ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

dElăEo"zlÂŢ#:r.J#1
privind actualizarea Nomenclatorului dosarelor cu documente]e create ^m cadrul
compartimente]or aparatului de specia]itate a[ Consi]iului Judeţean Sălaj, aprobat prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr. 47 din 21.03.2014

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;

Având în vedere:
-referatul nr. 3638 din 04.03.2021 al Direcţiei juridice şi administraţie locală;
- prevederile art. 7 şi s din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi

completări le ulterioare;
- art. 8, 9 şi 14 din lnstrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de

documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin ordinul de zi nr. 217/1996;
-art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit.b. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se actualizează Nomenclatorul dosarelor cu documentele create în cadrul
compartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, conform 4#exez. #r. /, care
face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează direcţiile, serviciile,
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Direcţiajuridică şi administraţie locală;
- Direcţiile, serviciile, compartimentele din cadrul aparatului

de specialitate al

Consiliului Judeţean Sălaj ;
- Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sălaj.

PREŞEDINTE,
Iancu - Să]ăjanu Dinu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin - Radu Vlaicu

ROMÂNIA
JUDETUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Directorul Direcţiei Judeţene a
DirecI

NOMENCLATORUL ARIIIVISTIC
al Consiliului Judeţean Sălaj aprobat prin Dispoziţia nr. . ].Q?.. din .J12j. .Wîffil `+ft-;iu.,EÎ;\iik``~%p,I
\Denumiradoslt'gui

Direcţia/ Compartimentul/ Serviciul/
1. DirecţiaJuridicăşiAdministraţieLocală

(conţinutul pe scurt al problemelor la care se referă)1.HotărâriadoptatedeConsiliulJudeţeanSălaj

Termen de
-t
pas rareP

2. Dispoziţii emise de preşedintele Consiliului judeţean, cu documentele

P

A.Serviciul juridic,contencios,pregătireaşedinţelorşiproceduriadministrative
însoţitoare

3. Registre de evidenţă a hotărârilor şi dispozfiiibr
4. Dosare de şedinţă ale Consiliului judeţeEn
5. Rapoarte anuale de activitate a consilieril]r judeţeni şi a =c]mis-iilor de
specialitate ale Consiliului judeţean
6. Dosare de instanţă cu obiect drepturi reaie
7. Alte dosare de instanţă
8. Registrul de evidenţa a cauzelor de la instanţele judecătoreşti
9. Reristni de evidenţă a ştampilelor şi siriliil3r
10. Documente privind validarea preşedinteiui Consiliulu= judeţearL'rezu-_tatele
alegerilor
11. Registni general de intrare-ieşire a corespcmdenţei

P
P
5

P
10
15

P
P
15

12. Condica corespondenţei şi borderouilo= reco_mandatelor

5

13. Documente ale CoJ7tz.sz.ez. pe#f7.# s/err,e .:Registm de intrare-işire, regis:ru de

10

procese-verbale, etc. )
14.

Documente ale

Comz.sz.ez. socj.o-eco7:om,;.c€

Je ejxa7%!..-r3czr€ ,-z. ot,ţ.zcm cz

implantării structurilor de vânzare cu a]'năfew;Liul cE supraf :aţ.ă mari qLetis:.:[u de
intrare-ieşire, registru de procese~verbale, e:c)
15. Docmme;rrte ale Comisiei pentru ef 2ctuaro.a cevcetării pvea-m-bile în s:i;p;;il
c7Gc/czrărz.z. zt/z./z.fă/z.z. p%Z)/z.c€ (Registru de irrti.are-ieşire, registru de prccese-

verbale, etc)

10

10

Obs.

Direcţia/ CompartimentuL' Serviciul/

Denumirea dosarului/registrului
(conţinutul pe scurt al probleme=or la c_are se referă}16.Proiectedeactenomativetransmisespreadoptare3Lvemului şi
ministerelor de resort
17. Inventarul domeniului public al judeţului Sălâj pu-.1icat în Mri=orul Oficial
al României
18. Dosar cu documentele privind selecţionarea actelo= jin arhivă si
corespondenţă arhivă
19. Dosare corespondenţă20.PetiţiiînbazaOrdonanţei nr. 27/2002 privind reglement.irB activităţii de

Termen de-t
pas rare5

P

P
5

5
soluţionare a petiţiilor

21. Solicitări infomaţii publice în baza Legii nr. .q4 / 2001 privind liberul acces
1a informaţiile de interes public
22. Registrul de audienţe
23. Documente aferente certificatelor de producăt`.r
24. Monitorul Oficial al României, partea 1
25. Documente aferente activităţii ATOP (R€gistm iniareui€şi=e, procese
verbale, etc)
26. Monitorul Oficial al Judeţului1.Corespondenţă(referateşialte documente privind resursele umari= )

8. Serviciul resurse umane,salarizareşiorganizare

5

P
10

P
P
P
5

2. Statele de salarii, pontaje lunare şi âlte doc.umente c2re stau la baza întocmirii
statelor de salarii
3. Statele de fimcţii nominale3.Rapoartestatisticelunareşi trimestriale şi alte raportări

50
80

4. Dosarele profesionale ale fimcţionarilor publici Şi ale perşDnalu-mi contractual

5
5

ale căror raporturi de muncă/serviciu au încetat
5. Planurile anuale de perfecţionare profesionaE şi alte dcx3umente privind

5

perfecţionarea personalului propriu6.Planificareaşiefectuareaconcediilor de odjhnă
3
5

7. Registrul general de evidenţă a fimcţionarilor publicr_ şi a personalului
contractual
8. Corespondenţă cu ANFP

10

9. Fundamentarea cheltuielilor de perscnal, bugc propri-+ şi \mităţi ]"bordonate
10. Documente emise de comisia paritară şi comisia de iisciplină

10

5

Obs.

Direcţia/ Compartimentul/ Serviciul/

Denumirea dosarului/registrului
(conţinutul pe scurt al problemelor la care se referă)11.Registrecudeclaraţiiledeavereşideinteresealepersonahl;Lri din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului jLdeţeal precum şi declamţii d3 avere si
de interese ale acestora
12. Contracte individuale de muncă şi alte dccumente aferente
13. Registre pentru evidenţa declaraţiilcir de int3rese ş-_ de avere14.Declaraţiideavereşideclaraţiideinterese-ccmsilLerijudeţem

Termen de_t
pas rareP

80

P
15

C.Compartimentulregistraturăşiarhivă

D.Compartimentulcontractăriservicii sociale şiguvernanţăcorporativă

E.Compartimentul transport

11. Direcţiaeconomică

A. Serviciul financiarcontabilitateşicontrol

financiar preventiv propriu Şidegestiune8.Compartimentulbuget,

finanţe şi urmărirea

15. Dosare evaluare
1.Registru petiţii şi solicitări Legea 544/2001
2.Registru general de intrare-ieşire a coreşponde,nţei
3.Condica corespondenţei şi borderourilor recomandatelor
4.Corespondenţă
5.Corespondenţă ANRP
6.Adeverinţe venituri realizate
1.Corespondenţă

1. Registm licenţe de traseu curse speciale
2. Reristm licenţe de traseu curse regula:e
3. Dosare licenţe de traseu curse regulate
4. Dosare de licenţe curse speciale
5. Coresponden ă
1. Fişe sintetice şi analitice
2. Acte justificative - extrase de cont: ac.te de 3asă şi b@ncă. ccmsumuri
materiale,facturi, mişcări rijloace fixe, cb-_ecie de -mventar
3. Dare de seamă lunară
4. Monitorizarea lunară a cheltuielilor de p3rsonal
5. Dare de seamă trimestrială
6. Dare de seamă anuală
7. Acte justificative privind plata salariilor
8. Centralizatoare salarii, ordine de plată, s=tuaţii recapiulative
9. Balanţa de verificare
10. Inventarierea şi casarea (mijloace fixe şi o-oiGte de =nventar)
11. Registru CFP
1. Circulare, instrucţiuni privind ftndamentarea şi elaborarea b-jge:elor de
venituri şi cheltuieli

10

15
15

5
5
10

10

5

P
P
10

3
5
10
10

5
5
10

P
50
50
10

10

10

5

Obs.

Direcţia/ Compartimentul/ Serviciul/
creanţelor

C. Biroul tehnologiainformaţieişiprogrameguvernamentale

111. Direcţiapatrimoniu

A. Compartimentul drumuri

8. Serviciul administrativ

Denumirea dc.sarului/itgistrului
(conţinutul pe scurt al problemelor la care se referă`)
2. Variante proprii ale proiectelor de buget, \'enitu-i şi 3heltrieli
3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean detaliat
4. Documente privind deschiderea de credite şi evidenţa creditelor aprobate
5. Documente privind executarea creanţelor bugetare
6. Evidenţa execuţiei bugetare
7. Corespondenţă
1. Licitaţii şi cereri de oferte
2. Studii şi documentaţii privind IT

Termen de
păstrare5
10

10
10

10

5
10

5

1. Corespondenţă

5

2. Programe cu surse de finanţare aprobate
3. Recepţii pentru lucrări de reabilitare, reparaţii capitaie
4. Dosar lucrări de întreţinere drumuri şi podeţe
5. Dosar lucrări de realizare podeţe
6. Dosar întreţinere siguranţă rutieră
7. Cartea construcţiei pentru lucrări de invest]ţii dmmu=i şi poduri
8. Avize şi autorizaţii de lucrări în zona drumurilor judeţene
9. Cadastru rutier
10. Evidenţă plantaţii din aliniamentul drumurilor
11. Recensământul traficului rutier pe drumuri de interes judeţem
1. Documente referitoare la lucrări de htreţir.ere, r3paraţii ci]rente ia: construcţii,
instalaţii, aparatuă electrică şi electrorică. Consumuri de miteriale de întreţinere

5

şi curăţenie
2. Dosar corespondenţă
3. Procese-verbale de recepţie a mi.:.loacelor fix€, actele de proienier_ţă ale
acestora
4. Fişe de magazie, liste de inventar.Acte privind b-murile Cmsiliuiui Judeţean
5. Procese verbale, alte acte privind casarea mijloacebr fixe şi â cbiectelor de
inventar. Disponibilizări -mijloace fix= şi obiecte de irrventar

10

10
10

3

P
P
P
5

P
3

5
5
5
5

6. Referate privind consumul de fimit-iri de birou + aproviziomrffi ." materiale

3

protocol
7. FAZ-uri, foi de parcurs şi evidenţa c3nsumului de carbuanţi
8. Asigurări autoturisme, primiri~predări autoturisme. Docume]te privind

3
3

proveni enţa autoturismel or
9. Instructaje/fişe de protecţia muncii pevenire şi stingerea mcendiilm Evidenţa

3

Obs.

Direcţia/ Compartimentul/ Serviciul/

Denumirea dosarului/reg] strului
(conţinutul pe scurt al problemeior la care se referă`i
accidentelor de muncă. Paza şi securitatea sejiului
10. Contracte de fiimizare produse Şi servicii` caie[e de sarcjni
11. Evidenţa concediilor de odihnă. Pcinta-e

Termen de
păstrare
3

C. Serviciul administrareadomeniuluipublicşiprivat al

1. Corespondenţă

5
5

2. Contracte de închiriere, concesiune, ccmodaf şi prctocoale încieiate în urina
dării în administrare şi fumizori de utilităţi periru clădiriie aflate h pa:rimoniul

5

judeţului

judeţului

IV. Direcţia

investiţii şiprogramepublice

3. Acorduri şi autorizaţii privind amplasarea 3onstru=Eilor, ms:alaţiilor şi

P

panourilor publicitare în zona drumurilor j-jdeţene, pe poduri şi pasaj=
4. Cartea tehnică a clădirilor aflate în patrimcmiul publi= şi privat ai j-]deţului
5. Documentaţii pentru înscrierea în CF a burmr:lor din pati-imoriui j-Lxleţului

P
P

D. Compartimentulpatrimoniucultural, turism şitraditii

1. Corespondenţă

5

A. Compartimentul investiţii
şi lucrări publice

1. Dosar proiecte finanţate prin Programul Operaţionâl Regionai Susa de
finanţare FEDR-POR Şi prin alte programe cu finanţare extemă

5

2. Corespondenţă

5

1. Dosare cu proiectele proprii ale Consiliului j-u]eţean
2. Corespondenţă
1. Dosar proiecte finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu Sursa de
finanţare FEDR-POS Mediu 2007-2013

5
5

2. Corespondenţă

5

1.Probleme de mediu: studii de impact
2.Banca de date: culegere date, acte pri`rind reLriepţia luc=ărflcr
3. Corespondenţă

10

1. Planuri ubanistice generale
2. Planuri de Amenajarea Teritoriului Judeţean -PATJ
3. Planuri de amenajar?a teritoriului Regior:al -PATR
4. Regulament de urbanism
5. Planuri urbanistice zonale

P
P
P
P
P

8. Serviciul proiecte şiprograme

C. Unitatea de monitorizare şi
dezvoltare S.M.I.D. ( SistemdeManagementlntegratalDeşeurilor)

V. DirecţiaArhitectŞef

A. Compartimentul mediu şiutilităţiipublice

8. Compartimentulamenajareateritoriului şiurbanism

Obs.

5

P
5

Dela
data
încetări contractului

Direcţia/ Compartimentul/ Serviciul/

Denumirea dosanilui/regristrului
con inutul pe scurt al problemelor la care se referă`)
6. Evidenţa zonelor turistice
7. Reglementări şi activitatea comisiei de -]rbanisni
8. Lista monumentelor istorice
9. Documente privind bisericile din lemn
10. Zone de risc natural
11. Resuse naturale în judeţul Sălaj
12. Zone afectate de calamităţi
13. Evidenţa certificatelor de atestare a drep:Ţilui de p=oprietate a"-m tere_|ului
confom H.G. nr. 834/'1991
14. Corespondenţă

C. Biroul autorizaţii deconstruireşidisciplina înconstrucţii

1. Certificate de urbanism cu documentele aferente
2. Autorizaţii de construire cu documentele ai-erente
3. Avizul structurii de specialitate pentru c€mficatele df urbarim Şi autorizaţiile
de construire, cu documentele aferente, emise de către primăriile din judeţ

D. Compartimentul G.I.S.(GeographiclnformationSystem)

4. Corespondenţă
1. Corespondenţă

Termen de
păstrareP

P
P
P
P
P
P
P
5

P
P
P
5

5

2.3.-

VI. DirecţiaMonitorizareInvestiţiiPublice

A.Comp artimentul proceduriex-anteinvestiţii

1. Corespondenţă

5

2.3.-

B. Compartimentulmonitorizareimplementare

1. Corespondenţă

5

2.3.-

C. Compartimentuladministrarepost-implementare

1. Corespondenţă

5

2.-

VII.

Serviciul achiziţii publice,parteneriatpublic-privatşiurmărireacontractelor

3.1. Dosare achiziţii publice

2. Oferte depuse de operatorii economici pentru fiecare mocedură

VIII.

Compartimentul audit publicintern

3. Corespondenţă
1. Dosare misiuni de audit public intem la entriăţi
2. Planul anual de audit public intem
3. Rapoarte anuale, infomări şi situaţii dive.rse
4. Strategii, reguli, regulamente şi procedur= de lucru
5. Corespondenţă

5
5
5
5
5
5

P
5

Obs.

Direcţia/ Compartimentul/ Serviciul/
coni nutu

Denumirea dosarului/regj strului
p e scurt
pro a
eme r acaresereieiai6.Misiunideauditad-hocpetematicistabili:`edec.c.|dtDere.cffie nu au fost

Termen depăstrare5

cuprinse în planul anual de audit public intem1.Corespondenţă2.RegistruactivităţiConsiliuldeAdministraţie

IX.

C o mp artimentulManagementulSpitaluluiJudeţeandeUrgenţăZalău
5

X.

Cabinetul preşedintelui şicabinetulvicepreşedintelui

5

I"ti-,-,,1.Corespon'denţă

'

rt ş[ a`[Ze

C'ns11Ul ceAdmim5mţ]e

10

5

Obs.

