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     DISPOZIŢIA nr.  61 

   din 11 martie 2013 

 

privind desemnarea persoanelor care să asigure implementarea  

prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul   

Consiliului Judeţean Cluj 

 

 

                   Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj: 

                   Văzând propunerile făcute cu privire la desemnarea persoanelor care să asigure 

implementarea prevederilor legale cu privire la declaraţiile de avere şi a celor de interese; 

                   Ţinând cont de prevederile:  

➢ Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative; 

➢ art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 106 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215 / 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

d i s p u n e : 

 

 

Art. 1. Se desemnează persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale 

privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, după 

cum urmează: 

 a) domnul Archiudean Călin Cornel - consilier în cadrul Serviciului Administraţie Publică, 

ATOP - ca persoană responsabilă în relaţia cu aleşii locali din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.  

 b) doamna Tomuş Maria Daniela - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane - ca 

persoană responsabilă în relaţia cu persoanele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Cluj, care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, 

potrivit legii.  

 

Art. 2. (1) Se desemnează doamna Moldovan Gabriela - consilier în cadrul Serviciului 

Administraţie Publică, ATOP - să asigure afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de 

interese prevăzute la articolul 1, pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro>", în 

termen de cel mult 30 de zile de la primire şi în condiţiile legii. 



         (2) Persoana desemnată conform alineatului (1) va asigura păstrarea declaraţiilor de 

avere şi a declaraţiilor de interese pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro>" 

pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea exercitării acestora, 

precum şi  arhivarea lor, potrivit legii.  

 

Art. 3. La data la care prezenta dispoziţie produce efecte se abrogă Dispoziţia nr. 11 din 

14 ianuarie 2008 privind desemnarea persoanelor care să asigure implementarea prevederilor 

legale privind declaraţiile de avere şi de interese în cadrul Consiliului Judeţean Cluj. 

 

         Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează persoanele nominalizate prin prezenta dispoziţie. 

 

         Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică Serviciului Administraţie Publică, ATOP, 

Serviciului Resurse Umane, domnului Archiudean Călin Cornel, doamnei Tomuş Maria Daniela 

şi doamnei Moldovan Gabriela, precum şi Prefectului Judeţului Cluj. 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                                                                              AVIZAT: 

   Horea-Dorin Uioreanu                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                Simona Gaci  

 

 

 

 

 


