
CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR 

Biroul Patrimoniu - Direcția Arhitect Șef, Urbanism, Planificare și Amenajare 

Teritorială 

 

Atribuțiile postului : 

 

1. Aplică şi respectă legile şi actele normative specifice domeniului de activitate; 

2. Elaborează şi fundamentează proiectele de hotărâri privind:  

- predarea-preluarea unor imobile(construcţii şi teren aferent) din/în domeniul public şi 

privat al judeţului Ilfov; 

- rezultatele inventarierii activelor fixe corporale (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 

public/privat al judeţului Ilfov; 

- trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al judeţului Ilfov, 

conform prevederilor legale; 

- aprobarea documentaţiilor în vederea dezmembrării unor imobile din domeniul 

public/privat al judeţului Ilfov; 

- acordul Consiliului Judeţean Ilfov  pentru executarea unor lucrări de modernizare şi 

reparaţii la unele imobile aflate în domeniul public/privat al judeţului Ilfov şi aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov; 

- iniţierea şi implementarea procedurilor legale privind închirierea prin licitaţie publică 

a unor imobile (clădire / teren)/spaţii aflate în domeniul public/privat al judeţului Ilfov şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov; 

- iniţierea procedurilor legale privind darea în administrare a unor imobile (clădire / 

teren)/spaţii aflate în domeniul public/privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului 

Judeţean Ilfov; 

- iniţierea procedurilor legale privind darea în folosinţă gratuită persoanelor juridice 

fară scop lucrativ, care desfaşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor 

publice a unor imobile (clădire / teren)/spaţii aflate în domeniul public/privat al judeţului Ilfov 

şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov; 

3. Elaborează proiecte de dispoziţii privind constituirea comisiilor pentru punerea în aplicare a 

hotărârilor de consiliu specificate mai sus; 

4. Întocmește protocoale şi procese verbale de predare-preluare a unor imobile/spaţii în/din 

domeniul public /privat al judeţului Ilfov; 

5. Participă împreună cu persoanele din cadrul Biroului Patrimoniu şi membrii comisiei 

desemnaţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov la inventarierea anuală a 

imobilizărilor corporale (clădiri şi terenuri) şi întocmeşte procesul-verbal privind rezultatele 

inventarierii anuale pentru bunurile imobile aflate în domeniul public/privat  al judeţului Ilfov, 

în acord cu membrii participanţi; 

6.  Întocmește documentele licitaţiei de închiriere (anunţul publicitar, instrucţiuni pentru 

ofertanţi, cerere tip de înscriere la licitaţie, procesul verbal al licitaţiei, raportul procedurii – de 

comun acord cu membrii comisiei de licitaţie, contractul de închiriere). Raportul de evaluare 

se va întocmi de un evaluator autorizat desemnat în condiţiile legii, după caz și studiul de 

oportunitate; 



 

7. Verifică în teren modul de îndeplinire a clauzelor contractuale pentu imobilele care fac 

obiectul contractelor de închiriere, gestionate de Biroul Patrimoniu pentru imobilele aflate în 

proprietatea Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov; 

8. Întocmește împreună cu structura juridică contractele de închiriere a bunurilor proprietate 

publică sau privată, ca urmare a licitației desfășurate precum şi actele adiţionale la contractele 

încheiate și transmite o copie la Direcția Economică în vederea emiterii facturilor. 

 9. Întocmește un registru cu evideța  tuturor contractelor gestionate pentru domeniul public și 

privat al Județului Ifov; 

10. Întreprinde demersurile legale privind procedura de vânzare a bunurilor imobile aflate în 

domeniul privat al Județului Ilfov; Elaborează și redactează proiectul de dispoziție privind 

numirea comisiei de licitație de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al 

Județului Ilfov; 

11. Întreprinde demersurile legale în vederea încheierii contractelor de vânzare pentru imobile 

aflate în domeniul privat al Județului Ilfov; 

12. Reprezintă și apară drepturile și interersele legitime ale Județului Ilfov, Consiliului 

Județean Ilfov, la toate autoritățile și organele cu atribuții jurisdicționale și în cadrul oricăror 

alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum și în raporturile cu persoanele 

fizice și juridice de drept public sau privat, române sau străine, în colaborare cu Direcția 

Juridică și Administratie Publică Locală;  

13. Participă la procedura de conciliere directă prealabilă cererii de chemare în judecată în 

materie civilă, comercială  și de contencios administrartiv în cauzele care au ca obiect bunurile 

proprietate publică și privată, cît și alte cauze repartizate de Direcția Juridică și Administratie 

Publică Locală;  

14. Efectuează demersurile necesare pentru promovarea acțiunilor judecătorești privind 

stabilirea dreptului de proprietate pentru imobilelee neevidențiate în cartea funciară și pentru 

cele în care nu este operat modul de preluare la statul român în vederea întabulării în măsura 

în care deține documente 

15. Eliberează la cerere copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor. 

16. Întocmește contracte de comodat şi a protocoale de dare în administrare a unor 

imobile/spaţii din domeniul public/privat al judeţului Ilfov; 

17. Redactează procese-verbale şi protocoale de punere în posesie a persoanelor cărora 

Consiliul Judeţean Ilfov le-a reconstituit dreptul de proprietate în baza notificărilor formulatate 

conform dispoziţiilor Legii nr.10/2001 pentru bunuri imobile aflate în domeniul public/privat 

al judeţului Ilfov, urmare soluţionării juridice a litigiului în instaţele judecătoreşti, prin 

Serviciul Juridic-Contencios, Avizare Legalitate Acte din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov; 

18.  Întocmește referate în vederea alocării unor sume de bani şi a Ordonanţărilor de plată 

pentru diferite obiective: anunţ publicitar, plăţi notariale pentru dezmembrări, etc. 

19.  Urmărește derularea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Ilfov pentru prestarea 

serviciilor privind reevaluarea bunurilor imobile din domeniul public/privat al judeţului Ilfov 

(se realizează cel puţin o dată la 3 ani, conform prevederilor legale); 

20. Urmărește derularea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Ilfov privind prestarea 

serviciilor de intabulare şi/sau  dezmembrărilor efectuate la unele active fixe corporale de 

natura construcţiilor şi/sau a terenurilor aflate în domeniul public/privat al judeţului Ilfov; 

 



21. Pune la dispoziţia notarului a documentele necesare, în vederea întocmirii de către acesta a 

actelor de dezmembrare prin lotizare  la unele imobile din domeniul public/privat al judeţului 

Ilfov şi a intabulării acestor dezmembrări; 

22. Urmăreşte şi verifică împreună cu alţi membri desemnaţi prin dispoziţie a preşedintelui 

consiliului judeţean, derularea contractelor de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale încheiate 

de Consiliul Judeţean Ilfov, respectiv spaţiile vândute să nu fie închiriate, înstrăinate sau 

folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale 

şi/sau a activităţilor conexe actului medical;  

23. Soluţionează peţiţiile repartizate, care presupun rezolvarea unor aspecte ce ţin de 

competenţa Biroului  Patrimoniu; 

24. Deplasări pe teren în vederea punerii în aplicare a obiectivelor sus menţionate; 

25. Îndeplineşte și alte atribuţii încredințate de preşedinte, arhitect șef  și conducătorul ierarhic. 

26. Respectă prevederile codului de conduită şi etică. 

27. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de 

securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

28. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în 

instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

29. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul măsurilor de securitate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

30. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului  de control intern 

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT 

Serviciul Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale - Direcția Inovare și Cooperare 

 Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare 

Atribuţiile postului: 

 

1) Derulează activitățile specifice Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale; 

2) Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredințate de 

superiorii ierarhici, cât și a prevederilor dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean 

Ilfov și Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov, în domeniul său de activitate; 

3) Identifică surse de finanţare pentru realizarea proiectelor strategice de dezvoltare din 

domeniul de activitate al Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale;   

4) Participă la elaborarea aplicaţiilor de finanţare precum şi toate documentele suport 

necesare în vederea depunerii (studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie, alte documente tehnico-

economice, dupa caz), conform reglementărilor în vigoare, aferente proiectelor din 

domeniul de competenţă; 

5) Verifică și aprobă procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă emise de către 

operatorii economici implicați în derularea contractului/contractelor aflate în gestionarea 

sa; 

6) Verifică toate documentele aferente plăţilor, emise de prestatori/furnizori în cadrul 

contractelor și acordă viza ”Bun de plată” pe facturile emise de către prestatori, în 

conformitate cu Normele metodologice din 24 decembrie 2002 privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul nr. 1792 

din 24 decembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003; 

7) Întocmește rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată/prefinanțare aferente 

proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru care deține funcția de manager de proiect; 

8) Urmărește respectarea obligaţiilor contractuale între părți, conform contractelor încheiate 

pentru contractele/proiectele în care deține funcția de manager de proiect 

9) Identifică potențiali parteneri - naționali și internționali - eligibili pentru proiectele 

viitoare aflate în sfera de activitate a Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale; 

10) Urmărește implementarea proiectelor cu finanțare, locală, națională sau internațională 

aflate în gestiunea Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale; 

11) Întocmește acte aditionale/notificări aferente contractelor/deciziilor de finanțare, 

respectiv a modificărilor contractuale aferente contractelor de executie/prestări 

servicii/livrare bunuri, dacă este cazul; 

12) Urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor (umane, materiale, financiare) în derularea  

proiectelor  în care deține funcția de manager de proiect; 



13) Asigură relaţiile de cooperare cu organele centrale de specialitate ale administraţiei 

publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale în domeniul specific de activitate; 

14) Asigură participarea la campaniile derulate de autorităţi privitoare la domeniul specific 

de activitate; 

15) Derulează activitatea de fundamentare și elaborare a referatelor de necesitate, 

specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini aferente domeniului de activitate; 

16) Elaborează rapoarte de specialitate/referate pentru proiectele de hotărâre ale consiliului 

judeţean precum şi pentru dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean în domeniul de 

activitate al Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale; 

17) Urmărește implementarea proiectelor cu finanțare, locală, națională sau internațională 

aflate în gestiunea Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale; 

18) Asigură îndeplinirea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern și 

extern pe domeniul specific de activitate; 

19) Asigură arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi 

disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice Serviciului 

Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale, conform cerinţelor comunitare şi naţionale, în 

vederea asigurării unei piste de audit adecvate; 

20) Respectă secretul și confidențialitatea activității sale, conform prevederilor legale în 

vigoare;  

21) Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea  funcţiei publice, în condiţiile legii, cu 

excepţia informaţiilor de interes public; 

22) Răspunde de respectarea legislației în vigoare în activitatea curentă; 

23) Respectă și aplică procedurile interne (de sistem și operaționale) precum și instrucțiunile 

interne de lucru; 

24) Execută și alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea şefului ierarhic 

superior/directorului general; 

25) Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, 

în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în 

muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în 

instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivelul Consiliului Județean Ilfov ; 

26) Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în 

instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivelul Consiliului Județean Ilfov; 

27) Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul măsurilor de securitate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

28) Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul Sistemului  de Control Intern 

Managerial în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT 

Serviciul Cooperare Internă și Internațională - Direcția Inovare și Cooperare 

 Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare 

Atribuţiile postului: 

 

1. Derulează activitățile specifice Serviciului Cooperare Internă și Internațională; 

2. Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredințate de superiorii 

ierarhici, cât și a prevederilor dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov și 

Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov, în domeniul său de activitate; 

3.Identifică surse de finanţare pentru proiectele de dezvoltare judeţeană şi regională; 

4. Participă la organizarea de  conferinţe, seminarii, târguri şi întâlniri care să asigure difuzarea 

de informaţii şi materiale informative specifice cooperării interne şi internaţionale, cu 

participarea unor parteneri din Uniunea Europeană deţinători de know-how specific, precum şi 

documentarea specialiştilor din firmele şi instituţiile locale; 

5. Participă la pregătirea documentelor în vederea încheierii de acorduri/protocoale cu instituții 

din afara României pentru realizarea unor proiecte în comun; 

6. Urmărește procesul de elaborare și adoptare a legislației europene privind Cadrul Financiar 

Multi-anual, implementarea fondurilor europene, structurale și de investiții, implementarea 

Mecanismului de Redresare și Reziliență precum și implementarea programelor aflate în 

gestiunea directă a Comisiei Europene cu impact asupra dezvoltării regionale; 

7. Contribuie la elaborarea și actualizarea permanentă a inventarului structurilor asociative 

naționale și internaționale, grupurile de lucru precum și orice alte structuri de colaborare sau 

asociere  din care Consiliul Județean Ilfov face parte; 

8. Asigură participarea la campaniile derulate de autorităţi privitoare la domeniul specific de 

activitate; 

9. Derulează activități de identificare a potențialilor parteneri – naționali și internționali- 

eligibili pentru proiectele viitoare aflate în sfera de activitate a serviciului; 

10. Asigură îndeplinirea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern și extern 

pe domeniul specific de activitate; 

11. Utilizează permanent și corespunzător sistemele informatice existente la nivelul Consiliului 

Județean, în exercitarea atribuțiilor specifice; 

12. Asigură arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi 

disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice Serviciului, 

conform cerinţelor comunitare şi naţionale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate; 

13. Respectă secretul și confidențialitatea activității sale, conform prevederilor legale în 

vigoare; Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea  funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia 

informaţiilor de interes public; 

14. Răspunde de respectarea legislației în vigoare în activitatea curentă; 

15. Să comunice imediat conducătorului ierarhic și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și 

sănătatea lucrătorilor, precum și accidentele suferite de propria persoană;Respectă și aplică 

procedurile interne (de sistem și operaționale) precum și instrucțiunile interne de lucru; 



16. Execută și alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea şefului ierarhic 

superior/directorului general; 

17. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de 

securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

18. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în 

instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov;  

19. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul măsurilor de securitate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

20. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul sistemului  de control intern 

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018 

 

 

 

 

 

 

 


