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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.10204 din 14 iunie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.10279 din 15 iunie 2021 al Direcției Juridice și administrație publică; 

- adresa nr.1125 din 14 iunie 2021 a Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu; 

- avizul nr.3 din 18.06.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.3 din 18.06.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea nr.92 din 28 aprilie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea modificării 

Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Direcției 

Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.64 alin.(1) și (2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data prezentei, se abrogă Anexa nr.1 la Hotărârea nr.92 din 28 aprilie 

2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

funcționare, organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin 

grija secretarului general al județului. 

 

  PREȘEDINTE,              CONTRASEMNEAZĂ, 

 Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

 

 

GIURGIU, 28 iunie 2021 

Nr.123 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.123 din 28.06.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 
 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE 

al  

Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic 

Giurgiu 
 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 Art.1. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu. 

 Art.2. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu este înfiinţată şi funcţionează în baza: 

 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legii nr.92/2007 a serviciilor  publice de transport persoane in unitatile administrativ-

teritoriale cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr.206/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Regulamentului – Cadru de autorizare a 

autorităţilor cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind Regimul Drumurilor republicată cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul Comun al Ministrului Transporturilor si infrastructurii, Ministrului Administratiei şi 

Internelor nr.356/107 din mai 2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi 

desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele 

şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor; 

 Ordinul nr.346/2000 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului 

Transporturilor nr.78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, 

administrarea, exploatare, intreţinere şi reparaţii la drumurile publice; 

 Orice altă reglementare legală in domeniu. 

 Art. 3. Sediul Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene si 

Control Trafic Giurgiu este în Judeţul Giurgiu, Bld. Mihai Viteazu, Nr.4, Bl.1. 

 Art.4. Patrimoniul Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu este constituit din bunuri mobile şi imobile, dobândite conform legislaţiei în 

vigoare. 

 Art.5. Finanţarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu se va face din transferuri 

de la bugetul de stat, bugetul propriu al judeţului, venituri proprii şi din alte fonduri atrase in 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

  Evidenţa şi controlul fondurilor alocate de la bugetul judeţului pentru funcţionarea 

direcţiei se face prin serviciile de specialitate ale instituţiei, cu sprijinul şi asistenţa Serviciului 



F-PG 15.07 3 

buget – finanţe, contabilitate şi Compartimentul audit intern şi control financiar ale Consiliului 

Judeţean Giurgiu. 

 Art.6. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu are calitatea de ordonator de credite. 

 Art.7. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu are ştampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conţinut: „România, Judeţul 

Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic 

Giurgiu”. Antetul documentelor şi corespondenţei: „Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea 

Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu”, va avea acelaşi înscris ca şi cel de pe ştampilă. 

 

CAPITOLUL II 

Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu 

 

 Art.8. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu are următoarele atribuţii principale: 

 Organiză, reglementează, coordonează si controlează prestarea serviciului de transport 

public de persoane prin servicii regulate,  desfăşurate între localităţile judeţului, inclusiv în 

cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Giurgiu Strategia şi Programul 

privind transportul public de persoane prin servicii regulate, desfăşurate între localităţile 

judeţului, pentru o perioada de 6 - 10 ani, corelată cu programele de transport interjudeţean 

şi feroviar; 

 Elaborează propuneri pentru coordonarea unitară a serviciului de transport public local la 

nivelul judeţului, cooperarea cu consiliile locale privind  asigurarea şi dezvoltarea 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru 

corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul municipiului; 

 Propune efectuarea de studii de specialitate pentru determinarea cerinţelor de transport 

public de persoane prin servicii regulate desfăşurate între localităţile judeţului, precum şi 

anticiparea evoluţiei acestuia în prezent si pentru o perioadă de minimum 5 ani; 

 Propune în perioada de valabilitate, actualizarea periodică a traseelor şi a programului de 

transport în funcţie de necesităţile de deplasare a populaţiei şi în corelare cu transportul 

public interjudeţean şi feroviar de persoane existent, potrivit art.17 din Legea nr.92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Elaborează şi supune spre aprobarea Consiliului Judeţean Giurgiu Regulamentul Serviciului 

public de transport persoane prin servicii regulate desfăşurate între localităţile judeţului; 

 Controlează modul cum sunt respectate obligaţiile stipulate de către Regulamentul Serviciul 

public de transport persoane prin curse regulate de către operatorii de transport; 

 Propune retragerea licenţei de traseu si incetarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport persoane prin curse regulate in judetul Giurgiu în cazurile 

prevăzute de acest contract; 

 Fundamentează şi propune stabilirea tarifului ce va fi perceput pentru eliberarea licenţei de 

traseu pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate ; 

 Propune efectuarea de studii de necesitate şi oportunitate pentru stabilirea şi altor indicatori 

de performanţă decât cei prevăzuţi de Regulamentul – cadru pentru efectuarea transportului 

public local aprobat prin Ordinul nr.972/2007 al Ministrului Transporturilor; 

 Identificarea mijloacelor de transport rutier care depăşesc greutatea maximă admisă (totală 

şi/sau pe axe) conform Ordinului Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Verificarea maselor autovehiculelor de mare tonaj prin cântărire; 
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 Eliberează Autorizaţii Speciale de Transport, transportatorilor rutieri care depăşesc limitele 

maxime de greutăţi si/sau dimensiuni de gabarit conform Ordinului comun nr.356/107 din 

mai 2010 al Ministrului Transportului şi Ministrului  Administratiei şi Internelor; 

 Constată şi sancţionează operatorii de transport ( persoane fizice sau juridice), deţinătorul 

vehiculului menţionat în certificatul de înmatriculare al vehiculului  sau conducătorii auto 

pentru faptele prevăzute la art.61 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor cu modificările şi completările ulterioare; 

 Reparaţii, consolidări, extinderi, modernizări şi reconstruiri de drumuri şi poduri; 

 Transport marfă pentru activităţi proprii şi pentru terţi; 

 Închirieri utilaje şi executat lucrări specifice activităţii, conform tarifelor aprobate de 

Consiliul Judeţean Giurgiu. 

 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor județene; 

 Asigură întreținerea curentă pe timp de iarnă, specifică tuturor categoriilor de drumuri. 

 

CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

 Art.9 – (1) Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu este stabilită conform Organigramei şi a Statului de 

funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu. 

  (2) Structura organizatorică este următoarea: 

 a) Conducerea direcţiei; 

 b) Serviciul Control Trafic; 

  - Compartiment autorizaţii si administrativ; 

 c) Serviciul întreținere drumuri şi poduri   

  - Compartiment mecanizare; 

 d) Serviciul financiar contabilitate  

- Compartiment achiziții publice; 

- Compartiment resurse umane 

 Art.10. Conducerea Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu este asigurată de către directorul general care are in subordine 1 director, 1 

inginer șef şi 3 şefi serviciu. 

 Numirea în funcţie a directorului general se face de către Consiliul Judeţean Giurgiu, pe 

bază de concurs sau examen, la propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 Art.11. Atribuţiile principale ale directorului general sunt: 

- Reprezintă direcţia în relaţiile cu Consiliul Judeţean Giurgiu; 

- Exercită atribuţiile ce revin instituţiei în calitate de persoană juridică; 

- Exercită funcţia de ordonator de credite al instituţiei; 

- Întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar, pe care le înaintează Consiliului Judeţean Giurgiu; 

- Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Giurgiu modificările la 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de funcţii al 

instituţiei; 

- Stabileşte politica de personal din cadrul instituţiei; 

- Răspunde de organizarea , îndrumarea şi controlul activităţii instituţiei; 

- Controlează activitatea personalului din cadrul instituţiei şi aplică sancţiuni disciplinare; 

- În exercitarea atribuţiilor, directorul general emite decizii. 

Directorul general al instituţiei indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu. 

 Art.12. Atribuţiile principale ale Serviciului Control Trafic sunt: 

 Sancţioneză, conform legii, operatorii de transport rutier în cazul în care aceştia nu prestază 

serviciul la parametri de performanţă la care s-au obligat prin Caietul de sarcini; 

 Întocmeşte documentaţia necesară  pentru  autorizarea  personalului  de control   în trafic; 
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 În desfăşurarea activităţii, utilizează numai autovehiculele din dotarea instituţiei (proprietate 

s-au închiriate). 

 Îndrumă şi controlează agentii economici ce desfăşoară activităţi de transport a agregatelor 

minerale pe drumurile judeţului Giurgiu; 

 Identifică mijloacele de transport rutier care depăşesc greutatea maximă admisă (totală 

şi/sau pe axe) conform OG nr.43/1997 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Verifică prin cântărire în trafic autovehiculele de transport marfă, conform OG 43/1997 

privind regimul drumurilor cu modificările şi completările ulterioare; 

 Sancţionează transportatorii de marfă care transportă peste limitele maselor maxime admise 

(total şi/sau pe axe conform Ordinului 356/107 din mai 2010), procedând cu ajutorul 

agenţilor de poliţie până la blocarea autovehicului şi obligarea încadrării în limtele admise 

de depăşire, prin descărcare pe cheltuiala transportatorului; 

 Art.13. Atribuţiile compartimentului autorizaţii si administrativ sunt: 

 Întocmeşte Programul  judeţean de transport  de persoane  prin curse regulate pe baza 

propunerilor operatorilor de trasnport,  a reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale  

din judeţul  Giurgiu  şi  solicitărilor publicului  călător şi îl înaintează  spre aprobare  

Consiliului  Judeţean Giurgiu; 

 Eliberează  licenţe de traseu pentru operatorii de transport rutier care efectueaza, dupa 

aprobare prin hotarare a Consiliului Judetean Giurgiu, cursele  regulate ale serviciului public 

de transport persoane  în judeţul  Giurgiu, in cadrul programului judetean de transport, 

conform Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile 

administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare; 

 Îndeplineşte sarcinile transmise  de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii 

Comunitare de utilităţi publice; 

 Actualizează periodic Programul judetean de transport public de persoane prin curse 

regulate în vederea îndeplinirii optime a necesităţilor de transport ale populaţiei; 

 Întocmeşte şi intermediază încheierea contractelor de gestiune între preşedintele Consiliului 

Judeţean Giurgiu şi operatorii de transport public judeţean; 

 Întocmeşte regulamentul şi caietul de sarcini pentru serviciul public de transport persoane 

prin curse regulate pentru judeţul Giurgiu şi le supune aprobării Consiliului Judeţean 

Giurgiu; 

 Asigură transparenţa în procedurile de licitaţii pentru traseele judeţene prin relaţii egale şi 

nediscriminatorii faţă de operatorii de transport; 

 Respectă şi pune în aplicare  prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor  publice de transport 

persoane in unitatile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordinul nr.207/2007 privind Regulamentul  cadru  de acordare  autorizaţiilor de transport în 

domeniul serviciilor de transport  public local şi  a  celorlalte legi  privind transportul  rutier 

de mărfuri  şi  persoane în vigoare; 

 Întocmeşte studii  de fundamentare pentru aprobarea şi modificarea tarifelor de transport 

public local, pe baza notelor de fundamentare  elaborate de operatorii  de transport; 

 Întocmeşte  documentaţia necesară  pentru  încheierea contractelor  de sponsorizare  cu   

furnizorii  de bunuri divizibile  de la balastiere; 

 centralizează documentele de eliberare  a A.S.T.-urilor pentru transportul bunurilor 

indivizibile; 

 Centralizează FAZ-urile şi foile de parcurs a autoturismelor, autovehiculelor, autoutilitarelor 

şi  utilajelor  din dotarea instituţiei; 

 Ține evidenţa primară a contravenţiilor aplicate de agenţii constatatori în trafic, conform 

competenţelor legale. 

 Îndrumă activitatea în domeniul administrativ. 

 Întocmeşte referatul centralizator pentru materialele necesare la finele fiecărei luni pentru 

luna următoare pe care îl  suspune aprobării directorului direcţiei; 

 Răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere, de utilizarea şi evidenţa mijloacelor 

fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul instituţiei; 
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 Întocmeşte note de recepţie pentru toate achiziţiile de bunuri, cat şi pentru cele primite cu 

titlu gratuit; 

 Întocmeşte fişe de magazie pentru toate materialele primite în gestiune; 

 Întocmeşte bonuri de transfer, bonuri de consum pentru bunurile eliberate din magazia 

instituţiei; 

 Întocmeşte şi păstrează registre pentru evidenţa bunurilor (Registrul Obiectelor de inventar). 

 În desfăşurarea activităţii de analiză şi evaluare documentaţii de autorizare, personalul din 

cadrul compartimentului de autorizaţii are următoarele obligaţii: 

a) Să cunoască şi să respecte legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de 

transport public local; 

b) Să cunoască şi să respecte prevederile din regulamentul cadru de acordare a autorizaţiilor de 

transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

c) Să îşi fundamenteze concluziile şi consemnările in rapoartele de specialitate în mod 

obiectiv, exclusiv pe documentele analizate; 

d) Să transmită la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată; 

e) Să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de consemnare de către agenţii 

constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate; 

f) Să se supună controlului şi să pună la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C datele şi 

informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control; 

g) Să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a 

deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative 

în vigoare; 

h) Să nu accepte prin poziţia lor oficială cadouri, servicii, invitaţii la masă şi/sau alte avantaje 

ori foloase necuvenite în interes personal sau în beneficiul unui terţ; 

i) Să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu cu transportatorii. 

Art.14. Atribuţiile serviciului întreținere drumuri şi poduri sunt: 

 Întocmirea documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații la 

drumurile publice județene; 

 Asigurarea calității și controlul tehnic al calității, activitatea laboratoarelor și consultanță; 

 Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere; 

 Studii și experimentări pentru realizarea îmbrăcămintei rutiere cu caracteristici superioare; 

 Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice județene; 

 Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea 

drumurilor publice județene; 

 Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice județene; 

 Asigurarea îndrumării tehnice și metodologice a unităților de administrare a drumurilor de 

interes județean ; 

 Activități funcționale, gestionarea rovignetelor; 

 Pregătirea, perfecționarea și specializarea personalului. 

 Execută lucrări privind întreţinerea periodică a drumurilor; 

 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor prin întreţinerea şanţurilor şi a rigolelor, 

prin decolmatarea şi desfundarea şanţurilor; 

 Pentru siguranţa rutieră, execută montarea pe drumurile judeţene a stâlpilor şi a 

indicatoarelor rutiere. 

 Asigurarea sigurantei rutiere prin executarea, in zona acostamentelor, santurilor de scurgere 

a apei, taluzurilor si a zonei de siguranta a drumurilor, a lucrarilor de taiere,  sau scoatere 

de/din radacini a vegetatiei forestiera (arbori, puieti, lastari), care prezinta stare de 

imbatrinire, putrezire si crestere anormala in zona drumului judetean. De asemenea 

executarea operatiilor de elagare/toaletare a coronamentului arborilor crescuti anormal spre 

partea carosabila (inaltime joasa) si operatiilor de indepartare a arborilor sau crengilor 

doboriti de fenomene naturale sau persoane neautorizate. Se va asigura transportul masei 
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lemnoase rezultate cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, dupa caz. Toate aceste 

lucrari vor fi efectuate respectand Legea nr. 46/2008 – Codul silvic si reglementarile 

subsecvente acestuia, normele tehnice, ordinele si instructiunile in vigoare; 

 Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor judeţene pe timp de iarnă şi pe 

timp de vară. 

Intreţinerea curentă pe timp de iarnă 

a) Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde: aprovizionări cu 

materiale chimice și antiderapante (nisip, pietriș, zgură, sare, soluții etc) pentru combaterea 

gheții și a poleiului; 

b)  Asigura activitatea de deszăpezire manuală şi mecanică prin răspândirea materialelor 

chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii; 

patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea 

înzăpezirii în timpul ninsorilor ; deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în 

dreptul podurilor, indicatoarelor de km, coronamentelor de podețe; deszăpeziri mecanice cu 

utilaje grele și ușoare, utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în 

platforma drumurilor județene, a mijloacelor de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune 

sau pentru alimentarea cu carburanți; 

c)  Informează permanent administratorul drumurilor privind starea acestora; 

Întreţinerea curentă și periodică pe timp de vară 

a) Întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice ce cuprinde întreţinerea suprafeţelor degradate la 

îmbrăcămintea asfaltică şi masuri de protecţie a acesteia, înlăturarea denivelărilor și făgașelor, 

plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum și 

așternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum în exces ori șlefuite, înlăturarea pietrișului 

sau a criblurii alegătoare; 

b) Întreținerea drumurilor pietruite prin greblarea pietrei alergătoare și asternerea ei pe drum, 

aprovizionarea cu materiale pietroase, astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros, 

scarificarea și reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos; 

c) Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor; 

d) Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor județene prin cosirea vegetației ierboase în zonă 

(acostamente, șanțuri, taluzuri, bandă mediană); 

e) Întreținerea curentă a podurilor și a podețelor cuprinde: la podurile metalice întreținerea vopselei 

prin completări de suprafețe izolate; întreținerea podețelor prin reparații izolate la coronamentele 

aripilor;  

f) Montarea dispozitivelor de limitare a vitezei autovehiculelor în zonele cu şcoli, grădiniţe, treceri 

de pietoni; 

g) Efectuare de marcaje rutiere longitudinale simple sau duble cu întreruperi sau continue, executate 

mecanizat cu vopsea de marcaj; 

h) Întreţinerea platformei drumului prin aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau 

mecanizată; 

Art.15. Atribuţiile compartimentului mecanizare sunt: 

 Întocmeşte raportări - informări privind activitatea de mecanizare; 

 Răspunde de încadrarea în normele de consum de carburanţi şi avizează necesitatea unor 

cheltuieli aferente parcului auto propriu, controlează executarea lucrărilor de reparaţii a 

utilajelor şi mijloacelor de transport la atelierul propriu şi atelierele agenţilor economici 

autorizaţi; 

 Răspunde de ţinerea la zi a evidenţelor, de corectitudinea datelor şi legalitatea propunerilor 

de înscrisuri întocmite şi prezentate spre aprobare conducerii direcţiei; 

 Ţine evidenţa numerică a utilajelor şi mijloacelor de transport din dotarea unităţii; 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi sculelor din dotare, de păstrarea 

materialelor, să nu le înstrăineze, să nu facă risipă prin pierderi din cauza depozitării în 

locuri necorespunzătoare; 

 Să remedieze deficienţele pe care le constată cu ocazia reviziilor tehnice; 

 Să întreţină în bună stare echipamentul de lucru şi de protecţie şi să îl folosească în timpul 

programului de lucru; 
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Art.16. Atribuţiile serviciului financiar contabilitate sunt: 

 Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 

activităţii financiar-contabile a direcţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al 

direcţiei în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi normele sau reglementările 

interne ale direcţiei; 

 Organizează şi coordonează contabilitatea operatorilor de capital, contabilitatea 

imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, 

contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor 

elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 Urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului ( prudenţei, 

permanentei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii 

bilanţului de deschidere, necompensării); 

 Organizează şi controlează activitatea de controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile 

şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care 

exercită acest control; 

 Raspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în 

documentele justificative, a oricărei operaţii care afectează patrimoniul direcţiei şi de 

înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel 

puţin odată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de cate 

ori directorul general al directiei o solicită; 

 Organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-

contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a 

rezultatelor inventarierii; 

 Răspunde de evidenta formularelor cu regim special; 

 Asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor direcţiei faţă de bugetul statului 

şi terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în 

vigoare. 

Art.17. Atribuțiile compartimentului achiziții publice sunt: 

 Întocmeşte programul anual de achiziţii şi actualizarea acestuia ori de câte ori este necesar; 

 Întocmește documentația necesară pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, de 

furnizare, de servicii și de lucrări; 

 Pentru licitaţiile electronice întocmeşte documentaţia şi o lansează on-line; 

 Întocmeşte referatul centralizator pentru materialele necesare la finele fiecărei luni pentru 

luna următoare pe care îl suspune aprobării directorului direcţiei; 

 Verifică încadrarea în programul anual de achiziţii a propunerilor efectuate de 

compartimentele direcţiei, pe bază de referat, în vederea achiziţionării de bunuri şi 

materiale; 

Art.18. Atribuțiile compartimentului resurse umane sunt: 

 Întocmeşte şi depune spre aprobare, instituţiilor abilitate, documentaţia privind concursurile, 

examenele, ce se desfăşoară la nivelul direcţiei; 

 Asigură întocmirea, gestionarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale angajaţilor potrivit 

legii; 

 Asigură accesul la dosarele profesionale ale angajaţilor , în condiţiile legii; 

 Înregistrează pe baza actelor originale, depuse în xerocopie la dosarul personal orice 

modificare privind datele personale ale salariaţilor; 

 Înregistrează modificările de natură salarială, precum şi a altor drepturi salariale, acordate 

salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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 Asigură respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la stabilirea salariilor, sporurilor de 

vechime, indemnizaţiilor de conducere şi a altor drepturi salariale, stabilite prin lege, ale 

personalului direcţiei; 

 Întocmeste lunar statele de plată a salariaţilor; 

 Întocmeşte notele de fundamentare a fondului de salarii, precum şi fondul de salarii anual 

necesar pentru elaborarea proiectului de buget; 

 Art.19. Activitatea desfăşurată de structurile Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu şi în general atingerea obiectivelor propuse, are la 

bază relaţii de autoritate ierarhice, funcţionale, de cooperare, coordonare şi de control, potrivit 

atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu sau compartiment în parte. 

 Art.20. Ansamblul de operaţiuni şi responsabilităţi ale şefilor de servicii şi compartimente 

din structura instituţiei, precum şi cele ale salariaţilor acesteia, se stabilesc prin fişa postului, care 

face parte integrantă din prezentul regulament. 

 

CAPITOLUL IV 

Statutul salariaţilor - Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu 
 

 Art.21. Personalul direcţiei este constituit din angajaţi pe baza de contract de muncă potrivit 

nivelurilor de salarizare stabilit prin statul de funcţii, întocmit în baza legii. 

 Art.22. Angajarea personalului direcţiei se face de către directorul general, pe bază de 

concurs sau examen, organizat potrivit dispoziţiilor în vigoare la data organizării acestora. 

 Art.23. Contractele individuale ale salariaţilor se incheie pe perioadă nedeterminată. 

 Art.24. Personalului din cadrul Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Judeţene şi Control Trafic Giurgiu le sunt aplicabile prevederile legislaţiei care reglementează 

raporturile de muncă în sectorul bugetar. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.25. În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea direcţiei, fişele 

posturilor vor fi reactualizate de director, inginerul șef şi de sefii se serviciu în parte şi aprobate 

de directorul general. 

Art.26. Personalul Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului 

regulament, în secţiunile ce îl privesc conform fişei postului. 

Art.27. Activitatea Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu se desfăşoară sub controlul şi îndrumarea Consiliului Judeţean Giurgiu. 

 

 

 

  PREȘEDINTE,  

 Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 

 


