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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea atribu iilor, criteriilor de selec ie, contractului- cadru – de management,

obiectivelor i criteriilor de performan  pentru administratorul public jude ean

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
avizele favorabile  ale comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-
financiare;

zând prevederile art. 1 din Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 110/2010
privind stabilirea func iilor publice, a organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure ;
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c), art. 113  i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  atribu iile func iei de administrator public jude ean conform anexei nr. 1 la
prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  criteriile de selec ie a candida ilor pentru func ia de administrator public
conform anexei nr. 2 la prezenta hot râre.

Art.3. Se aprob  contractul – cadru – de management  pentru administratorul public
jude ean.

Art.4. Se aprob  obiectivele i criteriile de performan  ce trebuie îndeplinite de c tre
administratorul public , în vederea evalu rii acestuia.

Art.5. Numirea administratorului public se va face de c tre Pre edintele Consiliului
jude ean pe baza rezultatelor concursului, organizat în acest scop, în termen de 30 de zile de la
adoptarea prezentei hot râri.

Art.6. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie  Public ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 7 februarie  2011 . Au fost prezenti 34 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                       Dumitru Dumu a
Baia Mare, 7  februarie  2011
Nr. 20
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     ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE         Anexa  nr.1
CONSILIUL JUDE EAN la Hot rârea nr. 20/ 2011

ATRIBUTIILE FUNC IEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC

a) îndepline te atribu ii de coordonare delegate de c tre pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  în baza contractului de management cu privire la promovarea si
implementarea proiectelor cu finantarea interna si internationala;

b) propune solu ii pentru îmbun irea func ion rii aparatului de specialitate al Consiliului
Jude ean Maramure  precum i pentru institu iile i serviciile publice subordonate;

c) face propuneri referitoare la asigurarea i managementul resurselor umane, financiare,
tehnice i/sau materiale ale consiliului jude ean, pe care le gestioneaz  în limita
competen elor ce îi sunt delegate de pre edinte;

d) asigur  gestionarea i utilizarea eficient  a bunurilor aflate în proprietatea public i
privat  a jude ului;

e) propune planuri de ac iune pentru implementarea strategiilor consiliului jude ean i
urm re te realizarea acestora;

Mircea MAN
PRE EDINTE
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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES              Anexa nr. 2
CONSILIUL JUDE EAN la Hot rârea nr. 20/ 2011

A) CRITERIILE DE SELEC IE A CANDIDA ILOR PENTRU FUNC IA DE
ADMINISTRATOR  PUBLIC

I. Criterii generale:
a) are cet enia român ;
b) cunoa te limba român  scris i vorbit;
c) are vârsta de minimum 23 ani îndeplini i;
d) are capacitatea deplin  de exerci iu;
e) are o stare de s tate corespunz toare func iei pe care candideaz , atestat  pe baz  de

documente  medicale ;
f) nu are antecedente penale;
g) nu a fost destituit dintr-o func ie public  sau nu i-a încetat contractul individual de munc

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
h) nu a desf urat activitate de poli ie politic , astfel cum este definit  prin lege;
Dosarul de înscriere la concurs va con ine al turi de actele care dovedesc îndeplinirea

criteriilor i urm toarele:
1.  o recomandare de la ultimul loc de munc . Recomandarea trebuie s  cuprind , în mod

obligatoriu, caracterizarea profilului profesional i moral al persoanei;
2 curriculum vitae din care s  rezulte activitatea desf ut  anterior.

Criterii specifice:
a) studii superioare de lung  durat , absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent , în

domeniile: economic, administrativ, juridic ,tehnic ;
b) studii postuniversitare în domeniul managementului sau studii de masterat;
c) cuno tin e de operare pe calculator – nivel mediu;
d) capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel pu in o limb  de circula ie

interna ional  - nivel mediu;
e) experien  în administra ia public   local ;
f) abilit i, calit i i aptitudini necesare:

- organizare i coordonare
- analiz i sintez
- planificare i ac iune strategic
- control i depistare a deficien elor
- rezolvarea eficient  a obiectivelor i problemelor
- excelent  comunicare oral i scris
- lucru eficient în echip , atât ca lider, cât i ca membru al acesteia
- bun  capacitate de rela ionare cu superiorii, colegii, subordona ii i publicul

general
- bune abilit i în gestionarea resurselor umane
- capacitate de consiliere i îndrumare
- abilit i de mediere i negociere
- capacit i de gestionarea eficient  a resurselor alocate.

g) disponibilitate pentru deplas ri, delega ii;
h) disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
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B) PROCEDURILE DE SELEC IE A CANDIDA ILOR PENTRU FUNC IA DE
ADMINISTRATOR  PUBLIC

1) Ocuparea func iei de administrator public se face în conformitate cu prevederile art.din
Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale , republicat  cu modific rilr rile i complet rile
ulterioare, prin concurs, organizat de Consiliul Jude ean Maramure .

2) În vederea organiz rii i desf ur rii concursului, cu minimum 20 de zile înaintea
desf ur rii concursului, se constituie prin dispozi ia Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure
comisia de concurs, compus  din ..... membri.

3) Pre edintele comisiei se desemneaz  din rândul membrilor acestuia prin actul
administrativ de constituire a comisiei.

4) Comisia are un secretar numit prin actul ar tat la pct. 2).
5) Din comisia ar tat  la pct. 2) fac parte:
-  Pre edintele Consiliului Jude ean;
-  ..... consilieri jude eni;
- ...... persoane recunoscute ca speciali ti în administra ia public i/sau de management

public.
6) Pentru  a fi  nominaliza i ca membri ai Comisiei, persoanele prev zute la pct. 5) trebuie s

îndeplineasc  cumulativ urm toarele condi ii:
- s  aib  o bun  reputa ie;
- s  nu aib  antecedente penale;
- s  nu fie rudenie  sau afin pân  la gradul IV insclusiv ori so  sau so ie cu cu oricare dintre

candida i.
7) Atribu iile comisiei,  con inutul dosarului de concurs i selec ia acestora se stabilesc prin

actul administrativ de constituire a comisiei.
8) Concursul const  în trei etape succesive, dup  cum urmeaz :
- selec ia dosarelor de înscriere;
- proba scris ;
- interviul.
Nota minim  pentru declararea ca admis a unui candidat este 7 atât la fiecare prob  cât i
media final .
Se pot prezenta la urm toare prob  numai candida ii declara i „admi i” la proba precedent .

Mircea MAN
PRE EDINTE
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           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES               Anexa nr.3
CONSILIUL JUDETEAN la Hot rârea nr. 20/2011

CONTRACT - CADRU DE MANAGEMENT

I. P ile contractante:
Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Legii administra iei publice locale
nr.215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i a Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare, între:
1. Pre edintele Consiliului Jude ean Maramures, domnul Mircea Man în calitate de angajator  i
2. _____________________, administrator public, numit prin Dispozi ia Pre edintelui Consiliului
Jude ean Maramure   nr._________/______________2011.

II.  Obiectul contractului
Administratorul public îndepline te atribu iile  delegate de Pre edintele Consiliului Jude ean

Harghita i urm re te îndeplinirea obiectivelor i criteriilor de performan  stabilite prin Hot rârea
Consiliului Jude ean Maramure  nr.____/2011, în schimbul drepturilor salariale stabilite în
condi iile prezentului contract.

III. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe durata mandatului Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure

,fiind asimilat cu contract individual de munc  pe durat  determinat . La expirarea termenului
prev zut p ile pot conveni prelungirea acestuia, în condi iile legii.
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, adic  40 ore/s pt mân , exercitat în programul de lucru al
aparatului de specialitate. Orele suplimentare executate înafara programului de lucru sau în zile
libere nu sunt retribuite putând fi compensate cu timp liber corespunz tor.
IV. Salarizarea
1. Salariul de baz   lunar: ______ lei, între limite, astfel: limita minim  este nivelul salariului de
baz  a secretarului jude ului, iar limita maxim  este indemniza ia presedinteluii consiliului jude ean,
stabilite conform Legii nr. 284/2010  privind sistemul unitar de salarizare a personalului pl tit din
fonduri publice.
2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri ___________
b) alte adaosuri_______

3.Administratorul public beneficiaz  de toate drepturile salariale prev zute pentru func iile
contractuale din administra ia public  local  stabilite prin lege sau prin contractul colectiv de
munc .
4.Administratorul public îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
V. Drepturile i obliga iile p ilor
A. Administratorul public
A.1. Drepturi:
 1.  dreptul la salarizare pentru munca depus ;
 2. dreptul de a beneficia de sporuri, premii i alte adaosuri, conform normelor legale;
 3. dreptul la concediu de odihn  anual, conform prevederilor legale;
 4. dreptul la securitate i s tate în munc ;
 5. dreptul la formare profesional , în condi iile legii;
 6. alte drepturi de asigur ri sociale de stat;
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 7. dreptul la informare nelimitat  asupra activit ii consiliului jude ean în domeniile în care
i desf oar  activitatea curent  sau care au leg tur  cu acestea, având acces la toate documentele

relevante în acest sens;
 8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul jude ean.
A.2. Obliga ii:

 îndeplineasc  atribu iile delegate de c tre pre edintele consiliului jude ean, în limitele impuse de
tre acesta, respectiv poate s  îndeplineasc , în condi iile legii, una sau mai multe dintre atribu iile

enumerate mai jos:
a) indeplineste atributii de coordonare delegate de catre presedintele consiliului judetean cu

privire la promovarea si implementarea proiectelor cu finantare interna si internationala
b) propune solu ii pentru îmbun irea func ion rii aparatului de specialitate al Consiliului

Jude ean Maramures;
c) face propuneri referitoare la asigurarea i managementul resurselor umane, financiare,

tehnice i/sau materiale ale consiliului jude ean, pe care le gestioneaz  în limita
competen elor ce îi sunt delegate de pre edinte;

d) propune planuri de ac iune pentru implementarea strategiilor consiliului jude ean i
urm re te realizarea acestora;

B. Angajatorul
B.1.Drepturi
1. s  solicite administratorului public îndeplinirea obiectivelor i atingerea indicatorilor de
performan ;
2. s  solicite administratorului public, periodic, prezentarea  de rapoarte i/sau alte documente
privind îndeplinirea obiectivelor i atingerea indicatorilor de performan ;
3. s  fie informat periodic asupra modului de îndeplinire a obliga iilor angaja ilor din subordine,
dispunând m suri de îmbun ire a activit ii;
B.2. Obliga ii:
1. s  asigure administratorului public libertate în organizarea,  coordonarea i gestionarea activit ii
consiliului jude ean, cu excep ia limit rilor prev zute de lege i de prezentul contract;
2. s  pl teasc  administratorului public, integral i la termenele stabilite, toate drepturile b ne ti ce i
se cuvin;
3. s  evalueze periodic, dar cel pu in o dat  anual, realizarea indicatorilor de performan i execu ia
bugetului de venituri i cheltuieli;
4. s  sprijine administratorul public în demersurile de cre tere a  veniturilor proprii consiliului
jude ean, inclusiv din dona ii, sponsoriz ri sau alte surse legale;
5. s  numeasc , la propunerea administratorului public, un înlocuitor al acestuia pentru perioadele
când acesta nu este prezent în cadrul consiliului jude ean.

VI.  Clauz  de loialitate i de  confiden ialitate
1. Administratorul public este obligat s i foloseasc  întreaga capacitate de munc i profesional
în interesul consiliului jude ean.
2. Exercitarea func iei de administrator public este incompatibil  cu calitatea de ales local/jude ean
sau de membru al consiliului de administra ie al regiilor autonome i societ ilor comerciale aflate
în subordinea/coordonarea consiliului jude ean, starea de incompatibilitate intervine i în cazul
so ului/so iei sau rudelor de gradul 1 ale administratorului public.
3. Nu pot îndeplini func ia de administrator public so ul/so ia pre edintelui sau rudele acestuia, pân
la gradul  al IV-lea inclusiv.
4. Îi sunt interzise administratorului public orice  fel de activit i în beneficiul unor institu ii
concurente sau care se afl  în rela ii contractuale cu Consiliului Jude ean Maramures.
5. a) pe toat  durata de valabilitate a prezentului contract, administratorul public este obligat s

streze, cu  rigurozitate, confiden ialitatea asupra datelor, informa iilor i documentelor referitoare
la activitatea consiliului  jude ean, c rora li s-a conferit acest caracter.
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      b) Obliga ia prev zut  la lit. a) se men ine i pentru o perioad  de _____ de la încetarea
prezentului contract.

spunderea p ilor
1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz toare a obliga iilor prev zute de

prezentul contract, p ile r spund potrivit prevederilor legii.
2. Administratorul public r spunde potrivit legii – civil, contraven ional, material sau penal –

dup  caz, pentru nerespectarea prevederilor legale i pentru daunele produse  consiliului
jude ean prin orice act al s u contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudent ,
utilizare abuziv  sau neglijen  a valorilor materiale i b ne ti ale consiliului jude ean.

3. R spunderea administratorului public este angajat  pentru nerespectarea prevederilor legii
ale prezentului contract i ale hot rârilor adoptate de consiliul jude ean, ale deciziilor
pre edintelui, dup  caz.

VIII.  For a major
1. Niciuna dintre p ile contractante nu r spunde de neexecutarea la termen i/sau de

executarea în mod necorespunz tor, total sau par ial, a oric rei obliga ii care îi revine în
baza prezentului contract, dac  neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iei
respective a fost cauzat  de for  major , a a cum este definit  de lege.

2. Partea care invoc  for a major  este obligat  s  notifice celeilalte p i, în termen de
________(zile, ore), producerea evenimentului i s  ia toate m surile posibile în vederea
limit rii, consecin elor lui.

3. Dac  în termen de _______(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz ,
ile au dreptul s  î i notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, f  ca vreuna

dintre ele s  pretind  daune.

IX. Modificarea contractului
 Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adi ional însu it de c tre p ile
semnatare.
X. Încetarea contractului
Prezentul contract înceteaz  prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dac  p ile nu au  renegociat prelungirea lui;
b) revocarea din func ie a administratorului public ca urmare a neîndeplinirii obliga iilor prev zute
în prezentul contract;
c) acordul de voin  al p ilor semnatare;
d) apari ia unei situa ii de incompatibilitate prev zut  de lege;
e) renun area de c tre administratorul public la mandatul încredin at, dac  nu i s-au asigurat
condi iile prev zute în contract;
f) decesul sau punerea sub interdic ie judec toreasc  a administratorului public;
g) insolven ;
XI. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea i interpretarea clauzelor

prezentului contract se rezolv  pe cale amiabil  sau arbitral . În cazul în care rezolvarea
neîn elegerilor  nu este posibil , pe cale amiabil , litigiile vor fi supuse spre solu ionare instan elor
judec tore ti competente.
XII. Dispozi ii/clauze finale

1. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul execut rii prezentului contract
impune încheierea unui act adi ional la contract între p ile contractante, conform
dispozi iilor legale.

2. Prezentul contract reprezint  voin a p ilor i înl tur  orice  alt  în elegere verbal  dintre
acestea, anterioar  sau ulterioar  încheierii lui.
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3. În cazul în care p ile î i încalc  obliga iile proprii, neexercitarea – de c tre partea care
sufer  vreun prejudiciu – a dreptului de a cere executarea – întocmai sau prin  echivalent

nesc – a obliga iei respective nu înseamn  c  ea a renun at la acest drept al s u.
4. Conflictele în leg tur  cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract sunt solu ionate de instan a judec toreasc  competent , material i
teritorial, potrivit legii.

5. Administratorul public are dreptul s  solicite mediere, consultan  sau alte m suri de
protec ie din partea consiliului jude ean în solu ionarea situa iilor conflictuale cu sindicatele.

6. Prezentul contract a fost încheiat ast zi __________  în dou  exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte, cu valoare juridic  egal i intr  în vigoare la data semn rii lui de c tre

i

                         Pre edintele
Consiliului Jude ean Maramures

Administrator public
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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES              Anexa nr. 4
CONSILIUL JUDE EAN la Hot rârea nr. 20 /2011

OBIECTIVELE I CRITERIILE DE PERFORMAN  CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE
TRE ADMINISTRATORUL PUBLIC

A. OBIECTIVE DE ÎNDEPLINIT
1. coordonarea activit ii aparatului de specialitate, promovarea calit ii i eficien ei activit ii

acestuia aparatului precum i în cadrul institu iilor , serviciilor  i a unit ilor subordonate ,
date în coordonare, în scopul realiz rii  func iilor acestora;

2. elaborarea de planuri de ac iune pentru implementarea politicilor i strategiilor de dezvoltare
a jude ului;

3. monitorizarea i evaluarea implement rii, dup  caz, de politici, strategii, programe;
4. evaluarea, revizuirea i propunerea de recomand ri pentru îmbun irea practicilor curente

în activitatea Consiliului  Jude ean Maramure ;
5. optimizarea structurii  de personal în aparatul propriu precum i la institu iile i serviciile

publice subordonate, conform structurii organizatorice aprobate de c tre consiliul jude ean;
6. organizarea, controlul i monitorizarea institu iilor i serviciilor publice  subordonate;
7. administrarea eficient  a bunurilor din proprietatea public i privat  a jude ului   în scopul

satisfacerii cerin elor cet enilor;

B. CRITERII DE PERFORMAN
a) capacitate de a îndeplini rolul de agent al schimb rii;
b) orientare c tre rezultate: planificare i prioritizare, orientate spre solu ionare, rezisten  la factori
externi, personalitate pro-activ i responsabil ;
c) disponibilitate de autoperfec ionare;
d) adaptabilitate;
e) gândire critic i analitic ;
f) capacitate de evaluare a riscurilor;
g) capacitate de a identifica i a implementa solu ii;
h) creativitate i inovativitate;
i) capacitate de a stabili rela ii profesionale eficiente;
j) abilit i de comunicare, inclusiv mediere i negociere;
k) capacitate de a lucra eficient în echip ;
l)  alte abilit i generale relevante pentru post.

Mircea MAN
PRE EDINTE


