ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții
a Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 29024/2019 la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții a Serviciul Public Județean SalvamontSalvaspeo Cluj, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Cluj nr. 29024/2019 şi de avizele emise de Comisiile de specialitate nr. 1 și 7;
Ținând cont de Referatul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj nr.
486/2019, înregistrat la Consiliul Județean Cluj nr. 28903 în data de 08.08.2019;
Luând în considerare prevederile:
➢ art. 3 alin. (2), ale art. 57, ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 59 din Legea privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ art. 141, ale art. 148 alin. (3), ale art. 151 alin. (6), ale art. 221, ale art. 222 și ale art.
224 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
➢ Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017,
cu modificările şi completările ulterioare;
➢ Legii privind reglementarea activității de voluntariat în Romania nr. 78/2014, cu
modificările și completările ulterioare;
➢ Legii privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul
subteran speologic nr. 402/2006, republicată;
➢ Hotărârii Guvernului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor
montane și organizarea activității de salvare în munți nr. 77/2003;
➢ art. 2 alin. (1) din Ordinul comun al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
şi al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011 privind
aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), cu
modificările şi completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 și
art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj
cuprinsă în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj
cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. La data comunicării, se abrogă Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 122 din 26.05.2017 privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean SalvamontSalvaspeo Cluj.

Art. 4. În termen de 30 de zile de la data la care prezenta hotărâre produce efecte, se va
propune spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public
Salvamont-Salvaspeo Cluj.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în
termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Serviciului Public
Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet
“www.cjcluj.ro”.

p. PREŞEDINTE,
Alin Tișe
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Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 29 voturi
“pentru” și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri judeţeni în funcţie: 37, din care prezenţi: 30.

