
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Camerei Agricole Judeţene 

Alba; 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Camerei Agricole Judeţene Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16958/15.09.2015 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Alba; 

- solicitarea Camerei Agricole Judeţene Alba nr. 375/08.09.2015 privind modificarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 16616/09.09.2015. 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri. 

Ținând cont de: 

- avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 54716/2015 înregistrat la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 21282/12.12.2015. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 107 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 din H.G. nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 

reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 

Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- art. 26 alin. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, ale Camerei Agricole Judeţene Alba, urmând să aibă structura şi 

conţinutul prevăzute în anexele 1, 2 şi 3 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 2. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 17/2010, anexa nr. 30b la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 28/2015 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

113/2015 își încetează aplicabilitatea la data int rării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba  și Camerei Agricole Judeţene Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului judeţului Alba; Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; Camerei Agricole Judeţene Alba. 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL               Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

Nr. 206 

Alba Iulia, 22 decembrie 2015 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba  

nr. 206/22.12.2015 

 

STAT DE FUNCŢII AL CAMEREI 

AGRICOLE JUDEŢENE ALBA 

 

Nr. 

crt.  
Denumirea funcţiei  Clasa  

Gradul 

profesional  

Numărul 

de 

posturi  1. DIRECTOR EXECUTIV    1  

Serviciul extensie, consultanţă şi promovare forme asociative, Instruire si formare profesională, 

elaborare, implementare şi evalure proiecte, asistenţă tehnică zonală 

2. Şef serviciu    1  

Compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme associative 

3. Consilier  I  Superior  2  

Compartiment instruire şi formare profesională 

4. Consilier  I  Superior  1  

Compartiment elaborare, implementare şi evaluare proiecte 

5. Consilier  I  Superior  1  

Compartiment asistenţă tehnică zonală 

6. Consilier  I  Superior  8 

Compartiment relaţii publice şi comunicare 

7. Consilier  I  Superior  1 

Compartiment  juridic şi resurse umane 

8. Consilier  I  Superior  2  

Compartiment buget-finanţe, contabilitate şi venituri proprii 

9. Consilier  I  Superior  1 

10. Consilier  I  Principal 1 

TOTAL 19 

 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba  

nr. 206/22.12.2015 

 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE 

AL  CAMEREI   AGRICOLE   JUDEŢENE  ALBA 
 

  Art. 1. 

alin. 1 Camera Agricolă Judeţeană Alba este instituţie publică descentralizată, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul de stat. 

alin. 2  Subvenţiile de la bugetul de stat, se asigură prin transfer de la bugetul de stat către 

Consiliului Judeţean Alba, prin  bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi sunt 

aprobate anual prin Legea  bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, repartizate pe judeţe. 

 

CONDUCEREA CAMEREI  AGRICOLE   JUDEŢENE ALBA 

Art. 2.  

Camera Agricolă Judeţeană Alba este condusă de către un director executiv  care se numeste 

în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean  Alba.  

 

ATRIBUŢIILE  ŞI  STRUCTURA CAMEREI  AGRICOLE   JUDEŢENE  ALBA 

 

Art. 3.  

alin. 1 Camera Agricolă Judeţeană Alba are  următoarea structură : 

- director  executiv; 

- serviciul extensie consultanţă şi promovare forme asociative Instruire şi formare 

profesională, elaborare, implementare şi evaluare  proiecte, asistentă tehnică zonală; 

- compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme asociative; 

- compartiment  instruire şi formare  profesională; 

- compartiment elaborare, implementare şi evaluare proiecte; 

- compartiment asistentă tehnică zonală ; 

- compartiment relaţii publice şi comunicare; 

- compartiment  juridic si resurse umane; 

- compartiment buget-finanţe, contabilitate şi venituri proprii. 

         alin. 2 Aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Alba cuprinde  funcţionari publici 

cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 7/2004 privind codul de 

conduita  al  funcţionarilor publici. 

 Art. 4.  

alin. 1 Organigrama şi statele de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Alba, sunt aprobate 

prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu respectarea  legislaţiei în vigoare. 

alin. 2 Modificarea structurii, prevăzută la art. 3, se face la propunerea conducerii Camerei 

Agricole Judeţene Alba, cu aprobarea Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 5.  

alin. 1 Camera Agricolă Judeţeană Alba are  următoarele atribuţii principale  conform H.G. 

nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor 

de consultanţă agricolă judeţene: 

- elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale  prin   Compartimentul consultantă extensie și formare   

profesională; 

- întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu 

consultarea  MADR; 

- furnizează formare profesională  de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate , 

publice  sau  private; 

- asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi 

conexe; 

- sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs; 



- asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în 

domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de 

conducere a fermelor; 

- susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor 

şi identifică noi surse de finanţare; 

- asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, 

acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; 

- organizează seminarii , simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil; 

- se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, 

inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice; 

- colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii 

agriculturii şi cercetării aplicative; 

- implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru 

serviciile publice descentralizate; 

- contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice 

domeniilor de competenţă, cu consultarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale –

Compartimentul Consultanta  extensie si formare profesionala. 

alin. 2 Camera Agricolă Judeţeană Alba are ca  atribuţii suplimentare asigurarea  asistenţei  

tehnice de specialitate  asociaţiilor profesionale din  judeţul Alba,  la care Consiliul Judeţean Alba  

este membru de drept: 

Asociaţia Crescătorilor de  Ovine din judeţul Alba ; 

Asociaţia Judeţeană  a  Crescătorilor de Bovine Alba ;  

Asociaţia  Cultivatorilor de  Cereale şi Plante Tehnice din Judeţul Alba;  

Asociaţia Judeţeană a Producătorilor de Legume si Fructe Alba;   

Asociaţia  Judeţeană   a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr Alba ; 

Asociatia  producatorilor de produse traditionale ecologice si de casa Alba-Transilvania. 

Art. 6.  
Directorul  executiv are  următoarele atribuţii: 

- elaborează şi implementează Strategia anuală judeţeană de instruire, formare profesională și 

perfecţionare a pregătirii profesionale  a producătorilor agricoli  și a specialiştilor din agricultură; 

- elaborează şi implementează strategia specifică legată de modalitatea de asociere a 

producătorilor agricoli în asociaţii profesionale  conform legislaţiei în vigoare; 

- asigură managementul resurselor umane şi financiare pentru buna desfăşurare a activităţilor 

instituţiei pe care o coordonează; 

- aprobă Regulamentul de Ordine Interioara și fișele de post; 

- organizează un sistem de informare şi comunicare eficient prin activităţi de editare, 

multiplicare şi difuzare a materialelor de specialitate şi prin realizare de filme, emisiuni radio şi de 

TV şi a altor materiale audio vizuale; 

- stabileşte comunicări cu diferiţi parteneri pentru realizarea unor obiective comune fără 

angajarea patrimoniului instituţiei; 

- urmăreşte modul de realizare a transferului de informaţii către potenţialii beneficiari de 

fonduri PNDR  precum şi sprijinirea acestora în elaborarea documentaţiilor specifice accesării acestor 

fonduri; 

- coordonează activităţile de colaborare cu institute şi staţiuni de cercetare, unităţi din 

învăţământul agricol, asociaţii de producători, organizaţii interprofesionale din sectorul agricol şi 

agroalimentar; 

- asigură o bună colaborare cu mass-media locală şi naţională şi pune la dispoziţia acesteia 

informaţii specifice activităţii de consultanţă din raza sa de activitate; 

- coordonează activitatea de promovare în rândul  populaţiei din mediul rural a programelor 

naţionale, europene şi internaţionale de dezvoltare rurală; 

- coordonează buna desfăşurare a diverselor programe naţionale şi internaţionale la 

propunerea directorului general de la Compartimentul consultantă, extensie și formare profesională 

din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

- răspunde solicitărilor conducerii Consiliului Judeţean Alba şi conducerii Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Art. 7.  
Şeful de serviciu  are următoarele atribuţii: 



- participă  la implementarea unor programe  naţionale, judeţene europene şi internaţionale 

care se află în responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Consiliului Judeţean 

Alba  şi asigură colectarea, prelucrarea si difuzarea informaţiilor privind aplicarea acestor programe 

si a instrumentelor de intervenţie pe piaţă, de care agricultorii pot beneficia, prin compartimentele din 

subordine; 

- elaborează şi implementează strategia anuală judeţeană de instruire, formare  profesională şi 

perfecţionare a pregătirii profesionale a producătorilor agricoli şi a specialiştilor din agricultură; 

- asigură difuzarea informaţiilor spre compartimentele din subordine; 

- organizează sistemul de asistenţă tehnică şi de extensie prin compartimentele din   

subordine; 

- contribuie la promovarea, constituirea şi dezvoltarea formelor asociative în rândul 

fermierilor (organizare, avantajele asocierii,sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producători 

prin compartimentele  din subordine); 

- identifică potenţialii  beneficiari ai programelor de dezvoltare agricolă şi rurală şi îi asistă în 

elaborarea şi implementarea proiectelor  prin compartimentele  din subordine; 

- elaborează programe de formare profesională, în conformitate cu cerinţele şi oportunităţile 

existente în judeţ şi urmăreşte realizarea acestora, prin  compartimentele din  subordine; 

- promovează tehnologii care ţin seama de resursele și dimensiunile fermelor în concordanţă  

cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerinţele pieţei; 

- acordă informaţii privind legislaţia naţională, normele europene, alte aspecte tehnice și 

juridice  pe care agricultorii trebuie să le respecte; 

- urmăreşte diseminarea  rezultatelor cercetării ştiinţifice de utilitate pentru producătorii 

agricoli, utilizând publicaţii scrise și baza de date informatice. 

Art.8.  
Compartimentul extensie, consultanţă şi promovare forme asociative are următoarele  

atribuţii: 

- asigură colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor privind aplicarea programelor de 

finanţare naţionale, europene şi internaţionale din responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale şi a instrumentelor de intervenţie pe piaţă, de care agricultorii pot beneficia; 

- asigură difuzarea informaţiilor spre producători; 

- acordă consultanţă tehnică şi economică pe domenii de specialitate; 

- promovează în rândul fermierilor formele asociative (modul de organizare, avantajele 

asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producători, etc.); 

- acordă informaţii privind legislaţia naţională, normele europene, alte aspecte tehnice şi 

juridice pe care agricultorii trebuie să le respecte, precum şi îndrumarea în vederea alinierii la aceste 

norme; 

- diseminează rezultatele cercetării ştiinţifice cu utilitate pentru producători, utilizând 

publicaţii scrise şi baza de date informatice. 

Art. 9.  

Compartimentul  instruire şi  formare  profesională  are următoarele  atribuţii: 

- organizează cursuri de calificare profesionala pentru  producătorii agricoli cu eliberare de 

Certificat de calificare profesionala; 

- organizează  cursuri de formare profesională cu eliberare de Atestate de  participare; 

- elaborează şi transmite Consiliului Judeţean Alba și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale programul anual de măsuri privind activităţile de instruire, perfecţionare şi formare 

profesională în funcţie de nevoile identificate în teritoriu; 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru aprobarea cursurilor de instruire, calificare şi 

specializare conform O.G. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţă şi formare 

profesională destinate agricultorilor. 

Art. 10.  
Compartimentul elaborare, implementare şi  evaluare proiecte  are  următoarele atribuţii: 

- mobilizează cu prioritate resursele umane şi logistice necesare de care dispune atât la nivel 

judeţean cât şi la nivel local pentru a sprijini producătorii agricoli în elaborarea de proiecte de 

investiţii în  domeniul agricol; 

- elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obţinerea de 

finanţare pe dezvoltare rurală şi în special pentru finanţare; 

- dezvoltă legături de colaborare cu  AFIR,  OJFIR  si  DAJ  Alba; 



- dezvoltă legături de colaborare cu unităţi bancare şi cu unităţi specializate de garantare a 

creditelor; 

- identifică potenţialii beneficiari  de sprijin financiar din fonduri naţionale şi europene; 

- ţine evidenţa beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte; 

- acordă cu prioritate  informaţii şi consultanţă celor interesaţi pentru întocmirea proiectelor; 

elaborare  de proiecte tehnice pentru infiintare  de  plantatii noi. 

Art. 11.  

Compartimentul  asistenţă  tehnică  zonală  are următoarele  atribuţii  si  responsabilităţi: 

- îndrumă comunitatea rurală privind măsurile şi activităţile cuprinse în strategia şi 

programele naţionale, europene şi internaţionale de dezvoltare; 

- îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de activităţi specific zonei, aprobat de 

conducerea Camerei  Agricole Judeţene  Alba; 

- întocmește lunar un raport de activitate şi face propuneri pentru buna implementare a 

programelor; 

- identifică potenţialii beneficiari ai programelor de dezvoltare agricolă şi rurală, îi asistă în 

elaborarea şi implementarea proiectelor şi întocmesc baza de date a acestora; 

- identifică potenţialii beneficiari ai proiectelor cu finanţare  naţională şi europeană  şi îi 

îndrumă către Camera Agricolă Judeţeană Alba; 

-  asigură implicarea şi participarea activă a grupurilor ţintă în activităţile de extensie şi 

consultanţă la nivel comunal; 

- sprijină prin activităţi de animare şi cele specifice consultanţei, organizarea şi funcţionarea 

formelor asociative ale producătorilor agricoli; 

- transmit la nivel judeţean problemele apărute, care nu pot fi abordate la nivel comunal, 

împreună cu propunerile de soluţii; 

-  participă cu specialiştii la programele de instruire şi pregătire profesională; 

-  colaborează în realizarea obiectului de activitate, cu precădere, cu formele asociative din 

domeniul agricol, precum şi cu consiliile locale, unităţile de învăţământ şi cercetare; 

- identifică potenţialii participanţi la cursurile de formare profesională şi instruire, alcătuind o 

bază de date cu aceştia; 

- organizează şi desfăşoară cursuri practice de instruire de scurtă durată cu producătorii 

agricoli; 

- organizează şi realizează studii şi analize în vederea identificării nevoilor de materiale 

informative de specialitate pentru producătorii agricoli; 

- identifică problemele producătorilor agricoli şi acordă nemijlocit asistenţă tehnică în cadrul 

fermelor respective; 

- personalul de la compartimentul asistenţă tehnică zonală îşi desfăşoară activitatea de 

consultanţă agricolă pe raza  mai multor localităţi; 

- acordă asistență privind programul de acțiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu 

nitriți din  surse agricole; 

- promovează legile privind atestarea produselor tradiționale, identifică potențialii producători 

care se pot atesta cu sigla „Produs Tradițional”, întocmește documentația  necesară  în  vederea 

autorizării; 

- acordă asistența tehnică de specialitate  și  întocmește Proiecte de Amenajament pastoral 

conform O.U.G. 34/2013 aprobată prin Legea nr. 186/2014; 

- acordă  avize consultative în vederea emiterii  emiterea atestatului de  producător. 

Art.12.  

Compartimentul relaţii publice şi comunicare  are următoarele  atribuţii: 

- asigură organizarea şi funcţionarea punctului de info-documentare pentru accesul publicului 

la informaţiile de interes public difuzate de catre Camera agricolă; 

- asigură asistenţă la cerere şi realizează o prezentare a informaţiilor de interes public într-o 

formă accesibilă, scrisă, care să faciliteze persoanelor fizice sau juridice informaţiile solicitate; 

- realizează şi asigură publicarea buletinului informativ periodic al Camerei Agricole Judeţene 

Alba, care cuprinde informaţii de interes public comunicate din cadrul Camerei agricole, conform 

legii; 

- întocmeşte, împreună cu compartimentele funcţionale de specialitate ale Camerei Agricole 

Judeţene Alba, raportul anual de activitate;  

- ţine evidenţa scrisorilor de solicitare a informaţiilor şi a răspunsurilor acestora, potrivit legii; 



- identifică şi actualizează, atât informaţiile de interes public din cadru Camerei Agricole 

Judeţene Alba, cât şi cele exceptate de la accesul liber, potrivit legii; 

- asigură mediatizarea activităţii specifice de consultanţă agricolă şi extensie; 

- asigură promovarea programelor judeţene, naţionale, europene de dezvoltare din 

responsabilitatea Consiliului Judeţean Alba şi Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Art.13.  
Compartimentul  juridic și  resurse  umane  are următoarele  atribuţii: 

- ţine evidenţa legislației pe calculator și asigură consultarea ei de către  personalul Camerei 

Agricole Judeţene Alba; 

- întocmeşte statele de funcţii ale personalului din structura proprie; 

- gestioneaza si completează dosarele personale ale salariaților; 

- asigură încadrarea personalului, salarizarea, promovarea în functii și grade profesionale; 

- ţine evidenţa funcţionarilor publici  conform legii; 

- întocmeşte  deciziile  privind personalul din structură; 

- realizează şi alte atribuţii pe domeniul propriu de activitate; 

- acorda asistenta juridica tuturor compartimentelor din cadrul Camerei Agricole Judeţene 

Alba; 

- acordă avizare juridică pentru contractele cu Primăriile din județ pentru întocmirea 

Proiectelor de Amenajamente Pastorale; 

- acordă avizare juridică pentru contractele de formare profesionala în vederea efectuării 

cursurilor în domeniul agricol; 

- avizează pentru legalitate toate actele emise de Camerei Agricole Judeţene Alba (contracte 

de închiriere, concesionare,prestari servicii, vanzare),orice act juridic emis de institutie; 

- indeplineste orice alte sarcini si atributii data in competenta sa potrivit dispozitiilor legale. 

Art.14.  
Compartimentul buget- finanţe, contabilitate şi venituri proprii  are  următoarele atribuţii şi  

responsabilităţi: 

- aplică prevederile Legii contabilităţii 82/1991 cu modificările ulterioare şi răspunde de 

aplicarea acestora în condiţiile legii; 

- aplică prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale ordinelor emise de 

Ministerul Finanţelor Publice, răspunzând de aplicarea acestora; 

- întocmeşte documentele primare privind activitatea financiară; 

- verifică şi înregistrează documentele primare privind activitatea financiar-contabilă; 

- ţine evidenţa sintetică şi analitică a mişcării mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi 

consumabile; 

- urmăreşte realizarea veniturilor din activitatea de consultanţă, cu înscrierea în bugetul de 

venituri şi cheltuieli anual; 

- urmăreşte şi ţine evidenţa plăţilor faţă de furnizori; 

- ţine evidenţa consumului de carburanţi auto; 

- întocmeşte ordine de plată pentru furnizori cât şi pentru  platile privind salariile; 

- organizează inventarierea periodică a patrimoniului şi a gestiunii; 

- verifică faptic numerarul din casierie; 

- întocmeşte documentele primare privind activitatea financiară a casieriei; 

- întocmeşte note contabile, registrul jurnal; 

- întocmeşte şi verifică balanţa de verificare sintetică şi analitică a contului de execuţie; 

- întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală; 

- întocmeşte lunar statele de plată pentru salariaţii instituţiei; 

- întocmeşte, verifică şi depune declaraţia 112  lunară cu privire la plata contribuţiilor din 

salarii;  

- întocmește proiectul de buget, propuneri de rectificare a bugetului aprobat, necesarul de 

fonduri si transmite la Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale aceste propuneri. 

 

     PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                        Contrasemnează 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 
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