Biroului Agenţi Economici şi Instituţii Publice

1. Întocmeşte proiectele de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli atât în
faza iniţială cât şi rectificativă ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea
CJC
2. Anual verifică şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj bilanţurile contabile ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea CJC. În acest sens întocmeşte proiecte
de hotărâre.
3. Întocmeşte proiectele de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor CJC
în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţilor Comerciale la care CJC este acţionar majoritar, în
vederea exercitării dreptului de acţionar
4. Întocmeşte o bază de date referitoare la agenţii economici şi serviciile publice (organigramă,
regulament de organizare şi funcţionare, statut, stat de funcţii, date de contact, programe, parteneriate)
pe care o pune la dispoziţia aparatului de specialitate prin intermediul reţelei interne
5. Asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri privind aprobarea regulamentelor de
organizare şi funcţionare al societăţilor comerciale, regiilor autonome şi serviciilor publice aflate sub
autoritatea CJC
6. Întocmeşte proiectele de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă
ale directorilor societăţilor comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea CJC
7. Analizează şi verifică propunerile pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi
obiectelor de inventar pentru instituţiile de învăţământ special, instituţii de cultură şi unităţile
spitaliceşti aflate sub autoritatea CJC. Verificarea existenţei bunurilor şi starea fizică a acestora se face
la unitatea solicitantă după care se întocmeşte proiectul de dispoziţie pentru scoaterea din funcţiune
8. Participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii, efectuate la agenţii economici şi
serviciile publice aflate sub autoritatea CJC şi transmite serviciilor de specialitate procesele verbale de
recepţie a obiectivelor de investiţii
9. Întocmeşte proiectele de hotărâre privind includerea în domeniul public sau privat al
judeţului a obiectivelor de investiţii recepţionate, realizate din fonduri de la bugetul local/fonduri la
dispoziţia guvernului alocate operatorilor economici de sub autoritatea CJC
10. Analizează modul de utilizare a sumelor din fondurile la dispoziţia guvernului alocate
operatorilor economici pe parcursul derulării investiţiilor finanţate din aceste fonduri (grad de absorbţie
a fondurilor alocate, stadiul lucrărilor, recepţia lucrărilor parţiale şi finale)
11. Asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri privind numirea şi eliberarea din
funcţie a directorilor societăţilor comerciale, regiilor autonome şi serviciilor publice aflate sub
autoritatea CJC
12. Analizează lunar şi informează conducerea cu privire la modul de îndeplinire a obiectivelor
şi criteriilor de performanţă în funcţie de care se face salarizarea conducătorilor agenţilor economici
aflaţi sub autoritatea CJC
13. La solicitarea R.A.A.D.P.P. analizează propunerile de stabilire sau modificare a tarifelor de
utilizare a zonei drumurilor judeţene, a tarifelor suplimentare pentru utilizarea drumurilor judeţene de
către autovehiculele cu gabarit depăşit, tarifelor pentru amplasarea panourilor publicitare pe imobile
proprietate publică a judeţului, şi întocmeşte proiectul de hotărâre pentru aprobarea acestora

14. Participă la solicitarea unităţilor de sănătate, cultură şi învăţământ special aflate sub
autoritatea CJC, în comisii de licitaţie pentru atribuirea de lucrări de investiţii, reparaţii capitale şi
curente
15. Analizează necesitatea şi oportunitatea cererilor pentru cofinanţarea programelor de
dezvoltare locală şi propune alocarea de fonduri din cota de 20% din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit. Solicită şi primeşte
propunerile de la consiliile locale, le centralizează şi le prezintă conducerii direcţiei şi comisiilor de
specialitate pentru atribuirea fondurilor
16. Anual centralizează pieţele şi târgurile organizate de către unităţile administrativ-teritoriale
din judeţul Cluj şi redactează Calendarul Târgurilor, pieţelor şi oboarelor şi asigură transmiterea lui
consiliilor locale din judeţul Cluj şi consiliilor judeţene din ţară
17. Întocmeşte o bază de date referitoare la şcolile speciale (număr de elevi, număr de personal,
date de contact, programe, parteneriate) pe care o pune la dispoziţia aparatului de specialitate prin
intermediul reţelei interne
18. Participă ca observator, la solicitare, la concursurile organizate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean, pentru posturile de director şi director adjunct pentru şcolile speciale
19. Asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri privind aprobarea regulamentelor de
organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, regiilor autonome şi serviciilor publice aflate sub
autoritatea CJC
20. Asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor referitoare la
numirea reprezentanţilor CJC în consiliile de administraţie şi comisiile de cenzori a societăţilor
comerciale, regiilor autonome, unităţilor de cultură, învăţământ special
21. Asigură, la solicitare, elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri, pentru modificarea
denumirii obiectivelor de interes judeţean;
22. Propune numirea reprezentaţilor CJC în comisiile de asigurare a calităţii în educaţie din
cadrul şcolilor speciale
23. Înaintează Preşedintelui CJC propunerile de avizare pentru funcţionarea noilor instituţii de
învăţământ particular
24. Centralizează solicitările referitoare la necesitatea achiziţionării de microbuze şcolare pentru
învăţământul preuniversitar, pe care le înaintează Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj
25. Întocmeşte şi depune pentru finanţare Cererea de aprobare şi Cererea de plată în vederea
obţinerii ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare beneficiare ale
Programului Lapte-Corn
26. Întocmeşte şi depune pentru finanţare Cererea de aprobare şi Cererea de plată în vederea
obţinerii ajutorului financiar în cadrul Programului de Încurajare a Consumului de Fructe în Şcoli –
Distribuţia Mere pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat şi cererea privind
acordarea ajutorului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere
27. Furnizează datele necesare organizării licitaţiei electronice pentru încredinţarea serviciilor
de producere şi distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII şi
preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore din învăţământul de stat şi privat şi a fructelor în
şcoli pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat
28. Urmăreşte derularea programului „Lapte-Corn” pentru fiecare an şcolar prin:
a)verificarea respectării de către firmele furnizoare a comenzilor date de Inspectoratul Şcolar
Judeţean pentru unităţile şcolare de pe raza judeţului Cluj pentru cele trei zone, în centralizatoarele
depuse de firme
b)verificarea avizelor de expediţie a produselor după conţinut, respectiv existenţa datelor de
identificare a persoanei care le-a preluat, semnătura acesteia, data livrării;
c)verificarea încrucişată a documentelor pentru produsele din cadrul programului;

d)verificarea facturii aferente centralizatoarelor şi propune plata acesteia
29. Urmăreşte derularea programului „Fructe în Şcoli” pentru fiecare an şcolar prin:
a) verificarea respectării de către firmele furnizoare a comenzilor date de Inspectoratul Şcolar
Judeţean pentru unităţile şcolare de pe raza judeţului Cluj pentru cele trei zone, în centralizatoarele
depuse de firme
b)verificarea avizelor de expediţie a produselor, respectiv, dacă conţin, datele de identificare a
persoanei care le-a preluat, semnătura acesteia, data livrării;
c)verificarea facturii aferente centralizatoarelor şi propune plata acesteia
30. Participă la Şedinţele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru
Învăţământul Tehnic şi Profesional în vederea întocmirii Planului Local şi Regional de acţiune în
Învăţământul Tehnic şi Profesional şi ale Consorţiului Regional de Dezvoltare a Învăţământului Tehnic
şi Profesional
31. Centralizează şi propune pentru finanţare solicitările de finanţare venite din partea unităţilor
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
32. Centralizează şi înaintează comisiei de finanţare a activităţilor de tineret cererile de finanţare
din partea organizaţiilor, fundaţiilor, asociaţiilor care desfăşoară activităţi de şi pentru tineret
33. Întocmeşte proiectele de hotărâre de consiliu judeţean pentru repartizarea fondurilor
prevăzute în cadrul Programelor de tineret, acţiuni culturale, culte şi sport pe baza propunerilor venite
din partea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean
34. Propune spre plată cheltuielile eligibile din cadrul finanţărilor nerambursabile acordate
asociaţiilor, fundaţiilor care derulează proiecte, programe, acţiuni culturale şi de tineret
35. Centralizează şi înaintează comisiei de selecţie a ofertelor culturale, constituită la nivelul
Consiliului Judeţean, cererile de finanţare din partea persoanelor fizice şi persoanelor juridice înfiinţate,
respectiv autorizate în condiţiile legii române sau străine pentru acţiuni, programe sau proiecte
culturale;
36. Anual centralizează manifestările culturale organizate de către instituţiile de cultură din
subordinea CJC şi unităţile administrativ-teritoriale şi redactează Calendarul cultural al judeţului Cluj
37. Centralizează şi propune pentru finanţare solicitările venite din partea asociaţiilor, cluburilor
sportive
38. Realizarea suportului informatic în vederea desfăşurării în bune condiţii a Programului
European de Distribuţie a Ajutoarelor Alimentare Comunitare în baza H.G. 600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în Planul
European (centralizarea numărului de beneficiari pe categorii şi unităţi adminsitrativ-teritoriale, ţine
legătura cu consiliile locale, Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Muncă, DGASPC în vederea stabilirii corecte a beneficiarilor)
39. Urmăreşte derularea Programului European de Distribuţie a Ajutoarelor Alimentare
Comunitare întocmind evidenţe ale livrărilor de produse alimentare pe categorii şi pe unităţi
administrativ teritoriale
40. Participă în comisiile de inventariere a patrimoniului CJC
41. Asigură rezolvarea în termen a petiţiilor şi sesizărilor repartizate
42. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de
preşedintele CJC
43. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor
normative în vigoare
44. Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al CJC

