate). 
 După acordarea vizei de control financiar-preventiv, se vor prezenta simultan cele două 
documente spre aprobare ordonatorului de credite. 
 După aprobarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite, acesta se transmite 
compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate, 
respectiv contul 8067. 
 Se precizează că angajarea cheltuielilor de această natură se va efectua cu certitudinea că 
bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate şi se vor 
plăti în exerciţiul bugetar respectiv (cel târziu pe 31 decembrie a exerciţiului bugetar curent), cu 
excepţia acţiunilor multianuale. 
 Proiectele angajamentelor legale vor trebui să reflecte prevederile programului anual de 
achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, prevederile statului de funcţii şi personal, acorduri de 
împrumut intern sau extern etc. 
 Salariile personalului cuprinse în statele de funcţii anexate bugetului aprobat şi 
obligaţiile aferente acestora, stabilite conform legilor în vigoare se consideră angajamente 
legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare 
aprobate. 
 În situaţia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este 
necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare iniţiale, 
însoţite de memorii justificative. 
 
 B. Angajamente bugetare  
 În vederea asigurării condiţiilor de plată pentru toate angajamentele legale încheiate în 
cursul unui exerciţiu bugetar (sau în exerciţiile precedente), este nevoie de punerea în rezervă a 
creditelor bugetare angajate astfel încât angajamentele legale încheiate să poată fi plătite, în 
limita creditelor bugetare aprobate, întocmindu-se formularul model Anexa nr.3 la dispoziţie. 
 Angajamentele bugetare se iniţiază de şefii compartimentelor de specialitate din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului judeţean, Centrului Militar Judeţean, Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă “Porolissum” și  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul 
Sălaj şi îmbracă două aspecte: 
 b 1 = angajament bugetar individual 
 b 2 = angajament bugetar global 
 Angajamentele bugetare individuale sunt cele specifice unei anumite operaţiuni noi care 
urmează să se efectueze. Ele preced angajamentele legale descrise anterior şi suportată acelaşi 
regim de obţinere a avizelor şi aprobarea ordonatorului de credite. Se prezintă la viză în acelaşi 
timp cu proiectul angajamentului legal individual. 
 Angajamentele bugetare globale se referă la cheltuieli curente de funcţionare de natură 
administrativă cum ar fi: 

- cheltuieli de deplasare; 



- cheltuieli de protocol; 
- cheltuieli de întreţinere şi gospodărie (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, 
telefon, radio, furnituri de birou, etc.); 
- cheltuieli cu asigurările; 
- cheltuieli cu chiriile; 
- cheltuieli cu abonamentele. 

 Prin existenţa angajamentelor bugetare se certifică existenţa unor credite bugetare  
disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit 
destinaţiei prevăzute în buget. 
 După avizarea angajamentului bugetar (individual sau global) de persoana împuternicită 
să exercite controlul financiar-preventiv, acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se 
transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor 
angajate, respectiv contul 806 60 00. 
  
 ETAPA II. “Lichidarea cheltuielilor” 
 Şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
judeţean, Centrului Militar Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” și 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj, care propun lichidarea unor 
cheltuieli au obligaţia: 

- să verifice existenţa angajamentelor; 
- să verifice condiţiile de exigibilitate ale documentului legal pe baza documente- 
  lor justificative care atestă operaţiunile; 
- să determine sau să verifice realitatea sumelor datorate; 
- să aplice ştampila cu sintagma “confirmat realitatea, regularitatea şi legalitatea”    
  operaţiunilor pe documentul justificativ care face obiectul analizei şi să-l  
  semneze; 
- să prezinte documentul justificativ original care face obiectul analizei împreună  
   cu documentele justificative la compartimentul contabilitate. 

 Persoana din cadrul Direcției economice va  proceda la verificarea şi confirmarea: 
- exigibilităţii sumei de plată (pe baza datelor cuprinse în angajamente legale  
  anterior încheiate); 
- existenţa recepţiei bunurilor, a serviciilor şi lucrărilor executate (cu specificarea  
  datei, a locului primirii, a notei contabile de înregistrare în gestiune şi  
  contabilitate); 
- existenţei (în general) a obligaţiilor certe şi a sumelor datorate, exigibile la o  
   anumită dată; 
-  confirmarea disponibilului înaintea efectuării plăţii. 

 După obţinerea acestei confirmări, şefii compartimentelor de specialitate le vor prezenta 
ordonatorului de credite sau persoanei delegate cu aceste atribuţii care urmează să acorde 
semnătura şi să aplice menţiunea “Bun de plată” pe documentele respective. 
 
 ETAPA III. “Ordonanţarea cheltuielilor” 
 După obţinerea acestor avize, certificări şi cu aprobarea ordonatorului de credite şefii 
compartimentelor de specialitate vor întocmi formularul model Anexa nr.4 la dispoziţie, 
ordonanţarea de plată şi le vor prezenta pentru avizare persoanei împuternicite să exercite 
controlul financiar-preventiv. 
 



 Acordarea vizei de control financiar preventiv se va face numai după verificarea: 
- exigibilităţii sumei de plată (pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale  
  anterior încheiate); 
- cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat,  
  existentă creditelor bugetare disponibile; 
- existenţa recepţiei bunurilor, a serviciilor şi lucrărilor (cu specificarea datei, a  
  locului primirii); 
- documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare; 
- numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. 

 În mod corespunzător se va proceda cu salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi de 
personal care vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. 
 Şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
judeţean vor depune foile de prezenţă în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni Serviciului  
organizare, salarizare, resurse umane, monitorul oficial al judeţului. 
 Şeful compartimentului organizare, salarizare, resurse umane, monitorul oficial al judeţului 
are următoarele obligaţii: 

- să verifice existenţa tuturor foilor de prezenţă, a documentelor justificative şi a  
  semnăturilor autorizate; 
- să determine drepturile salariale în baza statelor de funcţii şi în conformitate cu  
  reglementările legale în vigoare; 
- să întocmească statele de plată pe luna în curs, să le semneze şi să le transmită  
  împreună cu toate documentele justificative la persoana împuternicită să exercite  
  controlul financiar-preventiv; 
- să întocmească centralizatorul statelor de plată şi să-l transmită la persoana  
  desemnată din cadrul compartimentului contabilitate. 

 În baza acestui centralizator persoana desemnată din cadrul Serviciului financiar 
contabilitate: 

- va întocmi situaţia recapitulativă privind plata drepturilor salariale; 
 - va calcula obligaţiile unităţii aferente acestor drepturi faţă de bugetul asigurărilor 

sociale, sănătate şi şomaj; 
- va întocmi şi formularul “Ordonanţare de plată” a cheltuielilor de personal, pe  

care le va transmite persoanei desemnate cu exercitarea vizei de control financiar-preventiv. 
 După acordarea vizei de control preventiv pe documentele justificative în original, 
respectiv pe statele de plată şi formularul “Ordonanţare de plată”, se vor prezenta spre aprobare 
şi semnare ordonatorului de credite. 
 
 ETAPA IV. “Plata cheltuielilor” 
 După aprobarea de către ordonatorul de credite a formularului “Ordonanţare de plată” se 
transmite la compartimentul contabilitate pentru plată, însoţit de documentele justificative în 
original. 
 În mod corespunzător după aprobarea ordonanţării de plată a cheltuielilor de personal de 
către ordonatorul de credite, se transmit compartimentului de contabilitate pentru întocmirea 
ordinelor de plată privind virarea drepturilor personale către bănci şi a obligaţiilor unităţii faţă 
de bugetul de stat, asigurări sociale, sănătate şi şomaj. 
 Totodată, se transmit: 
 
 



- 1 exemplar din statele de plată la persoana desemnată cu exercitarea control  
   financiar preventiv; 
- 1 exemplar din statele de plată şi documentele justificative la şeful serviciului  
   organizare, salarizare şi resurse umane; 
-  centralizatorul cheltuielilor de personal la persoana desemnată din serviciul  
   financiar-contabilitate. 

  
 Evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
 Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale se va ţine în cadrul serviciului de 
contabilitate, iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv propriu va 
supraveghea organizarea şi ţinerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale. 
 În ceea ce priveşte prevederile, modul de lucru, utilizarea conturilor (extra) contabile 
specifice, monografia contabilă, formularistica utilizată şi modul de raportare a angajamentelor 
bugetare şi legale se va proceda integral în conformitate cu cele prezentate în Normele 
metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor Publice prin Ordinul nr.1792/2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      



 
                                                                                                                     Anexa nr. 2 la 
              Dispoziţia nr. 208 
         din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
JUDEŢUL SĂLAJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ 
 
 
Data emiterii: _________________________________ 
Compartimentul de specialitate : ___________________________________ 
Nr.______________ 
 
 

Propunere de angajare a unei cheltuieli 
 
Scopul:________________________________________________________________________ 
Beneficiar: ____________________________________________________________________ 
 
Calculul disponibilului de credite bugetare 
 

Subdiviziunea 
clasificaţiei 

Disponibil înaintea        
platii Suma de plată 

Disponibil dupa efectuarea 
plăţii 

1 2 3 4 

          

 

 
 

Compartimentul 

de specialitate 

Compartimentul de 
contabilitate٭ 

Control financiar preventiv 

Data: _______________ Data: _____________ Data:__________ 

Viza 

Data:______________ 

Viza 

Semnătura.......................... Semnătura.................. Semnătura............ Semnătura............... 

 
        

   Ordonator de credite, 
 
             Data : _________                          Semnătura _________________ 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                  Anexa nr. 3 la 
              Dispoziţia nr. 208 
         din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ 
 
Data emiterii _________________________________ 
Compartimentul de specialitate: _________________________________ 
Nr. ________ 
 
 
 
          ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL 
 

Inregistrarea bugetara 

Cap/subcap/art/aliniat 

        Suma - lei 

  

 

Tipul angajamentului 

(individual/global):                         

 

 
Spatiu rezervat CFPP 

-Viza 

-Refuz de viza 

-Inregistrare individuala 

           Data 

       Semnătura 

          Nr........... 

       Data: _____________ 

Spatiu rezervat CFPD 

-Viza 

-Refuz de viza 

-Inregistrare individuala 

          Data 

        Semnătura 

           Nr............ 

       Data: _____________ 

  
         
 

         Ordonator de credite, 
 
             Data : _________                          Semnătura _________________ 
 
 



 
                                                                                     Anexa nr. 4 la 
              Dispoziţia nr. 208 
         din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
JUDEŢUL SĂLAJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ 
 
 
Data emiterii: _________________________________ 
Compartimentul de specialitate : ___________________________________ 
Nr.______________ 
 
 

ORDONANŢARE DE PLATĂ 
 
Natura cheltuielii : ________________________________________________ 
Lista documentelor justificative :_________________________________________ 
Nr/data angajamentului legal : ____________________________________________ 
 
Modul de plată : virament/casierie 
Suma datorată beneficiarului :____________________________ 
Avansuri acordate si reţinute beneficiarului :______________________ 
Suma de plată: __________________________________ 
 

Subdiviziunea 
clasificaţiei 

Disponibil înaintea        
platii 

Suma de plată Disponibil dupa efectuarea 
plăţii 

1 2 3 4 

          

 

 
TOTAL : __________________________________ 
 
Beneficiar : _________________________________________________ 
 

Compartimentul 

de specialitate 

Compartimentul de 
contabilitate٭ 

Control financiar preventiv 

Data: _______________ Data: _____________ Data:__________ 

Viza 

Data:______________ 

Viza 

Semnătura.......................... Semnătura.................. Semnătura............ Semnătura............... 

 
          Ordonator de credite, 

 
             Data : _________                          Semnătura _________________ 
 
 
 



 
Anexa nr. 5/a la 

            Dispoziţia nr. 208 
                din 03 NOIEMBRIE 2020 
 

 
L  I  S  T  A 

cuprinzând specimenele de semnături ale personalului de specialitate  
din cadrul aparatului propriu care certifică prin semnătură documentele supuse controlului financiar 

preventiv şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea datelor înscrise în documentele 
respective 

 

Nr. 
crt. 

Direcţie/compartiment Numele şi prenumele Funcţia 

 
Semnătura  

I. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ  

  Pop Letiția director executiv  

În lipsă va fi împuternicită 
următoarea persoană:  

Cuzdriorean Adrian-
Cosmin  

 
șef serviciu 

 

 1. Serviciul juridic, contencios, pregătirea ședințelor și proceduri administrative   

 Cuzdriorean Adrian-Cosmin  șef serviciu  

În lipsă va fi împuternicit 
următoarea persoană:  

Șimișnean Adriana-
Cristina consilier juridic 

 

2.  Serviciul resurse umane, salarizare și organizare   

  Butaș Dorel-Marius șef serviciu  

În lipsă va fi împuternicit 
următoarea persoană: 

Copceac Pompilia-Mirela consilier 
 

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ    
 

 
Marușca Leontina-Lucica director executiv  

În lipsă va fi împuternicită 
următoarea persoană:  Murăreanu Mioara-Aurica șef serviciu 

 

1. 
Serviciul financiar contabilitate şi control financiar preventiv propriu și de 
gestiune 

 

 Murăreanu Mioara-Aurica șef serviciu  

În lipsă va fi împuternicită  
următoarea persoană: 

Bălaș Lia Sanda consilier 
 

2. Biroul tehnologia informației și programe guvernamentale  

   Kosa Sandor              șef birou  

În lipsă va fi împuternicit 
următoarea persoană: 

Kovacs Lorand-
Szilveszeter   consilier 

 

III. DIRECȚIA  INVESTIȚII ȘI PROGRAME PUBLICE   
 

  Ghilea Ioana Lavinia  director executiv  
În lipsă vor fi împuternicite  
următoarele persoane: 

   

  1 Călinici Emanuela-Ioana     Șef serviciu  
  2 Papai Ioan Mirko       consilier   



  3 Nencu Claudia          consilier   

IV. DIRECȚIA PATRIMONIU  
 

  Ghiurco Mircea-Ștefan      
director executiv 

adjunct 
 

În lipsă va fi împuternicită  
următoarea persoană:  Costin Ramona Crina          Șef serviciu 

 

1. Serviciul administrarea domeniului public şi privat al judeţului:   

  Costin Ramona Crina          Șef serviciu   
În lipsă va fi împuternicită  
următoarea persoană: Pop Mariana - Dorina consilier  

2.  Serviciu administrativ   

 Ardelean Raul-Alexandru-Eusebiu  șef serviciu  

În lipsă va fi împuternicită 
următoarea persoană:  Ceaca Ciprian 

referent 
 

V. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF  
 

  Popovici Katalin-Aletta       
arhitect șef 

 

În lipsă vor fi împuternicite  
următoarele persoane:  

  
  

 

  1. Vultur Dănuţ-Mihai             Șef serviciu   

  2. Rațiu Tatiana consilier   

VI. Serviciul achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor  

  Vultur Maria                      Șef serviciu                      

În lipsă vor fi împuternicite 
următoarele persoane: 

   
  

 

  1. Prian Claudia-Daniela   consilier   

  2. 
Făgărășan Lavinia-
Georgeta 

consilier   

VII. Compartimentul audit public intern 
 

  Criste Călin Adrian       auditor  

VIII. Compartimentul Managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău  
 

 Gora  Diana-Simona                    consilier   

IX. Compartimentul Relații Internaționale, cooperare și afaceri europene 
 

 Sălăjan Alina-Maria     consilier   

X. Compartimentul patrimoniu cultural, turism și tradiții  

 Ionescu Cristian consilier  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 5/b la 
            Dispoziţia nr. 208 
                din 03 NOIEMBRIE 2020 
 

 
L  I  S  T  A 

cuprinzând specimenele de semnături ale personalului de specialitate din cadrul Centrului Militar 
Judeţean Sălaj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  “Porolissum” Zalău și Structura 

Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj, care certifică prin semnătură documentele 
supuse controlului financiar preventiv şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea datelor 

înscrise în documentele respective 
 

Nr. 
crt. 

Instituţia Numele şi prenumele  Funcţia  Specimenul de 
semnătură  

0 1 2 3 4 
 
1.    Centrul Militar Judeţean Sălaj:            

1. Lt. col. Brescanu Florin              Comandant   __________________ 
În lipsă va fi împuternicită următoarea persoană: 
1. Lt.col. Băla Constantin Sorinel    - Șef de stat major  ____________ 
 

2.    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  “Porolissum” Zalău: 
1. Col. Chichişan Adrian    Inspector şef             __________________        
În lipsă va fi împuternicită următoarea persoană:    
1.  Lt. col. Dobocan Vasile Adrian -   prim-adjunct     ______________ 
 
2.  Col. Lucaci Adrian-Radu - adjunct                  _________________ 
 
1. Mr. Oros Dan Iulian - Şef serviciu logistic       ________________ 

 
3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj: 
   1. Col. Mante Ioan                                                 __________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

        Anexa nr. 6 la 
            Dispoziţia nr. 208 
         din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
 

 
TABEL NOMINAL 

 
cu persoanele desemnate şi împuternicite pentru aprobarea efectuării operaţiunilor  

privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate din bugetul  
aparatului de specialitatea al Consiliului Judeţean Sălaj şi atribuţiile acestora 

 
 

Nr.
crt. 

Faza 
operaţiunii 

Persoana 
desemnată/ 

împuternicită 

 
Funcția 

 
Atribuţii 

1. Angajarea 
cheltuielilor 

Iancu – Sălăjanu 
Dinu 

 

 

 

 
Vlaicu Cosmin-Radu 

Preşedinte - Ordonator  
principal   de credite. 

În lipsă poate fi împuternicit 
conform dispoziţiei 

ordonatorului principal de 
credite:  

 
 

Secretarul general al 
judeţului 

Aprobă şi semnează 
propunerile de 

angajare și 
angajamentele 

bugetare şi legale a  
cheltuielilor 

2. Ordonanţarea 
cheltuielilor 

Iancu – Sălăjanu 
Dinu 

 

 

 

 

Vlaicu Cosmin-Radu 

Preşedinte - Ordonator  
principal              de credite. 

În lipsă poate fi împuternicit 
conform dispoziţiei 

ordonatorului principal de 
credite:  

 

Secretarul general al 
judeţului 

Aprobă şi semnează 
ordonanţarea de plată 

a cheltuielilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

        Anexa nr. 7 la 
            Dispoziţia nr. 208 
         din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
 
 

 
TABEL NOMINAL 

 
cu persoanele desemnate şi împuternicite să întocmească documentele privind  

 plata cheltuielilor angajate și ordonanțate din bugetul aparatului  
de specialitatea al Consiliului Judeţean Sălaj 

 
 
 
 

Nr.
crt. 

Faza 
operaţiunii 

Persoana desemnată/ 
împuternicită 

 
Funcția 

 
Specimenul de semnătură 

1. Plata 
cheltuielilor 

 

Semnătura I 

Brânduşan Daniela - 
Letiția 

Olaru Ana – Dana 

Opriș Elena 

Semnătura II 

Labo Simona - Carmen 

Nejur Viuța - Felicia    

Pintea Angela - Ludovica 

 

 

Consilier 

 

    Consilier 

Consilier 

 

Consilier             

Consilier 

Consilier 

 

    ___________________ 

 

   ____________________     

   ____________________  

 

   __________________ 

  ___________________ 

  ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

        Anexa nr. 8 la 
            Dispoziţia nr. 208 
             din 03 NOIEMBRIE 2020 
 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA PRIVIND EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE 
la finele trimestrului sau anului .......................................................................... 

 
 
 

Subdiviziunea 
clasif.bugetului 
aprobat cap..../ 

titlu ..... 

Credite 
bugetare 
aprobate 

 ct.806 00 00 

Angajamen
-te bugetare 

                  
ct.806 60 00 

Credite 
bugetare 

disponibile 

Angajamente legale, 

Plăţi 
aferente  
angaj. 
legale 

Angaja-
mente 

 

Total  

 ct. 806 70 00 

 

din care: 

Sold 
01.0

1 

Angaj.
curente 

0 1 2 3=1-2 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 


