
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA  nr. m
din   2\€ i: EriQi+mS~Ţzti2i

privind de]egarea competenţei de rea]izare a evaluării performanţe]or profesiona]e pentru
funcţionarii publici aflaţi în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj, pentru

funcţionarii publici care au calitatea de conducători ai instituţiilor publice aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Sălaj Şi pentru adjuncţii acestora, precum şi stabilirea funcţiilor care

contrasemnează şi aprobă rapoartele de eva]uare a]e acestora

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-referatul nr. 2756 din  l8.02.2021  al Direcţiei juridice şi administraţie locală;
-      art.11   alin.   (4)   şi   (7)   şi   art.12   al   Anexei   6   din   O.U.G.   nr   57/2019   privind   Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
-      Dispoziţia Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Sălaj  nr.  234  din  20  noiembrie  2020  privind

delegarea  coordonării  unor  compartimente  din  aparatul  de  specialitate,  precum  şi  a  unor
servicii şi  instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, către vicepreşedinţi şi
secretarul general al judeţului ;

-      art.191  alin.  (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.  57/2019

^     privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului  nr.  57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  (1)   Se  deleagă  competenţa  de  realizare  a  evaluării  funcţionarilor  publici  din  cadrul
Direcţiei  patrimoniu,  aflaţi  în  coordonarea  directă,  către  domnul  Bîrsan  Claudiu-Cristian,  având
funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean;

(2)   Se   deleagă   competenţa  de   realizare   a   evaluării   fimcţionarilor  publici   din   cadrul
Direcţiei  investiţii  şi  programe publice,  aflaţi  în  coordonarea directă,  către  domnul  Szilăgyi  R6bert-
Istvăn, având funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean;

(3)   Se   deleagă  competenţa  de   realizare   a  evaluării   funcţionarilor  publici   din  cadrul
Direcţiei juridice  şi  administraţie  locală,  aflaţi  în  coordonarea directă,  către  domnul  Vlaicu  Cosmin-
Radu, având funcţia publică de conducere de secretar general al judeţului.

Art.2.  Se deleagă competenţa de realizare a evaluării  funcţionarilor publici  care au calitatea de
conducători   ai  Direcţiei   Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului   Sălaj   şi   ai  Direcţiei
Judeţene  de  Evidenţă  a  Persoanelor,  precum  şi  a  adjuncţilor  acestora,  aflaţi  în  coordonarea  directă,
către  domnul  Vlaicu  Cosmin-  Radu,  având  funcţia  publică  de  conducere  de  secretar  general  al
judeţului.

Art.3.   Se   stabilesc   fimcţiile   care   conferă  ocupantului   calitatea  de  evaluator,   respectiv  de
contrasemnatar şi a celor care aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, precum şi a
unor  servicii  şi  insituţii  publice  din  subordinea  Consiliului  Judeţean  Sălaj,  conform  anexei  care  face

parte integrantă din prezenta dispoziţie.



Art.4.  Evaluarea anuală a performanţelor profesionale  individuale ale  funcţionarilor publici  se
realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între  1  ianuarie -31  martie din anul următor
perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni
în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea şi are următoarele etape:
a) completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare de către persoana îndreptăţită, conform Anexei;
d) aprobarea raportului de evaluare de către persoana îndreptăţită, conform Anexei.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează:
-     persoanele care, potrivit anexei, au calitatea de evaluator, respectiv contrasemnatar şi a celor

care aprobă rapoartele de evaluare;
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- persoanele  care potrivit anexei  au calitatea de  evaluator, respectiv contrasemnatar şi  a celor
care aprobă rapoartele de evaluare.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu-Să]ăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

CosminlRadu V]aicu



r
Anexă

la Dispoziţia nr. JIS.OA,Q

Funcţiile care conferă ocupantului calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar şi stabilirea funcţiilor care aprobă rapoartele
de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Sălaj şi ale funcţionarilor publici care au calitatea de conducători ai instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului

Judeţean Să]aj şi pentru adjuncţii acestora

Nr.crt Denumirea structurii Funcţionar publiceva]uat Evaluator Contrasemnează Aprobă

1. Secretarul genera] al Comisia numită prin Disp.
judeţului Preşedintelui consiliuluijudeţean,pebazapropunerilor/nominalizăriiconsiliuluijudeţean

2. Direcţia juridical Şi Director executiv Secretarul general al Preşedintele
administraţie ]ocală judeţului consiliuluijudeţean

2.1. Serviciul juridic, Şefserviciu Director executiv Secretarul general al Preşedintele
contencios, pregatirea judeţului consiliului
şedinţelor şi procedureadministrative judeţean

Funcţionari publici de Şefserviciu Director executiv Secretarul general
execuţie aljudeţului

2.2. Serviciul resurse umane, Şefserviciu D irector executiv Secretarul general al Preşedintele
salarizare şi organizare judeţului consiliuluijudeţean

Funcţionari publici de Şef serviciu Director executiv Secretarul general
execuţie aljudeţului

2.3. Compartimentul registratură Funcţionari publici de Director executiv Secretarul general al Preşedintele
şi arhivă execuţie judeţului consiliuluijudeţean

2.4 Compartimentul contractări Funcţionari publici de Director executiv Secretarul general al Preşedintele
servicii sociale şi execuţie judeţului consiliului
guvemantă corporativă judeţean

2.5 Compartimentul transport Funcţionari publici de Director executiv Secretarul general al Preşedintele
execuţie judeţului consiliuluijudeţean



r 3. Direcţia economică Director executiv Preşedintele consiliului
judeţean

3.1 Serviciul financiar, Şefserviciu Director executiv Preşedintele
contabilitate şi control consiliului
financiar preventiv propriuşidegestiune .iudeţean

Funcţionari publici de Şefserviciu Director executiv Preşedintele
execuţie consiliului_iudeţean

3.2 Biroul tehnologia Şef birou Director executiv Preşedintele
infomaţiei şi programe consiliului
guvemamentale judeţean

Funcţionari publici de Şefbirou Director executiv Preşedintele
execuţie consiliuluijudeţean

3.3 Compartimentul buget, Funcţionari publici de Director executiv Preşedintele
finanţe şi umărirea execuţie consiliului
creanţelor judeţean

4. Direcţia investiţii şi Director executiv Vicepreşedintele Preşedintele
programe pub]ice consiliului judeţean care consiliului

coordonează structura judeţean
4.1 Serviciul proiecte şi Şefserviciu Director executiv Vicepreşedintele Preşedintele

programe consiliuluijudeţeancarecoordoneazăstructura consiliuluijudeţean

Funcţionari publici de Şefserviciu Director executiv Vicepreşedintele
execuţie consiliuluijudeţeancarecoordoneazăstmctura

4.2. Compartimwentul investiţii Funcţionari publici de Director executiv Vicepreşedintele Preşedintele
şi lucrări publice execuţie consiliuluijudeţeancarecoordoneazăstructura consiliuluijudeţean

4.3. Unitatea de monitorizare şi Funcţionari publici de Director executiv Vicepreşedintele Preşedintele
dezvoltare SMID execuţie consiliuluijudeţeancarecoordoneazăstructura consiliuluijudeţean

5. Direcţia patrimoniu Director ex.ad.i. Vicepreşedintele - Preşedintele



consiliului judeţean care consiliului
coordonează structura judeţean

5.1. Serviciul administrarea Şefserviciu Director executiv adj. Vicepreşedintele Preşedintele
domeniului public şi privat consiliului j udeţean consiliului
al judeţului care coordoneazăstructura judeţean

Funcţionari publici de Şefserviciu Director executiv adj . Vicepreşedintele
execuţie consiliuLuijudeţeancarecoordoneazăstructura

5.2. Compartimentul drumuri Funcţionari publici de Director executiv adj.  . Vicepreşedintele Preşedintele
execuţie consiliului j udeţeancarecoordoneazăstructura consiliuluijudeţean

6. Direcţia arhitect şef Arhitect Şef Preşedintele  consiliuluijudeţean

6.1 Compartimentul amenaj area Funcţionari publici de Arhitect şef Preşedintele
teritoriului şi urbanism execuţie consiliuluijudeţean

6.2 Biroul autorizaţii de Şefbirou Arhitect şef Presedintele
construire şi disciplina în consiliului
construcţii judeţean

Funcţionari publici de Şefbirou Arhitect şef Preşedintele
execuţie consiliuluijudeţean

6.3 Compartimentul mediu şi Funcţionari publici de Arhitect şef Preşedintele
utilităţi publice execuţie consiliuluijudeţean

6.4. Compartimentul GIS Funcţionari publici de Arhitect şef Preşedintele
execuţie consiliuluijudeţean

7. Serviciul achiziţii publice, Şefserviciu Preşedintele  consiliului
parteneriat public -privatşLurmărireacontractelor judeţean

Funcţionari publici de Şef serviciu Preşedintele
execuţie consiliuluijudeţean

8. Audit public intern Funcţionari publici de Preşedintele  consiliului



execuţie judeţean

9 Compartimentu] Funcţionarii publici de Preşedintele  consiliului
managementul Spita]uluijudeţeandeurgenţăZa]ău-Săla_i execuţie judeţean

10 Compartimentu] re]aţii Funcţionari publici de Preşedintele  consiliului
international, cooperare şiafacerieuropene execuţie judeţean

11 Compartimentul Funcţionari publici de Preşedintele  consiliului
patrimoniu cultural,turismŞitradiţii execuţie judeţean

12. Direcţia Generală de Director executiv Secretarul general al Preşedintele
Asistenţă Socială şi judeţului consiliului
Protecţia Copilului Sălaj judeţean

Directot executiv adj. Secretarul general al Preşedintele
judeţului consiliului.iudeţean

13. Direcţia Judeţeană de Director executiv Secretarul general al Preşedintele
Evidenţă a Persoane]or judeţului consiliului
Săla_i judeţean

±g±ăi În  situatia în  care  în perioada de  evaluare  fimcţia publică de  conducere este vacantă,  va avea calitatea de  evaluator fimcţionarul
public de conducere  ierarhic superior,  iar atunci  când nu este posibil preşedintele consiliului judeţean,  sau după caz persoana care ocupă
fimcţia de conducere imediat inferioară pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonare.

În această situaţie are calitatea de contrasemnatar fiincţionarul public de conducere ierarhic superior evaluatorului, iar când nu este
posibil raportul de evaluare nu se contrasemnează.


