
 
R O M Â N I A 

 
 
 
 
 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL BISTRI A-N S UD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPORT  

PRIVIND ACTIVITATEA DESF ŞURAT   

DE INSTITU IA PREFECTULUI 

JUDE UL BISTRI A-N S UD   

ÎN ANUL 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1



 
 
 
 
 

I. INTRODUCERE: 
 
Institu iile publice desf şoar , prin defini ie, o activitate ce opereaz  cu concepte de 

baz  precum ordinea şi stabilitatea, dar care trebuie s  fie capabile în a se supune şi 
proceselor de schimbare, din perspectiva eficien ei şi progresului.    

Prezentul context de dezvoltare institu ional  – odat  dep şit momentul 2007 al 
integr rii în Uniunea European  - reg seşte România în cadrul unei uniuni de state 
membre, care func ioneaz  conform unui set de principii comune, cele mai importante 
dintre acestea f când referire la existen a unui cadru democratic, respectarea legisla iei 
comune, cooperare loial , fundamentarea unor principii ce privesc autonomia şi principiul 
subsidiarit ii, eliminarea inegalit ilor, promovarea unui nivel ridicat al ocup rii for ei de 
munc , asigurarea unui nivel ridicat de educa ie, de formare profesional  şi de protec ie a 
s n t ii umane, de integrare a cerin elor de protec ie a mediului,  de combatere a oric rei 
forme de discriminare şi de respectare a principiului transparen ei.  

În actuala reglementare a domeniului administrativ din România, atribu iile prefectului 
şi ale structurilor de specialitate ale institu iei prefectului sunt prev zute în Constitu ia 
României republicat , în Legea nr. 340/2004 privind prefectul işi institu ia prefectului - 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi în Hot rârea Guvernului nr. 
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004. 

Principalele acte normative încadreaz  prefectul şi institu ia prefectului ca parte a 
administra iei publice centrale cu activitate pe plan local şi, în consecin , întreaga 
activitate a institu iei se desf şoar  având în vedere realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare.  

Conducerea institu iei este asigurat  de c tre prefect şi subprefect – ambii facând 
parte din categoria înal ilor func ionari publici, activitatea acestora fiind sprijinit  de 
aparatul de specialitate, structurat astfel: 

- Cancelaria Prefectului; 
- Compartimentul Audit Public Intern şi Corpul de Control al Prefectului; 
- Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economic  şi Conducerea Serviciilor 

Publice Deconcentrate; 
-  Serviciul pentru Verificarea Legalit ii Actelor, a Aplic rii Actelor Normative şi 

Contenciosul Administrativ; 
- Serviciul Financiar Contabil Resurse Umane şi Administrativ; 
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple; 
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor; 
Principala misiune a prefectului const  în reprezentarea pe plan local a Guvernului 

şi garantarea respect rii legii şi a ordinii publice.  
Sinteza legisla iei de baz , precum şi a legisla iei incidente ce vizeaz  activitatea 

general  a prefectului, subprefectului şi a institu iei prefectului scoate în eviden  cadrul 
atribu iilor avute în r spundere: 
    a) asigur , la nivelul jude ului aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, a 
ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii 
publice; 
    b) ac ioneaz  pentru realizarea în jude , respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare şi dispune m surile necesare pentru îndeplinirea lor, 
în conformitate cu competen ele şi atribu iile ce îi revin, potrivit legii; 
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    c) ac ioneaz  pentru men inerea climatului de pace social  şi a unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând o aten ie constant  
prevenirii tensiunilor sociale; 
    d) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale pentru determinarea 
priorit ilor de dezvoltare teritorial ; 
    e) verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliului local 
sau ale primarului; 
    f) asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 
condi iile stabilite prin lege, a m surilor de preg tire şi interven ie pentru situa ii de 
urgen ; 
    g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de urgen , 
m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens 
sumele special prev zute în bugetul propriu cu aceast  destina ie; 
    h) utilizeaz , în calitate de şef al protec iei civile, fondurile special alocate de la bugetul 
de stat şi baza logistic  de interven ie în situa ii de criz , în scopul desf şur rii în bune 
condi ii a acestei activit i; 
    i) dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea 
drepturilor şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate; 
    j) asigur  realizarea planului de m suri pentru integrare european ; 
    k) dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a politicilor de 
integrare european ; 
    l) hot r şte, în condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare din ar  şi 
din str in tate, în vederea promov rii intereselor comune; 
    m) asigur  folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre cet enii 
apar inând minorit ilor na ionale şi serviciile publice deconcentrate în unit ile 
administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%. 
    (2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi îns rcin rile stabilite de Guvern. 

inând cont de nevoile actuale şi tendin ele existente la nivel jude ean, na ional şi 
totodat  comunitar, valorile promovate de Institu ia Prefectului jude ului Bistri a-
N s ud sunt: promptitudine, orientare c tre cet ean, integritate, accesibilitate, respect, 
munca în echip , consecven a, autoexigen a şi egalitatea drepturilor. 

 
OBIECTIVE OPERA IONALE 
- Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local,  prin supravegherea şi 

creşterea eficien ei institu iei prefectului în vederea respect rii legii la nivelul jude ului 
- Înt rirea capacit ii institu ionale în activitatea de verificare a legalit ii actelor 

administrative emise/adoptate de autorit ile publice locale 
- Creşterea gradului de implicare în vederea bunei organiz ri şi desf şur ri a alegerilor 

pentru Parlamentul European şi a celor preziden iale 
- Creşterea capacit ii de coordonare şi de verificare a activit ii serviciilor publice 

organizate în cadrul institu iei prefectului 
- Creşterea eficien ei în conducerea de c tre prefect a activit ilor serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale, 
care au sediul în jude  

- Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea 
situa iilor de urgen  

- Monitorizarea activit ii institu iei prefectului şi a celorlalte structuri implicate în 
realizarea atribu iilor prev zute de actele normative cu caracter reparatoriu 

- Creşterea gradului de cunoaştere a st rii economico-sociale a jude ului 
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II.  REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  
 

 
A. CANCELARIA PREFECTULUI 
 

Conform Legii 340/2004 i Hot rârii Guvernului nr. 460/2006 care definesc modul 
de organizare i funcționare, precum i ansamblul atribuțiilor Cancelariei Prefectului, în 
anul 2014 s-a insistat  ̶ atât prin intermediul activit ților generale, cât i prin intermediul 
celor specifice ̶ pe linia îmbun t țirii imaginii instituției i cre terii nivelului de încredere în 
aceasta, acordându-se o atenție deosebit  atât climatului intern de munc , dar i celui 
extern, în relația cu colaboratorii i mai ales cu cet țenii. 

În acest sens, principalul rol asumat de Cancelaria Prefectului a fost cel de PR 
instituțional, însemnând eforturi constante de a sprijini managementul în încercarea 
acestuia de a se informa asupra imaginii propriei instituții i de a reacționa în consecinț , 
de a facilita punți comunicaționale între instituție i mediul exterior, de a crea, menține i 
promova o cultur  organizațional  bazat  pe atitudine critic , deschidere permanent  spre 
dialog, colaborare prompt  i eficient . 

Toate demersurile inițiate s-au bazat, în limitele impuse de legislația în vigoare, pe 
încercarea continu  de adaptare la cerințele prezentului i de a conferi un plus de 
consistenț  actului administrativ la nivelul percepției comunit ții locale.  
 

1. Activitate de cercetare arhivistic  i evenimente culturale, 
destinate accentu rii identit ii institu ionale, pentru o mai bun  

în elegere a rolului acesteia în rândul opiniei publice 
  

- elaborarea monografiei instituției „Prefecții județului Bistrița-N s ud (1919-1950; 
1990-2014 – imagini, ipostaze, m rturii”, Ed. Charmides, Bistrița, 2014, ISBN 978-606-
8513-51-5; 

- eveniment de lansare a monografiei instituției la care au fost invitați toți prefecții, 
respectiv subprefecții județului Bistrița-N s ud din perioada postdecembrist  
(06.06.2014); 

- expoziție fotografic  de arhiv , reprezentând personalit ți i momente din evoluția 
instituției la nivelul județului, începând cu perioada interbelic  (06.06.2014); 

- participare la conferin a „Spre România Mare, integrarea Transilvaniei în Regatul 
României”, cu lucrarea „Prima abordare a proiectului de regionalizare în România 
interbelic  – elemente premerg toare şi încerc ri de consolidare a filonului românesc în 
spa iul bistri ean-n s udean”; organizator: Complexul Muzeal Bistri a-N s ud; 
moderatori eveniment: prof. univ. dr. Rudolf Graf, prorector Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca şi dr. Marin Balog de la Institutul de Istorie „George Bari ” Cluj-Napoca 
(05.12.2014); 

-  primirea vizitei doamnei Ana Partene, fiica celui care a fost prefectul județului 
N s ud, în perioada 15 iulie 1936 – 28 decembrie 1937 – prof. Ion Partene, originar din 
comuna Maieru; 

 
2. Asigurarea transparen ei ac iunilor i agendei de lucru a 

conducerii, inând cont de tendin a nevoii de informa ie în timp 
real 

 
- asigurarea prezenței constante a jurnali tilor la evenimentele de interes public 

organizate de instituție; 
- 78 de comunicate i inform ri de pres ; 
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- 12 mesaje din partea conducerii instituției cu ocazia unor evenimente festive sau 
de importanț  deosebit ; 

-  3 emisiuni TV; 
- 9 interviuri programate pentru reprezentanții conducerii instituției, pe diverse 

teme de interes public; 
-  90 documente de interes public, puse la dispoziție pentru site-ul instituției; 
- gestionarea paginii oficiale de facebook a instituției, ca surs  alternativ  de 

informare, asigurându-se expunerea activit ții publice în timp real – 535 post ri; 2.133 
aprecieri pagin ; 5.825 persoane - media impactului post rilor; 
 

3. Promovarea unor campanii de informare i ac iuni menite s  
ofere exemple de bune practici, cu rolul de a contribui la 

dezvoltarea sim ului civic 
 

3.1. - Încurajarea, aprecierea i promovarea persoanelor din jude , cu 
rezultate deosebite  

   2 ac iuni respectiv album foto electronic de prezentare a bistrițenilor care pe 
parcursul timpului au obținut rezultate remarcabile în diverse domenii; invitația adresat  
unor olimpici bistrițeni de a transmite mesajul oficial, în prezența prefectului, cu ocazia 
diverselor ceremonii; 

 3.2 Organizarea vizitelor delega iilor str ine i promovarea concluziilor 
acestor întrevederi / eventuale parteneriate 

-  3 ac iuni respectiv vizita reprezentanților elvețieni ai Asociației de Prietenie 
Montey-Telciu - Discu ii despre construirea unui centru de pompieri pentru Valea S l u ei 
(23.03.2014), primirea vizitei ambasadorului Belgiei în România (01.08.2014), primirea 
vizitei copiilor de la Centrul Bucovinean de Art  din Cern uți ( 21.08.2014);  

 3.3  Organizare întâlniri cu marii investitori ai jude ului, în vederea 
analiz rii principalelor probleme cu care se confrunt , dar i identific rii 
perspectivelor de progres economic 

   -  3 ac iuni: ianuarie 2014, întâlnire cu dl. Fiorenzo Tempestini, investitor italian la 
Bistrița i dezbaterea posibilit ții înfr țirii între dou  comune din jude ul Bistri a-N s ud - 
Cetate -  şi Regiunea Toscana (Provincia Pistoia) – comuna Montale; 28.02.2014, 
întâlnire cu rectorul Universit ții Tehnice, directorul CCI BN i reprezentan ii patronatelor 
din zona industrial  – discuții despre construirea unui campus universitar în județ; 
01.04.2014, întâlnire cu conducerea Ambient;   

3.4 Organizare întâlniri/dezbateri pe diverse tematici de interes public 
-  10 ac iuni: 14.02.2014, întâlnire cu ministrul Lucia Varga la Cluj-Napoca – 

dezbaterea stadiului lucr rilor aflate în derulare, în bazinul hidrografic Some -Tisa; 
20.02.2014, întâlnire cu inspectorul ef al ITRSV Cluj - discuții legate de modul de 
exploatare a p durilor din apropierea lacului Colibița i pericolul c derilor de pietri  pe 
drumul de acces înspre baraj; 24.02.2014, întâlnire cu Asociația ProSome  - protejare 
ecologic  a Someşului şi afluen ilor s i; 18.03.2014, întâlnirea comitetului de Bazin 
Some -Tisa, la   centrul dispecer al Acumul rii Vârşol , din jude ul S laj - gestiunea 
durabil  a resurselor de ap ; 01.04.2014, primirea vizitei Alteței Sale Regale Principele 
Radu al României, la Bistrița, 10.04.2014, întâlnire cu un grup de profesori de la 
Universitatea Babe -Bolyai – dezbatere pe tema autorit ile publice şi rolul lor în 
perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European; 15.05.2014, participare la Conferin a 
na ional  a bibliotecilor şi bibliotecarilor din România; 13.09.2014, convocarea 
reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare BN, privind m surile necesare pentru 
împiedicarea r spândirii bolii limbii albastre în jude ; 09.10.2014, participare la sesiunea 
de informare pe tema Parteneriatului pentru o Guvernare Deschis , organizat  la Cluj-
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Napoca; 11.12.2014, participare la bilanțul Bilan ul Inspectoratului Jude ean de Jandarmi 
Bistri a-N s ud;  

3.5 Participare la evenimentele diverselor comunit i locale 
-  8 ac iuni: 26.01.2014, comuna Parva – 25 de ani de la revolta împotriva 

sistemului comunist; 18.02.2014 comuna ieuț - S rb toarea Sfântului Mucenic 
Haralambie; 10.04.2014, Liceul Agricol Bistrița - expozi ie cu produse tradi ionale 
româneşti; 09.10.2014, comuna Mice tii de Câmpie - Hramul M n stirii „Na terea Maicii 
Domnului”, satul Visuia; octombrie 2014, comuna M ri elu – s rb toare dedicat  
persoanelor vârstnice din comun , 19.10.2013, comuna Lechința, satul Chirale  – 
participare proiecție film documentar pe teme de istorie local ; 10.10.2014, participare la 
evenimentele de comemorare a Zilei Holocaustului de la Bistrița; 20.10.2014, comuna 
Livezile, satul Cu ma – participare la deschiderea Centrului Rezidențial pentru Persoane 
Vârstnice, 10.12.2014, Liceul Agricol Bistrița – eveniment destinat promov rii tradițiilor;  

3.6 Organizare evenimente pentru îmbun t irea climatului intern de 
munc  

 1 ac iune eveniment festiv cu ocazia apropierii s rb torilor de iarn , la care au 
fost invitați copiii angajaților; 

2 ac iuni de promovarea activit ții de voluntariat 
3.7 Participare la întâlniri cu rol de mediere 
 4 ac iuni: 13.02.2014, Beclean – conflict spontan de munc  la firma Dan Steel cu 

risc de a degenera în tensiuni sociale prelungite, 31.03.2014, comuna ieuț – mediere 
conflict dintre cet țeni i reprezentanții Sistemului de Gospod rire a Apelor BN, 
02.04.2014, comuna Maieru - întâlnire cu primarul Vasile Dumitru şi reprezentan ii 
cresc torilor de animale, pe tema utiliz rii pajiştilor aflate în domeniul public; 03.06.2014, 
comuna Feldru – medierea neînțelegerilor din cadrul Asociației Cresc torilor de Taurine; 

  
4. Sprijin tehnic pentru buna organizare i func ionare a alegerilor 

pentru Parlamentul European i a celor preziden iale 
 

- ca  parte a grupului tehnic de lucru pentru organizarea alegerilor, reprezentanții 
Cancelariei Prefectului au centralizat cele 865 de cereri depuse pentru propunerile de 
pre edinți i locțiitori ai birourilor electorale ale sec iilor de votare la alegerile pentru 
Parlamentul European, iar în cazul alegerilor pentru pre edintele României, un num r total 
de 998 cereri; 

- fiecare sesiune de alegeri – pentru Parlamentul European, respectiv alegerea 
pre edintelui României – s-a purtat corespondența cu Autoritatea Electoral  Permanent  în 
vederea transmiterii listei centralizate a cererilor spre avizare, dar i cu Tribunalul Bistrița-
N s ud, în vederea transmiterii situației persoanelor avizate de c tre A.E.P. care au putut 
fi desemnați pre edinți i / sau locțiitori prin tragere la sorți;  
 - reprezentare în cadrul Centrului Județean de Comunicare, cu ocazia scrutinelor 
desf urate pe parcursul anului 2014; 
 

5. Gestionarea audien elor 
 

   � Num r total: 263;  
   � Anulate ( nu s-au prezentat la audienț ): 63;  
    � Dup  tipul problemei: 104 - fond funciar, 43 – cazuri sociale, 28 – ordine 
public , 25 – altele; 
  � Dup  modul de soluționare: 12 – favorabil, 7 – nefavorabil, 102 – parțial, 78 – 
declinat competenț , 1 – clasat;  
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6. Sprijin tehnic pentru derularea Programului Opera ional 
pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 

 
- ca parte a grupului tehnic de lucru, reprezentanții Cancelariei Prefectului au purtat 

corespondența necesar  cu prim riile din județ, în vederea centraliz rii persoanelor 
responsabile cu distribuirea ajutoarelor pe fiecare comun , dar i a locațiilor stabilite 
pentru recepția / depozitarea pachetelor, în vederea transmiterii situației la Ministerul 
Fondurilor Europene; 

  
7. Activit i curente 

 
  - Întocmirea i urm rirea agendei publice a prefectului / subprefectului; 
  - Menținerea leg turii i conlucrarea cu celelalte structuri ale Instituției Prefectului – 
județul Bistrița-N s ud; 
  - Repartizarea, respectiv distribuirea documentelor înregistrate în cadrul instituției, 
c tre serviciile / compartimentele aferente; 
  - Gestionarea corespondenței prin intermediul po tei speciale: 2.862 documente 
trimise i 2.172 documente primite; 
  - Documentarea i stabilirea direc iilor pentru intervențiile publice ale prefectului / 
subprefectului; 
  - Preocup ri constante în vederea dezvolt rii unor bune relații intra i 
interinstituționale; 
  - Întocmirea zilnic  a revistei presei i realizarea s pt mânal  a sintezei mass 
media: 48 sinteze;  
  - Analizarea datelor oferite de sondaje, informarea prefectului / subprefectului cu 
privire la principalele probleme i tendințe; 
  - Acreditarea jurnali tilor; 
  - Comunicarea deciziilor prefectului / subprefectului întregului personal; 
 
 
 

B. SERVICIUL PENTRU VERIFICAREA LEGALIT II ACTELOR, A 
APLIC RII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOSUL 
ADMINISTRATIV 
 

1. Organizarea activit ii de verificare a legalit ii actelor 
autorit ilor administra iei publice locale din jude  

  
1.1 Acte înregistrate şi verificate 
 Acte înregistrate: 21.137, din care:  3.413 hot râri adoptate de c tre consiliul 

jude ean şi consiliile locale ale municipiului, oraşelor şi comunelor din jude ul Bistri a-
N s ud şi 17.724 dispozi ii emise de Preşedintele Consiliului Jude ean şi de primarii 
unit ilor administrativ teritoriale. 

Acte verificate: 21.243, din care: 3.477 hot râri adoptate de c tre consiliul 
jude ean şi consiliile locale ale unit ilor administrativ teritoriale, 17.766 dispozi ii emise 
de Preşedintele Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud şi de primarii unit ilor administrativ 
teritoriale. 

Pentru actele administrative considerate nelegale au fost formulate plângeri 
prealabile, solicitându-se autorit ilor emitente, cu fundamentarea necesar , s -şi 
reanalizeze actele administrative în vederea modific rii sau, dup  caz, a revoc rii acestora.  
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1.2 Acte administrative considerate nelegale  
- 95 de acte (50 hot râri adoptate şi 45 dispozi ii ) pentru care s-au întocmit 

plângeri prealabile;  
  
 Hot râri considerate nelegale 

15

10
4

3

3
2

13

aprobarea taxelor şi
impozitelor locale

administrarea domeniului
public şi privat

administrarea pajiştilor 

validarea/invalidarea
mandatelor aleşilor locali

înc lcarea reglement rilor de
urbanism

înc lcarea reglement rilor
privind valorificarea masei
lemnoase
altele

 
 

Dispozi ii considerate nelegale 
 

287

5

5

salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului sau stabilirea
indemniza iilor persoanelor cu handicap

constituirea diverselor comisii

încheierea, suspendarea, încetarea contractelor de munc , promovarea,  avansarea,
sanc ionarea şi recuperarea unor sume de bani încasate necuvenit de salaria ii din aparatul
propriu de specialitate al primarului
altele

 
 

1.3 Contenciosul administrativ 
 

- ac iuni instrumentate în contencios administrativ, promovate în anul 2014:  
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• 9 ac iuni în anulare, din care 4 cauze solu ionate la fond în favoarea Prefectului 
jude ului Bistri a-N s ud, 1 cauz  solu ionat  definitiv în favoarea prefectului, iar 4 cauze 
aflate pe rolul primei instan e; 

• 2 ac iuni în anulare f r  formulare de plângeri prealabile (2 acte administrative 
atacate direct la instan );  
 

- ac iuni instrumentate în contencios administrativ, promovate în anii anteriori: 
2013: 3 cauze, din care 1 cauz  solu ionat  irevocabil în favoarea prefectului, 1 

cauz  solu ionat  irevocabil în defavoarea prefectului şi 1 cauz  aflat  pe rolul instan ei de 
fond; 2 ac iuni având ca obiect stabilirea limitei de hotar între dou  unit i administrativ-
teritoriale; 

2012: 3 cauze, din care 2 cauze sunt pe rolul primei instan e şi 1 cauz  a fost 
solu ionat  definitiv şi irevocabil în favoarea Prefectului jude ului Bistri a-N s ud;  

2011: 1 cauz , respins  la fond de c tre instan a de judecat . 
 

 
1.4  Activitatea de îndrumare, verificare şi control a modului de 

îndeplinire de c tre primari şi secretari a atribu iilor ce le revin potrivit legii 
 
 - 17.05.2014 şi 01.06.2014, la sediul Prim riei comunei Feldru, şi în data de 
28.05.2014, la sediul Prim riei comunei Şintereag - verificarea aspectelor semnalate de 
persoane fizice şi juridice cu privire la modul de administrare a pajiştilor proprietatea 
unit ii administativ-teritoriale; 

- 28.05.2015, la sediul Prim riei comunei Şintereag - verificarea stadiului solu ion rii 
notific rilor depuse în baza Legii nr. 10/2001; 

- 20.06.2014 - participare la şedin a Consiliului Local al comunei Maieru - acordare 
îndrum ri cu privire la modul de organizare a şedin ei de consiliul local în care a fost ales 
viceprimarul comunei; 

- 06.08.2014, la sediul Prim riei comunei Chiochiş - verificarea aspectelor 
semnalate în peti ia nr. 13165/112/17.07.2014, împreun  cu reprezentan i ai Ocolului 
Silvic Beclean; 
 
 

2. Activitatea de monitorizare a aplic rii şi respect rii 
Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte normative 

  
2.1 Circulare transmise în vederea respect rii legisla iei în vigoare 
- 28 circulare întocmite, transmise şi monitorizate din care:  

- 21 având ca obiect alegerile pentru Parlamentul European şi pentru 
Preşedintele României; 

  -  2 cu privire la aplicarea prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr. 55/2014 
pentru reglementarea unor m suri privind administra ia public  local ; 

-  5 circulare cu privire la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
anul bugetar 2014, la aplicarea prevederilor Ordonan e de Urgen  nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, la aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localit ilor nr. 
101/2006, cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015 şi cu privire 
la actualizarea bazei de date cu ofi erii de stare civil  şi specimenele de semn tur  situa ie 
necesar  în vederea aplic rii apostilei; 
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 2.2 Demersuri c tre autorit ile administra iei publice centrale în vederea 
clarific rii unor aspecte legate de aplicarea unor acte normative, precum şi 
propuneri de modificare a legisla iei actuale în vederea eficientiz rii activit ii 
administra iei publice locale 
  

-  8  ac iuni din care: 
 4 puncte de vedere solicitate Ministerului Afacerilor  Interne, 

Ministerul Muncii Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Autorit ii 
Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor, Ministerului Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice; 

 3 inform ri privind cazurile de conflict de interese ale primarilor 
unit ilor administrativ-teritoriale transmise c tre MAI; 

  Sinteza privind principalele probleme identificate la nivelul jude ului 
Bistri a-N s ud, din care un punct a fost cu privire la obligarea institu iei prefectului la 
plata cheltuielilor de judecat  în procesele în care este parte prefectul sau comisia 
jude ean  şi obiectul cauzei vizeaz  obliga ii ale celorlalte p r i din litigiu; 

 
3. Activitatea desf şurat  în comisii  

 
3.1. Stadiul aplic ri Legii nr. 10/2001 
 La nivelul unui num r de 53 de prim rii din jude ul Bistri a-N s ud au fost 

înregistrate, în baza Legii nr. 10/2001, un num r de 1.662 de notific ri depuse conform 
legii pân  la termenul de 14 februarie 2002 din care: 

-1640  solu ionate; 
     - 22  nesolu ionate, înregistrate la prim riile oraşelor N s ud (6) şi Sîngeorz-B i (9), 
la prim riile comunelor Dumitra (1), Livezile (1), Prundu Bîrg ului (4), Şintereag (1); 

-  s-au predat c tre ANRP 10 dosare; 
3.2 Colaborare cu autorit ile publice centrale 
  -  Au fost întocmite şi transmise c tre Autoritatea Na ional  pentru Restituirea 

Propriet ilor 36 de raport ri referitoare la situa ia privind aplicarea Legii nr. 10/2001 la 
nivelul jude ului Bistri a-N s ud; 

  -  Participare la întâlnirea de lucru   a preşedintelui Autorit ii Na ionale pentru 
Restituirea Propriet ilor cu persoanele interesate de solu ionarea dosarelor de 
desp gubire constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi a dosarelor depuse în baza Legii nr. 
290/2003. Func ionarii publici din cadrul serviciului au preluat peti ii de la persoanele 
participante la întâlnire şi care erau de competen a biroului jude ean, au r spuns la peti ii 
şi au informat persoanele interesate, prin intermediul prim riilor; 

 
3.2. Activitatea de stabilire a dreptului de proprietate privat , prin ordin 

al prefectului, asupra unor terenuri conform Legii nr. 18/1991, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare 

 
În anul 2014, la registratura general  a institu iei prefectului au fost înregistrate 15 

propuneri privind atribuirea de terenuri în proprietate privat , formulate de c tre prim riile 
unit ilor administrativ-teritoriale din jude .  

În aceast  perioad , 12 propuneri au fost solu ionate favorabil, iar 3 au fost 
restituite prim riilor, fiind solu ionate nefavorabil. 

Din cele 12 ordine emise, un num r de 8 ordine au avut ca obiect atribuirea în 
proprietate privat  a terenurilor aferente apartamentelor cump rate din fondul locativ de 
stat, iar 4 ordine au fost emise în favoarea de in torilor de locuin e individuale.  
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   3.3 Comisia jude ean  de atribuire de denumiri pentru institu iile de interes 
jude ean sau local Bistri a-N s ud 

- s-a întrunit în 2 şedin e de lucru, în care s-au analizat propuneri privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri pentru str zi din municipiul Bistri a şi localit ile componente, 
transmise spre avizare de c tre Consiliul Local al Municipiului Bistri a.  

Astfel, a fost adoptat , în vederea emiterii avizelor de c tre Comisia Jude ean , 1 
hot râre privind avizarea favorabil  a proiectului de hot râre transmis de Consiliul Local al 
Municipiului Bistri a.    

A fost emis 1 aviz favorabil la propunerile transmise de Consiliul Local al 
Municipiului Bistri a.  

În anul 2014 nu au fost situa ii de acordare a unor avize nefavorabile. 
 

      3.4 Activitatea de secretariat a Comisiei Jude ene Bistri a-N s ud de 
recunoaştere a drepturilor, acordarea desp gubirilor sau compensa iilor 
cet enilor români beneficiari ai prevederilor Legii nr. 290/2003 

 În anul 2014 activitatea Comisiei a fost suspendat  prin Ordonan a de Urgen  nr. 
10/12.03.2014 pân  la data de 31.12.2014.  

Au fost desf şurate activit i de secretariat dup  cum urmeaz :  
  - s-a întocmit Situa ia privind stadiul aplic rii Legii nr. 290/2003 înregistrat  cu nr. 
II/D/20308 din 05.11.2014 şi s-au convocat telefonic un num r de 10 persoane pentru 
întâlnirea avut  de preşedintele ANRP cu cet enii din data de 06.11.2014; 

- s-au întocmit un num r de 6 adrese c tre peten ii interesa i prin care a fost 
comunicat  Adresa Autorit ii Na ionale Pentru Restituirea Propriet ilor nr. 
839/14.11.2014, referitoare la stadiul dosarelor de desp gubiri, întocmit  ca urmare a 
întâlnirii avute de conducerea ANRP cu cet enii, în data de 06.11.2014; 

- s-a comunicat, c tre ANRP Bucureşti, r spunsul la adresa nr. 4488/DTI din 
31.07.2014, prin care s-au solicitat date referitoare la aplicarea Legii nr. 290/2003 la 
nivelul Comisiei Jude ene Bistri a-N s ud; 

- s-a comunicat, c tre ANRP Bucureşti, r spunsul la adresa nr. 1368/DTI din 
11.12.2014, respectiv anexele nr. 1, 2 şi 3, întocmite conform modelului orientativ; 

- s-au comunicat, c tre ANRP Bucureşti, informa iile solicitate prin adresa nr. 
710/DTI din 03.02.2014  
-  s-au solicitat documente pentru completarea dosarelor depuse în 5 cazuri; 
 

4. Activitatea de asisten  juridic , de întocmire, avizare, 
înregistrare şi comunicare a ordinelor prefectului 
  
4.1 Ordinele prefectului 
- 146 ordine ale prefectului  înregistrate şi comunicate din care pentru:  

atribuirea unor terenuri - 12;  constituirea unor comisii de control - 8; în resurse umane - 
59; constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel jude ean şi local - 6; 
modificarea componen ei unor comisii or şeneşti şi comunale pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor - 13;  modificarea componen ei unor comisii or şeneşti 
şi comunale pentru inventarierea terenurilor - 6;  convocarea şedin elor Colegiului 
Prefectural - 10;  delegarea exercit rii atribu iilor prefectului - 8; organizarea şi 
desf şurarea alegerilor europarlamentare - 6; organizarea şi desf şurarea alegerilor 
preziden iale - 5; altele – 13; 

- 25 de referate şi proiecte de ordin; 
- 146 de avize de legalitate; 
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4.2 Contracte încheiate de c tre institu ia prefectului 
 - verificarea procedurilor de achizi ii pentru contractele care au avut ca obiect 
achizi ii publice; 
 - verificarea con inutului contractelor de mentena  a instala iilor şi aparaturii 
electonice şi de comunica ii; 
 -  verificarea contractelor de comodat cu institu iile care îşi desf şoar  activitatea în 
imobilul Palatului Administrativi; 
 -  avizarea de legalitate a unui num r de 50 de contracte ; 
 
 

5. Activit i privind organizarea şi desf şurarea  
în condi ii optime a proceselor electorale 

 
Pe parcursul anului 2014 s-au desf şurat alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European şi alegerile pentru Preşedintele României. 
- 11 ordine ale prefectului referitoare la organizarea şi desf şurarea alegerilor (6 

pentru membrii din România în Parlamentul European şi 5 pentru Preşedintele României); 
-  monitorizarea dispozi iilor primarilor privind delimitarea sec iilor de votare din 

municipiul, oraşele şi comunele jude ului Bistri a-N s ud şi a celor privind stabilirea 
locurilor speciale pentru afişajul electoral; 

- întocmirea şi transmiterea circularelor privind: delimitarea sec iilor de votare, 
întocmirea listelor electorale permanente şi speciale şi a copiilor de pe listele electorale 
permanente şi listele speciale, stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, 
asigurarea în perioada campaniei electorale a unor spa ii corespunz toare pentru întâlnirea 
cu aleg torii, asigurarea sediilor birourilor electorale ale sec iilor de votare, dotarea şi 
amenajarea corespunz toare a acestora, asigurarea respect rii prevederilor legale 
referitoare la interzicerea comercializ rii şi  consumului b uturilor alcoolice în spa iul de 
protec ie al sec iei de votare, asigurarea pazei sec iilor de votare, asigurarea serviciului de 
permanen  pe toat  perioada desf şur rii vot rii; 

-  asigurarea sediului  pentru func ionarea Biroului Electoral Jude ean Bistri a-
N s ud şi sta iei de prelucrare a datelor; 

- întocmirea şi transmiterea c tre Autoritatea Electoral  Permanent  a: situa iei 
privind listele electorale permanente şi speciale, stabilirea locurilor speciale pentru afişaj 
electoral, asigurarea în perioada campaniei electorale a unor spa ii corespunz toare pentru 
întâlnirea cu aleg torii, asigurarea sediilor birourilor electorale ale sec iilor de votare, 
precum şi dotarea şi amenajarea corespunz toare a acestora; 

- organizarea activit ii de primire a cererilor pentru înscrierea în listele cuprinzând 
persoanele care pot fi desemnate preşedin i ai birourilor electorale ale sec iilor de votare 
sau loc iitori ai acestora; 

- întocmirea listelor cu juriştii şi cu alte persoane decât juriştii, care nu fac parte din 
niciun partid politic, care pot fi desemna i preşedin i sau loc iitori ai birourilor electorale ale 
sec iilor de votare; 

- colaborare cu Autoritatea Electoral  Permanent  şi Tribunalul Bistri a-N s ud în 
vederea desemn rii preşedin ilor şi loc iitorilor sec iilor de votare;   

- colaborare cu Tribunalul Bistri a-N s ud, Direc ia Regional  de Statistic  Bistri a-
N s ud,  Biroul pentru Imigr ri Bistri a-N s ud, Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bistri a-
N s ud, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Bistri a-N s ud, Serviciul Jude ean de 
Telecomunica ii Speciale Bistri a-N s ud; 

- organizarea şedin elor de instruire în colaborare cu reprezentan ii AEP: 2 şedin e 
cu primarii şi secretarii unit ilor administrativ teritoriale, 2 şedin e cu persoanele au fost 
înscrise pe list  şi nu au mai avut calitatea de preşedinte sau loc iitor, 6 şedin e cu 
preşedin ii şi loc iitorii desemna i în urma tragerii la sor i; 
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- organizarea şedin elor de lucru ale  Comisiei Tehnic  Jude ean  Bistri a-N s ud; 
- asigurarea cadrului  desf şur rii videoconferin elor organizate de Ministerul 

Afacerilor Interne; 
- colaborarea permanent  cu Biroul electoral jude ean pentru asigurarea 

transmiterii c tre primari a componen ei birourilor electorale ale sec iilor de votare; 
- stabilirea necesarelor de buletine de vot, ştampile cu men iunea “VOTAT”, 

ştampile de control ale sec iilor de votare, ştampile cu men iunea “Anulat”, de timbre 
autocolante şi celelalte materiale necesare procesului electoral,  achizi onarea şi   
repartizarea pe sec ii de votare; 

- întocmirea, tip rirea şi distribuirea c tre toate unit ile administrativ-teritoriale 
publica iile prin care s-au adus la cunoştin  public  delimitarea şi numerotarea sec iilor de 
votare; 

- achizi ionarea ştampilei de control a Biroului Electoral de Jude ean Bistri a-N s ud 
şi ştampilele de control pentru cele 313 sec ii organizate la nivelul jude ului Bistri a-
N s ud, care împreun  cu timbrele autocolante, imprimatele, procesele-verbale şi 
rechizitele, au fost procesate pe sec ii de votare; 

Au fost completate procesele-verbale de predare-primire a buletinelor de vot, a 
ştampilelor cu men iunea „VOTAT”, a ştampilei cu men iunea „Anulat”, a timbrelor 
autocolante, formularelor, imprimatelor şi a celorlalte materiale necesare vot rii. De 
asemenea, au fost multiplicate şi procesate pe sec ii de votare procesele-verbale de 
predare-primire, a buletinelor de vot nule şi contestate, împreun  cu contesta iile depuse, 
procesele-verbale de predare-primire a buletinelor de vot, întrebuin ate şi necontestate, a 
buletinelor de vot anulate, a ştampilelor, a borderoului centralizator de predare-primire a 
rechizitelor. 

Pentru toate achizi iile publice de bunuri şi servicii necesare procesului electoral au 
fost întocmite documentele specifice, au fost selectate ofertele şi încheiate contractele cu 
firmele câştig toare.  

Pe baza Graficului de distribuire a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale 
necesare vot rii şi a rutelor stabilite de Prefectul jude ului Bistri a-N s ud, au fost 
distribuite buletinele de vot şi celelalte materiale necesare procesului electoral c tre 
primarii unit ilor administrativ-teritoriale din jude .  

În preziua alegerilor, reprezentan ii Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud 
au verificat telefonic prezen a în sec ia de votare a preşedintelui, loc iitorului şi a 
membrilor biroului electoral, preluarea în paz  a sec iei de votare. De asemenea, s-au 
solicitat informa ii cu privire la existen a tuturor materialelor necesare procesului electoral, 
precum şi a dot rii sec iei de votare cu cabine de vot, urn , urn  special . 
 

6. Activitatea de asigurare a reprezent rii în justi ie a Prefectului 
jude ului Bistri a-N s ud şi a Comisiei jude ene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistri a-N s ud 
 

În anul 2014 au fost instrumentate, de c tre consilierii juridici din cadrul Institu iei 
Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud, un num r de peste 436 dosare civile. Serviciul pentru 
Verificarea Legalit ii Actelor, Aplicarea Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ a 
instrumentat, în anul 2014, un num r de 276 dosare civile, Compartimentul pentru 
Urm rirea Aplic rii Actelor cu Caracter Reparatoriu a instrumentat, în anul 2014, 70 de 
dosare, iar 90 de dosare au fost instrumentate de consilierul juridic de la serviciile publice 
comunitare din cadrul institu iei prefectului.   

În anul 2014 au fost înregistrate un num r de 95 dosare, din care consilierii juridici 
din cadrul Serviciului pentru Verificarea Legalit ii Actelor, Aplicarea Actelor Normative şi 
Contenciosul Administrativ au înregistrat şi instrumentat un num r de 64 de dosare, 29 
dosare consilierul juridic din cadrul Compartimentul pentru Urm rirea Aplic rii Actelor cu 
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Caracter Reparatoriu, 2 dosare au fost înregistrate şi instrumentate de consilierul juridic de 
la serviciile publice comunitare din cadrul institu iei prefectului. 

Situa ia cauzelor este urm toarea: 
6.1 În anul 2014, cu privire la cele 93 cauze înregistrate în acest an, 

situa ia este urm toarea:   
Pe fond funciar 

 anulare hot râri ale Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privat  asupra terenurilor Bistri a-N s ud: 1 cauz  care se afl  pe rolul instan elor de 
judecat ;  

 anulare titluri de proprietate: 14 cauze, din care 12 sunt pe rolul instan elor de 
judecat , iar 1 cauz  a fost solu ionat  nefavorabil;  

 modificare titluri de proprietate: 23 cauze, din care 19 aflate pe rolul instan elor, iar 
3 cauze au fost solu ionate favorabil; 

 obliga ia de a face: 28 cauze, din care 19 aflate în stare de judecat  pe rolul 
instan elor, 4 cauze sunt suspendate şi 4 au fost solu ionate în mod favorabil; 

 amenzi - desp gubiri: 3 cauze pe rolul instan elor; 
 altele: 6 cauze, din care 3 cauze aflate pe rolul instan elor de judecat  şi 3 

solu ionate favorabil. 
1. Alte domenii: 

 Ordine ale prefectului: 2 cauze, din care o cauz  se afl  pe rolul instan elor de 
judecat  şi una a fost solu ionat  nefavorabil; 

 Aplicarea Legii 10/2001: 1 cauz  pe rol; 
 Contesta ie la executare: 4 cauze, din care 3 cauze se afl  pe rolul instan elor şi 

una a fost solu ionat  nefavorabil; 
 Ac iuni în contencios administrativ: un num r de 14 cauze, din care 12 cauze se afl  

pe rolul instan elor şi 2 cauze sunt solu ionate favorabil.   
6.2 Din anii anteriori cu privire la cele 341 cauze instrumentate, în anul 

2014 situa ia este urm toarea: 

         Pe fond funciar 
 anulare hot râri ale Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privat  asupra terenurilor Bistri a-N s ud: 53 cauze, din care 30 se afl  pe rolul instan elor 
de judecat , 17 sunt suspendate, 6 au fost solu ionate în mod favorabil;  

 anulare titluri de proprietate: 87 cauze, din care 37 sunt pe rolul instan elor de 
judecat , 25 cauze sunt suspendate, iar 24 cauze au fost solu ionate favorabil şi una în 
mod nefavorabil;  

 modificare titluri de proprietate: 35 cauze, din care 9 aflate pe rolul instan elor, 7 
cauze sunt suspendate, iar 19 cauze au fost solu ionate favorabil; 

 obliga ia de a face: 31 cauze, din care 13 aflate în stare de judecat  pe rolul 
instan ei, 6 sunt suspendate şi 12 au fost solu ionate în mod favorabil; 

 ac iuni în constatare: 2 cauze aflate pe rolul instan elor; 
 contesta ie la executare: 1 cauz  aflat  pe rolul instan elor; 
 altele: 15 cauze, din care aflate pe rolul instan elor de judecat  sunt 7, 2 cauze 

sunt suspendate, 6 solu ionate favorabil. 
Alte domenii: 

 Ordine ale prefectului: 22 cauze, din care 7 aflate rolul instan elor de judecat , 3 
cauze sunt suspendate şi 12 cauze sunt solu ionate favorabil institu iei prefectului; 

 Ac iuni în contencios administrativ: un num r de 95 cauze (din care 86 sunt de la 
serviciile comunitare), din care 26 se afl  pe rolul instan elor, 1 cauz  este suspendat  şi 5 
cauze sunt solu ionate în mod favorabil institu iei prefectului şi 63 în defavoarea institu iei 
(din care 62 sunt de la serviciile comunitare). 
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7. Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale 
administrative întocmite pe teritoriul României 

 
La Institu ia Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud, în anul 2014 au fost prelucrate un 

num r de 1.145 de cereri şi a fost aplicat  apostila pe un num r de 1.626 acte oficiale 
administrative.   

Din totalul de 1.145 cereri, 744 cereri au fost depuse de c tre persoane fizice şi 403 
cereri de c tre persoane juridice. 
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În anul 2014, s-au încasat la bugetul statului 47.105 lei taxe consulare pentru 
aplicarea apostilei pe documentele administrative, din care suma de 3.435 lei reprezint  
tax  de cerere, iar 43.670 lei reprezint  tax  de legalizare. 

Cererile sunt înregistrate în registrul electronic, pe baza unui program informatic. 
Rezolvarea prompt  a solicit rilor cet enilor a f cut ca în anul 2014s  nu existe nici o 
reclama ie de întârziere sau de nerezolvare a cererilor. Activitatea nu a înregistrat 
disfunc ionalit i, fiind realizat  cu promptitudine şi operativitate. 

re rii unei baze de date centralizate la nivel na ional, actualizabilÎn vederea c  în 
timp real de c tre institu iile prefectului şi care s  furnizeze în sistem online informa ii 
privind actele oficiale administrative pentru care s-a eliberat apostila, prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Interne - Direc ia General  pentru Îndrumarea şi Controlul Institu iei 
Prefectului, începând cu data de 01.12.2014, a fost implementat proiectul "Sistem 
interoperabil centralizat pentru eviden a apostilei eliberate de c tre institu iile 
prefectului pentru actele oficiale administrative". În acest sens, au fost livrate 
Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud echipamente hardware şi licen e software.  
 

8. Activitatea de verificare şi întocmire a documenta iilor  
necesare aplic rii legisla iei privind aleşii locali 

 

8.1 Actualizarea bazei de date privind autorit ile administra iei publice 
locale: 

În cursul anului 2014, au fost comunicate Ministerului Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice date cu privire la viceprimarul municipiului Bistri a şi al comunelor 
Maieru şi Rodna, precum şi cu privire la secretarii comunelor Livezile, Ilva Mic  şi Teaca. 
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De asemenea, a fost actualizat  baza de date cu privire la un num r de 10 consilieri 
locali nou valida i, ca urmare a încet rii mandatelor consilierilor locali. 

8.2. Aplicarea prevederilor Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 55/2014  
- transmitere circular  c tre consiliul judetean şi prim rii; 
- prelucrarea statistic  a datelor primite de la secretarii uat-urilor; 
- transmiterea c tre Ministerul Afacerilor Interne a Situa iei aleşilor locali raportat  

la aplicarea prevederilor Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 55/2014; 
8.3. Verificarea st rii de incompatibilitate a aleşilor locali: 
Au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne propuneri de modificare a legisla iei 

incidente în materia incompatibilit ilor şi a conflictului de interese. 
De asemenea, au fost comunicate Ministerului Afacerilor Interne 3 inform ri privind 

cazurile de conflict de interese ale primarilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul 
Bistri a-N s ud. 
 

9. Activitatea de solu ionare a peti iilor 

În anul 2014, personalului serviciului i-a fost repartizat, spre solu ionare, un num r 
de 33 de peti ii, din care 14 peti ii au fost solu ionate favorabil, iar 19 peti ii au fost 
solu ionate nefavorabil. 

În ceea ce priveşte termenul legal de solu ionare a peti iilor, de 30 de zile, 26 peti ii 
au fost solu ionate în termen, 7 peti ii au avut termen de solu ionare dep şit, pentru 
acestea fiind întocmite referate de prelungire a termenului de rezolvare. În cazul unei 
peti ii, solu ionarea acesteia a fost f cut  cu dep şirea termenului fapt cauzat de 
solicitarea de informa ii suplimentare necesare solu ion rii care nu au fost primite în timp 
util.  

10.  Activit i de p strare, inventariere, arhivare şi selec ionare  
a actelor create de structurile din cadrul institu iei prefectului 

 
- 81 adrese/cereri solu ionate ca urmare a solicit rilor formulate de persoane 

fizice şi juridice, precum şi de func ionarii publici din cadrul institu iei prefectului; 
- au fost scoase, din leg toria institu iei, un num r de 20 dosare, în vederea 

consult rii sau instrument rii dosarelor aflate pe rolul instan elor de judecat , comunic rii 
actelor cu instan ele de judecat , formul rii r spunsurilor la peti ii, etc.;  

- s-au preluat în vederea arhiv rii un num r de 760 dosare; 
- s-a aprobat Nomenclatorul arhivistic al documentelor create de aparatul de 

specialitate al Institu iei Prefectului jude ul Bistri a-N s ud prin Ordinul Prefectului nr. 
110/10.10.2014; 

- s-a întocmit Planul de arhivare a documentelor create de aparatul de specialitate 
al prefectului în anul 2014. 
 

11. Ac iuni desf şurate pentru modernizarea, eficientizarea  
activit ii  şi creşterea gradului de transparen   

 
 
11.1. Preg tirea profesional  şi dezvoltarea carierei: 
În cursul anului s-au desf şurat un num r de 3 şedin e organizate, astfel: 
- 1 şedin  cu privire la planificarea concediilor de odihn  ale personalului serviciului 

pentru anul 2014 şi întocmirea rapoartelor de activitate; 
- 2 şedin e având ca tem  aplicarea prevederilor legislative cu privire la 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. 
- 5 şedin e privire aplicarea corect  şi unitar  a noilor reglement ri legislative  
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În anul 2014, 2 func ionari publici din cadrul Serviciului pentru Verificarea Legalit ii 
Actelor, a Aplic rii Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ au participat la 
programe de instruire în domeniul managementului resurselor umane şi a aplic rii 
legisla iei privind apostila, iar şeful serviciului a participat la programul de instruire privind 
activitatea de control şi audit intern. 

 
11.2. Participarea în comisiile de concurs/examinare sau contesta ii 

pentru recrutarea sau promovarea func ionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul autorit ilor administra iei publice locale sau din 
serviciilor publice deconcentrate de la nivel jude ean. 

În anul 2014, în medie, fiecare din cei 6 func ionari publici din cadrul serviciului 
(numi i într-o func ie public  pe durat  nedeterminat ) au fost nominaliza i în 11 comisii 
de concurs/examinare sau contesta ii.  

În calitate de reprezentan i ai Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici în comisiile 
de recrutare sau promovare a func ionarilor publici, func ionarii publici din cadrul 
serviciului nostru au întocmit 2 rapoarte de informare a agen iei cu privire la organizarea 
necorespunz toare a concursurilor/examenelor.  

 
11.3. Rapoarte şi inform ri întocmite la nivelul serviciului 
a) Raport ri care se întocmesc pentru informarea prefectului,  

subprefectului sau şefului de serviciu, dar care nu se transmit ministerelor: 
- raportul privind activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative adoptate 

sau emise de autorit ile publice locale din jude ul Bistri a-N s ud - lunar, semestrial şi 
anual; 

- lista şi stadiul cauzelor aflate re rolul instan elor de judecat  - s pt mânal; 
- situa ia actelor de autoritate la care nu s-a revenit în urma procedurilor prealabile 

- s pt mânal; 
- raportul şi programul de activitate al serviciului - s pt mânal; 
- raportul sintez  privind activitatea serviciului - anual; 
- programarea personalului care desf şoar  activit i pentru aplicarea apostilei - 

lunar; 
- raportul privind activitatea Biroului jude ean pentru urm rirea aplic rii unitare a 

legilor propriet ii - lunar; 
- foaia de prezen  a personalului serviciului privind condi iile v t m toare - lunar. 
b) Raport ri care se transmit ministerelor sau altor institu ii: 
- raportul privind activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative adoptate 

sau emise de autorit ile publice locale din jude ul Bistri a-N s ud - anual; 
- situa ia privind activitatea privind aplicarea apostilei - lunar, semestrial; 
- raportul privind posturile vacante de primar, situa iile de dizolvare a unor consilii 

locale sau împrejur ri care s  genereze organizarea referendumurilor locale care s  aib  
ca obiect schimbarea componen ei, structurii şi/sau a rangului administrativ al localit ilor 
- lunar; 

- raportul privind stadiul solu ion rii notific rilor la nivelul jude ului Bistri a-N s ud - 
lunar; 

- raportul privind controalele efectuate şi contraven iile aplicate în baza legilor 
reparatorii - lunar; 

- raportul privind num rul de dosare de desp gubiri constituite în baza Legii nr. 10 -  
lunar; 

- situa ia numeric  total  a litigiilor având ca obiect reorganizarea institu iei 
prefectului; 

- situa ia litigiilor aflate în lucru la institu ia prefectului. 
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C. SERVICIUL AFACERI EUROPENE DEZVOLTARE ECONOMIC  ŞI 

CONDUCEREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 
 
 
1. AC IUNI DESF ŞURATE PENTRU APLICAREA ŞI RESPECTAREA 
CONSTITU IEI, A LEGILOR ŞI A CELORLALTE ACTE NORMATIVE 

 

1.1 Transmiterea unor preciz ri şi informa ii autorit ilor publice 
locale cu privire la implementarea unor acte normative  

Pentru a veni în sprijinul autorit ilor administra iei publice locale în vederea 
aplic rii prevederilor legale au fost transmise, în teritoriu un num r de 39 circulare, din 
care: 

- 14 în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale şi monitorizarea aplic rii 
actelor normative în vigoare; 

- 13 privind managementul situa iilor de urgen ; 
-   2  privind montorizarea rela iilor externe; 
-   2  pe probleme sociale; 
- 8 privind campanii de informare şi oportunit ile de finan are din fonduri 

europene.  
 
 

 

Circulare 2014

14

13

8

2 2

punerea în aplicare a prevederilor legale şi monitorizarea aplic rii
legii

situa ii de urgen

afaceri europene

rela ii externe

 
 
 
1.2 Rapoarte şi inform ri întocmite la nivelul serviciului 
 

 Transmise spre analiz  conducerii institu iei şi ulterior comunicate 
c tre Ministerul Afacerilor Interne 

 
- Situa ie privind activitatea principalelor structuri func ionale de specialitate 

constituite în cadrul intitu iei prefectului – semestrial; 
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- Situa ie privind  ac iunile de verificare desf şurate în temeiul art. 6 alin (1) pct.1 lit 
b) din HG nr. 460/2006 – semestrial; 

- Rapoarte sintez  privind şedin ele Colegiului Prefectural – lunar; 
- Rapoart privind realizarea Planul de ac iuni pentru realizarea în jude  a obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare – trimestrial; 
- Raport privind starea economico-social  a jude ului – anual; 
- Raportarea obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor, a persoanelor i a 

m rfurilor – trimestrial; 
- Raport privind activitatea de solu ionare a peti iilor şi de primire a cet enilor în 

audien  – semestrial; 
- Raport sintez  al evenimentelor şi ac iunilor desf şurate pe linia protec iei şi 

promov rii drepturilor omului – anual; 
- Raport de progres periodic privind utilizarea m surilor de prevenire a corupției – 

semestrial; 
- Raport privind activitatea desf şurat  de echipele mixte de control pentru 

combaterea producerii, comercializ rii, utiliz rii sau consumului de droguri – semestrial; 
- Raport de sintez  privind ap rarea împotriva inunda iilor, accidentelor la construc ii 

hidrotehnice şi secetei hidrologice din jude ul BN  - dup  caz; 
- Stadiul m surilor prevazute de Strategia MAI în domeniul protectiei informa iilor 

clasificate - la solicitarea MAI; 
- Stadiul implementarii modului de organizare pe linia protectiei informa iilor 

clasificate la solicitarea MAI; 
-     Raport de progres privind implementarea m surilor de incluziune a minorit ii 

romilor - ANR, Secretariatului General al Guvernului – semestrial; 
- Situa ia stocurilor de materiale antiderapante şi a asigur rii utilajelor de desz pezire 

- s pt mânal, pe perioada sezonului rece - la solicitarea MAI; 
- Chestionar Analiz  sursa evenimentelor Sist.CERT-INT- la solicitarea MAI; 

 
 Pentru informarea prefectului şi subprefectului dar care nu se 

transmit la Ministerul Afacerilor Interne sau la alt minister 
 

- Raport privind realizarea Planului jude ean pentru realizarea  politicilor de integrare 
european  şi intensificarea rela iilor externe – trimestrial; 

- Stadiul rela iilor de înfr ire, cooperare sau asociere dintre autorit i publice locale 
din jude  şi autorit i similare din str in tate – semestrial; 

   -  Raportarea stadiului implement rii proiectelor cu finan are european  – 
trimestrial; 
   -  Stadiul încheierii contractelor de vânzare - cump rare a locuin elor ANL –  
trimestrial; 

 - Raport cu privire la fundamentarea repartiz rii pe unit i administrativ teritoriale a 
unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata şi a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 stabilite prin Deciziile Directorului 
Direc iei Generale a Finan elor Publice nr.1/06.01.2014; nr. 2/07.01.2014 şi 
nr.3/10.01.2014 – anual; 

 

2.3. Controale tematice cu serviciile publice deconcentrate 
 

În anul 2014 reprezentan i ai serviciului au participat cu reprezentan i ai serviciile 
publice deconcentrate la  10 ac iuni de control organizate în temeiul art. 6 alin. (1), 
pct.1, lit. b) din HG nr. 460/2006:  
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- Ordinul prefectului nr.4/21.012014 verificarea acord rii drepturilor 
asisten ilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemniza iilor lunare ale 
acestora pe anul 2013,  la Prim ria Comunei Spermezeu, în colaborare cu ITM Bistri a-
N s ud, AJPIS şi DGFP Bistri a-N s ud (27-31 ianuarie 2014); 

- Ordinul Prefectului  nr.24/06.03.2014 Verificarea polu rii malului stâng al 
râului Bistri a prin cearea unui depozit de resturi menajere şi deşeuri, extragerea în scopul 
valorific rii a s rii brute din z c mânt natural, au participat:  Institu ia prefectului, 
Inspectoratul Jude ean de Poli ie , Garda Na ional  de Mediu;- Sistemul de Gospod rire al 
Apel, Poli ia Local  a Prim riei Municipiului Bistri a. (10-14 martie 2014); 

- Hot rârea Colegiului Prefectural Nr. 4 din 30.04.2014 - verificarea modului 
în care au fost salubrizate cursurile de ap , au fost realizate şan uri şi rigole în localit ile 
din jude ul Bistri a – N s ud, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari, au 
participat: Institu ia Prefectului, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen , Sistemul de 
Gospod rire a Apelor, Comisariatul Jude ean al G rzii Na ionale de Mediu ( aprilie-mai 
2014); 

- Ordin de deplasare  07 mai - verificarea modului în care s-au repartizat 
mut rile pentru p şunatul animalelor, la Prim ria Feldru ( 7-8 mai 2014): 

- Ordin de deplasare 08 iulie - Verificarea aspectelor prezentate în raportul 
operativ nr.1/06.07.2014 al SGA BN privind constatarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase din 6 iulie 2014 în comuna Şieu , cu Institutia 
Prefectului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Sistemul de Gospodarire a Apelor, 
(08 iulie); 

- Ordinului Prefectului nr.69 din 04.07.2017- stabilirea situa iei actuale  şi a 
m surilor ce se impun în vederea atest rii localit ii Colibi a ca sta iune turistic  de interes 
local, cu reprezentan i ai Institu iei Prefectului, Consiliului Jude ean,  Prim riei Comunei 
Bistri a-Bîrg ului, Structurilor teritoriale ale MAI, Sistemului de Gospod rire al Apelor, 
Agen iei pentru Protec ia Mediului, Comisariatului Jude ean al G rzii Na ionale de Mediu 
(24.07- 05.08, 08.08 -03.09, 13.09) – Ac iunile vor continua în anul 2015; 

- Ordinul Prefectului Nr. 107/24.09.2014 - verificarea st rii tehnice şi 
func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor amplasate 
pe râurile din jude ul Bistri a-N s ud cu Min.Mediului şi Schimb rilor Climatice, 
Administra ia Na ional  Apele Române, Institu ia Prefectului, Inspectoratul pentru Situa ii 
de Urgen , A.B.A.Someş Tisa Sistemul de Gospod rire a Apelor, Direc ia Silvic  Bistri a-
N s ud (29 septembrie – 01 octombrie 2014) 

- Ordin de deplasare din  23.09.2014 - constatarea st rii func ionale a podului 
peste pârâul Sîntioana, situat în localitatea Sîntioana, comuna M rişelu  cu Institu ia 
Prefectului, Consiliul Judetean, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ; 

- Ordinul prefectului nr.131/21.112014  - Verificarea tehnicii specifice şi a 
stocurilor de materiale necesare ac iunilor de desz pezire cu Institu ia Prefectului, 
Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen , Inspectoratul de Poli ie Jude ean,  
Consiliul Jude ean Bistri a-N s ud (24-27 noiembrie 2014); 

- Ordinul Prefectului  nr.142/12.12.2014 - Verificarea aspectelor prezentate în 
raportul operativ nr.6877/10.12.2014 al Comitetului Local pentru Situa ii de Urgen  Tiha 
Bîrg ului, cu: Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Stat în Construc ii, Inspectoratul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen , Consiliul Jude ean, Prim ria comunei Tiha Bîrg ului. 
( 13 decembrie 2014). 
 

1.4 Ac iuni privind implementarea modului de organizare şi a 
aplic rii normelor referitoare la protec ia informa iilor 
clasificate 
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� Aplicarea prevederilor Ordinului Prefectului nr. 103/09.07.2013, 
privind constituirea structurii de securitate şi  instituirea Componentei de Securitate 
pentru Tehnologia Informa iei şi Comunica iilor la nivelul institu iei prefectului; 

�  actualizarea Programului unitar de prevenire a scurgerii de informa ii 
clasificate şi monitorizarea m surilor de protec ie prev zute prin acest document;  

Totodat , au fost adoptate m surile tehnice necesare stoc rii în condi ii de 
siguran  – a documentelor clasificate în format electronic; In acest sens  s-au monitorizat 
procedurile de implementare a activit ilor prev zute la acreditarea  de securitate 
Seria AD-SSv,nr.0141, pentru SIC Prefectura_Ssv,  marcarea mediilor de stocare a 
componentelor SIC precum şi efectuarea demersurilor de reacreditare a acestui SIC ; 

� îndeplinirea m surilor de protec ie a personalului. La nivelul Institu iei Prefectului 
jude ul Bistri a-N s ud a fost reactualizat  lista func iilor cu acces la informa ii 
clasificate şi lista persoanelor autorizate s  lucreze cu informa ii clasificate 
respectându-se procedura de lucru pentru verificarea şi autorizarea personalului în 
vederea accesului la informa ii clasificate, având in vedere schimb rile de personal de la 
nivelul conducerii institu iei şi Cancelariei Prefectului;  

� reevaluarea atribu iilor în domeniul protec iei informa iilor clasificate, 
prev zute de art.94 din standardele aprobate prin HG nr.585/2002 şi cuprinse în 
Regulamentul de organizare şi functionare ;  

� Finalizarea documentelor de personal (ordine numire, modificare salarii, chirii, 
perfec ionare profesional ,etc.) transmise de Direc ia General  de Paşapoarte şi Direc ia 
General  Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, verficare legalitate, 
CFP,etc; 

� Conducerea registrelor speciale în domeniu, ini ierea unor registre noi cu referire 
la aplicarea cerin elor de securitate INFOSEC; 

� Colaborare cu Inspectoratul jude ean de Poli ie, Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen , Inspectoratul jude ean de Jandarmi în aprobarea şi aplicarea  Planului cadru  şi 
Planului Integrat de Actiune de asigurare a ordinii publice în jud.Bistri a-N s ud  precum şi 
a Planului de Paz  şi Protec ie a obiectivului Prefectura jude ului Bistri a-N s ud; 

� Asigurarea bunei desf şur ri a primirii-pred rii coresponden ei clasificate catre 
SRI; 

� Nu s-au înregistrat evenimente considerate incidente de securitate 
 � Au fost aplicate întocmai anumite ordine şi dispozi ii MAI cu deosebire pe linia 
conducerii în secret, respectiv a implement rii dispozi iilor pentru comunica ii, pentru 
situa ii de urgen , situa ii speciale; alegeri etc.  

 
 

2. COORDONAREA ACTIVIT ILOR AUTORIT ILOR PUBLICE ÎN SCOPUL 
REALIZ RII PROGRAMELOR ŞI STRATEGIILOR GUVERNAMENTALE ŞI 
LOCALE 

2.1 Planul de ac iuni pe anul 2014 pentru realizarea în jude  a 
obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2013-2016 

 Întocmirea  şi aprobarea planului  

Planul de ac iuni pe anul 2014 pentru realizarea în jude  a  obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare a fost structurat pe capitole, în func ie de principalele domenii ale 
activit ii economico-sociale şi administrative din jude , stabilindu-se obiective, ac iuni, 
termene şi responsabilit i. Planul de ac iuni la nivelul jude ului s-a întocmit în baza 
propunerilor serviciilor publice deconcentrate şi a institu iilor publice implicate şi a fost 
aprobat prin Hot rârea Colegiului Prefectural nr. 1 din 26.02.2014. 

Programul a fost structurat şi monitorizat pe urm toarele capitole: agricultur , 
ap rarea na ional , ape şi p duri, buget şi finan e, comunica ii,  educa ie, energie, rela ii 
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externe, fonduri europene, interne, mediu, munca, pensii, asisten  social , protec ia 
copilului şi familiei, s n tate, tineret şi sport, turism, mediul de afaceri şi competitivitate, 
minorit i. 

 
 Inform ri, rapoarte cu privire la realizarea  planului 

Stadiul realiz rii a fost monitorizat trimestrial şi dezb tut in şedin e de lucru cu 
serviciile publice deconcentrate şi analize în cadrul şedin elor Colegiului Prefectural.  

Trimestrial s-au întocmit rapoarte privind realizarea obiectivelor şi ac iunilor cuprinse 
în plan, care au fost înaintate conducerii Institu iei Prefectului şi Direc iei Generale pentru 
Rela iile cu Institu iile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor  Interne. Rapoartele au 
fost întocmite în baza datelor furnizate de c tre serviciile publice deconcentrate. 
 

Din care Trimestrul Nr. ac iuni 
propuse 

Realizate   Nerealizate  În derulare 

IV 2013 513 473 9 31 
I 2014  518 426 0 92 
II 2014 556 448 4 104 
III 2014 511 449 1 61 
 
Nerealiz rile au fost generate de insuficien a surselor de finan are sau din lipsa 

legisla iei. 
 
  2.2 Monitorizarea implement rii programelor na ionale 
 

 Programul Guvernamental „Cornul şi laptele” 
În anul şcolar 2013-2014 au beneficiat de acest program un num r de 36.014 elevi 

şi preşcolari din jude , iar pentru anul şcolar 2014-2015 beneficiaz  un num r de 35.456 
elevi şi preşcolari. 
 

 Programul de construc ii de locuin e pentru tineri destinate 
închirierii Legea nr. 152/1998, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare 

S-a monitorizat construc ia de locuin e precum şi stadiul încheierii contractelor de 
vânzare-cump rare a locuin elor ANL care întrunesc condi iile stabilite de lege pentru a fi 
vândute.  

- Blocuri de locuin e ANL în diferite stadii de execu ie: 2 în municipiul Bistri a, 1  
oraşul Beclean, 1 oraşul N s ud şi c te 1 bloc în comunele Livezile, Lunca Ilvei, Feldru, 
Bistri a Bîrg ului,  Prundu Bîrg ului, Lechin a.  

- Stadiul vânz rii apartamentelor construite care întrunesc condi iile stabilite de lege 
pentru a fi vândute la data de 31.12.2014: 

 
Nr. 
crt 

Localitate Num r 
apart 

construite 

Nr. apart  care 
întrunesc 

condi iile pentru 
a fi vândute 

Nr. 
cereri 

înregistrate 

Nr contracte 
de vânzare 
cump rare 
finalizate 

1 Bistri a 635 635 34 6 
2 Beclean  187 187 23 - 
3 N s ud 58 18 - - 
4. Dumitra 12 12 - - 
5. Maieru 24 10 - - 

 
 22



 Monitorizarea Planului Na ional comun de ac iune pentru creşterea 
gradului de siguran  al elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 
delicven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de 
înv mânt preuniversitar 

 - Inform ri periodice privind activit ile desf şurate în aplicarea Planului de m suri 
privind creşterea gradului de siguran  al elevilor din unit ile de înv mânt preuniversitar 
pentru anul şcolar 2013-2014 realizate de structurile MAI şi Inspectoratul Şcolar Jude ean 

 Ac iuni privind implementarea Programului opera ional privind 
ajutorarea persoanelor defavorizate 
- Monitorizarea derul rii programului la 30 unit i administrativ teritoriale  prin 

comunicarea de circulare specifice, aplicare cadru legislativ; procese verbale de 
comunicare liste pentru care s-au emis cupoane şi liste suplimentare intocmite de SPD –
urile care au facut parte din grupul de lucru stabilit prin Ordinul Prefectului nr.130/2014. 

 
3. COORDONAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ŞI 

CORELAREA PRIORIT ILOR ACESTORA CU CELE ALE JUDE ULUI  
 
  3.1 Colegiului Prefectural şi urm rirea modului de realizare a hot rârilor 
luate în cadrul colegiului prefectural 

Compartimentul Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate a asigurat prin secretariatul tehnic cadrul organizatoric necesar desf şur rii 
unui num r de 11 şedin e ale Colegiului Prefectural. 

Activitatea secretariatului tehnic s-a concretizat în: 
- întocmirea referatelor - 11; 
- întocmirea proiectelor de ordine ale prefectului - 11 
- întocmirea unui num r de 6 proiecte de hot râri adoptate în şedin ele de 

colegiu; 
- întocmirea ordinelor de zi, convocatoarelor, invita iilor de participare, 

comunicarea în format electronic cu conduc torii servicilor publice deconcentrate titulari şi 
alte institu ii în calitate de invita i, centralizarea materialelor, întocmirea rapoartelor,  
sintezelor şi a planurilor de ac iuni/m suri. 

În cadrul şedin elor: 
- au fost abordate un num r de 30 de teme; 
- au fost aprobate 6 planuri de m suri; 
-  s-au  întocmit 11 rapoarte de sintez  care au fost înaintate Direc iei Generale 

pentru Îndrumarea şi Controlului Institu iilor Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

3.2.  Examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situa iilor financiare 
privind execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate în 
vederea emiterii avizului prefectului 

 În conformitate cu prevederile art. 8 (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
institu ia prefectului, republicat , au fost eliberate 48 de avize  pentru situa iile financiare 
întocmite de c tre cele 12 servicii publice deconcentrate şi 2 avize la proiectele de buget 
2015 pentru 2 servicii publice deconcentrate. 

În toate cazurile au fost întocmite referate de analiz  finalizate cu propuneri privind 
acordarea avizului. 

 
3.3.  Monitorizarea activit ilor serviciilor publice deconcentrate prin: 
-  rapoarte trimestriale analizate în cadrul serviciului, supuse dup  caz în discu ie în 

cadrul şedin elor colegiului prefectural şi cuprinse în rapoartele înaintate prefectului; 
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-  participarea reprezentan ilor serviciilor publice deconcentrate în cadrul ac iunilor 
de control dispuse prin ordin al prefectului; 

-  solicitarea de catre institu ia prefectului a unor m suri concrete în cazul unor 
sesiz ri sau peti ii repartizate spre solu ionare. 

3.4  Asigurarea organiz rii şi participarea la şedin ele comisiilor sau 
comitetelor constituite prin  ordin al prefectului  

 Comisia de Dialog Social  
  - nr. şedin e organizate: 4; 
          - nr. teme dezb tute: 14; 

 Grupul de lucru mixt pentru romi 
- nr. şedin e organizate: 2; 

          - nr. teme dezb tute:  16; 
 Comisia jude ean  de evaluare pentru stabilirea desp gubirilor 

cuvenite proprietarilor de animale t iate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor 

- 20 deplas ri în teren în 39 localit i din jude ; 
- Au fost evaluate şi desp gubite 2139 animale bolnave;  

 Grup Tehnic de Lucru pentru Dezvoltarea Economico-Social  a 
Jude ului Bistri a-N s ud 
 - 4 şedin e de lucru; 

 Grupul tehnic de lucru pentru agricultur  şi dezvoltare rural  în 
jude ul Bistri a-N s ud 

Campanie de informare desf şurat  în 6 centre locale din zone diferite ale jude ului 
pentru a asigura participarea unui cât mai mare num r de  agricultori. 

La întâlniri au fost invita i şi reprezentan i ai institu iilor care nu fac parte din grupul 
de lucru precum Casa Jude ean  de Pensii, AJPIS, AJOFM, Garda de Mediu etc.  

 Grupul de lucru şi Comitetul de Coordonare pentru revizuirea 
Planului Local de Ac iune pentru Protec ia Mediului (PLAM) al jude ului Bistri a 
– N s ud 

- 3 întâlniri de lucru: 
 Comisia pentru stabilirea situa iei actuale  şi a m surilor ce se 

impun în vederea atest rii localit ii Colibi a ca sta iune turistic  de interes 
local 
 - 5 şedin e de lucru;  

- 3 etape de contro;l  
 Consiliul Consultativ al Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei 

de Munc  
 - 9 şedin e de lucru; 
 

3.5.  Întocmirea documenta iilor pentru emiterea ordinelor prefectului 
care includ persoane/activit i a serviciilor publice deconcentrate 

 În cursul anului la nivelul serviciului au fost întocmite documenta ii, referate şi 
proiecte de ordin în urma c rora au fost emise 32 de ordine ale prefectului. 
 3.6 Preg tirea la nivel local a videoconferin elor organizate de 
Guvern/Ministere care la nivel teritorial implic  participarea conducerilor 
serviciilor publice deconcentrate 

- s-a asigurat cadrul organizatoric de desf şurare a unui num r de 60 de 
videoconferin e, din care, organizate de: 

Ministerul Afacerilor Interne – 24; 
Secretariatul General al Guvernului – 22; 
Ministerul S n t ii – 13; 
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Institutul Na ional de Statistic  – 1; 
Problemele abordate au avut ca obiect urm toarele domenii: administra ie, 

gestionarea situa iilor de urgen , s n tate, statistic  şi înv mânt.   
 

3.7 Ac iuni de cooperare ale structurilor publice deconcentrate cu 
administra ia public  local   

- Campania de mediatizare a nout ilor legislative în domeniul agricol; 
- Campania de mediatizare a nout ilor legislative în domeniul legisla iei muncii ; 
- Campanie de prezentare a activit ilor prioritare ale Agen iei de Pl i şi Interven ie în 

Agricultur  în rela ia cu administra ia public  local , cu participarea primarilor unit ilor 
administrativ teritoriale; 

- Ac iuni în cadrul campaniilor de informare pentru accesarea fondurilor europene în 
domeniul agriculturii şi dezvolt rii rurale, în colaborare cu servicii publice deconcentrate şi 
reprezentan i ai agen iilor na ionale din domeniul agriculturii; 

- Organizarea ceremoniilor cu ocazia s rb torilor cu caracter na ional; 
- Colaborare în vederea distribuirii de cadouri pentru copii de gradini  şi clasele I-VIII 

din mediul rural în cadrul ac iunii „Camionul de Cr ciun” finan at  de T ŞULEASA SOCIAL, 
în parteneriat cu organiza ia umanitar  DIE JOHANNITER din Germania, cu Inspectoratul 
Şcolar, Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Inspectoratul Jude ean de Jandarmi, 
Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ; 
 

4. CREŞTEREA GRADULUI DE ABSORB IE A FONDURILOR EUROPENE  

4.1. Ac iuni de diseminare a informa iei europene  

Pentru diseminarea informa iei europene s-a ac ionat conform Planului jude ean pentru 
realizarea politicilor de integrare european  şi intensificarea rela iilor externe astfel: 

-16 şedin e de lucru privind accesarea fondurilor europene pe diverse domenii dup  
cum urmeaz : 

- Publicarea pe site-ul institu iei prefectului www.prefecturabn.ro, a informa iilor privind 
programele opera ionale şi actualizarea  listei oportunit ilor de finan are oferite atât din 
fonduri structurale ale Uniunii Europene cât şi din fonduri ale Guvernului României sau alte 
surse de finan are;  
    - Întocmirea şi monitorizarea Planului de ac iuni pentru realizarea în jude  a politicilor 
na ionale, a politicilor de integrare european  şi intensificarea rela iilor externe; 
    -  Transmiterea unui num r de 19 circulare şi e-mail-uri cu privire la oportunit ile de 
finan are c tre Consiliul Jude ean şi cele 62 unit i administrativ teritoriale; 
 

4.2. Monitorizarea proiectelor cu finan are european  derulate de 
c tre autorit i publice locale şi servicii publice deconcentrate 

Num r total de proiecte: 210 din care în implementare 156 şi finalizate 54  

 1. Programul Na ional Dezvoltare Rural : 128 în implementare, 27  finalizate 
 2. Programul Opera ional Regional: 15 în implementare, 18  finalizate 
 3. Programul Opera ional Sectorial Mediu: 5 în implementare, 1 finalizat 

4. Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivit ii Economice:2 în 
implementare, 2 finalizate 

5. Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 1 în 
implementare, 3  finalizate 

6. Programul Opera ional  Dezvoltarea Capacit ii Administrative: 3  finalizate 
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4.3 Inform ri privind oportunit ile de finan are destinate 
mediului de afaceri 

Au fost transmise mediului de afaceri prin intermediul Consiliului Na ional al 
Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, dou  circulare privind cererea de proiecte din cadrul  
POR domeniul de interven ie 4.3 „Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor” şi PNDR 
subm sura 322 e) „ Investi ii privind infrastructura de broadband în spa iul rural”. 
       De asemnea, pe site-ul institu iei prefectului, la sec iunea oportunit i de finan are 
este publicat  lunar o list  cu programele de finan are nerambursabile ale c ror beneficiari 
pot fi atât autorit ile locale cât şi mediul de afaceri.  
       Au fost organizate 3 şedinte de lucru pe tema acces rii fondurilor nerambursabile  de 
c tre mediul de afaceri în care s-au prezentat  programele de sprijin guvernamentale şi 
europene.  
 

4.4. Ac iuni în  Parteneriat  
- Continuarea ac iunilor în cadrul protocolului de colaborare “Parteneriat pentru 

Agricultur  şi Dezvoltare Rural ” –  6 ac iuni  
- Continuarea ac iunilor în cadrul protocolului de colaborare cu Camera de Comer  şi 

Industrie - 2 ac iuni; 
-  Continuarea ac iunilor de informare din cadrul Protocolului de colaborare cu Oficiul 

Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Coopera ie Cluj – 1 ac iune 
 - Continuarea ac iunilor de colaborare din cadrul protocolului încheiat între Asocia ia 

Pro Ap rarea Drepturilor Omului din Jude ul Bistri a-N s ud şi Institu ia Prefectului jude ul 
Bistri a-N s ud în vederea realiz rii de ac iuni comune de informare şi conştientizare 
privind educa ia nonformal  – 1 ac iune  

- Desf şurarea de ac iuni în cadrul protocolului de colaborare nr. II/B/4437 din 
16.03.2011 încheiat cu Asocia ia T şuleasa Social Bistri a – 2 ac iuni  
 

4.5. Monitorizarea rela iilor externe  ale autorit ilor publice locale 
din jude ul Bistri a-N s ud cu autorit i similare din str in tate 

În vederea monitoriz rii activit ilor de rela ii externe, s-a întocmit “Planul de rela ii 
externe ale autorit ilor publice locale din jude ul Bistri a-N s ud” pentru anul 2014, iar 
semestrial, se întocmesc în baza informa iilor primite de la autorit ile publice locale 
rapoarte cu denumirea “Stadiul rela iilor de înfr ire, cooperare, colaborare sau asociere 
între autorit i publice locale din jude ul Bistri a-N s ud şi autorit i similare din 
str in tate”. 
 

  5. COORDONAREA AC IUNILOR ÎN SCOPUL ÎMBUN T IRII ŞI 
GESTION RII SITUA IILOR DE URGEN  

   5.1 Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  a fost convocat în anul 2014 în 35 
şedin e extraordinare şi 2 de şedin e ordinare. 

- prin Compartimentul Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate s-au asigurat activit ile de convocare, preg tirea materialelor pentru 
şedin  şi  lucr rile de secretariat.  

- au fost întocmite referate şi proiecte pentru 6 ordine ale prefectului 
- ac iunile de control împreun  cu Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  

şi cu serviciile publice deconcentrate în func ie de obiectivul controlului sunt cuprinse în 
Capitolul II, punctul 1.2. intitulat Controale tematice cu serviciile publice deconcentrate. 

-  5 proiecte de hot râri, care au fost supuse dezbaterii membrilor şi ulterior au fost 
aprobate: 
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- au fost întocmite şi/sau actualizate, dup  caz, 5 documente operative (planuri); 
- s-au verificat aspectele semnalate prin rapoartele operative a 6 unit i 

administrativ teritoriale, întocmindu-se 4 procese verbale privind constatarea pagubelor 
produse şi 2 note de constatare; 

- au fost trimise c tre Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgen  un num r de 13 
circulare, con inând o serie de m suri preventive şi operative pentru preîntâmpinarea 
situa iilor de urgen  generate de c derile masive de z pad , ploi abundente, arderi 
necontrolate şi de secet ; 

 
5.2. Centrul Local de Combatere a Bolilor din jude ul Bistri a-

N s ud   
Prin Compartimentul Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate în colaborare cu Direc ia Sanitar Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor 
a asigurat întocmirea urm toarelor documente: 

- proiectul de hot râre privind aprobarea Planului de m suri pentru prevenirea 
apari iei bolii limbii albastre în jude ul Bistri a-N s ud; 

- Planul de m suri pentru prevenirea apari iei bolii limbii albastre în jude ul Bistri a-
N s ud; 

- circulare c tre primarii unit ilor administrativ-teritoriale, în calitate de conduc tori 
ai Unit ilor Locale de Sprijin; 
 

6. RELA IILE CU PUBLICUL, MEDIUL DE AFACERI ŞI AUTORIT ILE 
PUBLICE LOCALE 

 
6.1 Asigurarea accesului la informa iile de interes public         
 

Din care, adresate de: 
Anul 

Num r solicit ri 
de informa ii 

de interes public 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

Mass-media 

2012 17 12 5 0
2013 16 10 3 3
2014 20 13 6 1

 
 

Situatia solicit rilor privind informa iile de 
interes public
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6.2. Înregistrarea şi monitorizarea solu ion rii peti iilor şi audien elor 

  - au fost primite, înregistrate, repartizate şi expediate în urma solu ion rii acestora 
de c tre angaja ii institu iei un num r de 204 peti ii; 
  - problemele abordate de c tre cet eni au fost din domeniul aplic rii legilor 
fondului funciar şi diferite cereri şi reclama ii (ajutor social, locuin e, locuri de munc , 
retroced ri imobile); 

- din totalul de 204  peti ii, 3 au fost  redirec ionate, 173 au fost solu ionate  
favorabil, 16 nefavorabil, 10 au fost clasate direct şi 2 peti ii sunt in curs de solu ionare; 

- eviden a şi solu ionarea peti iilor este urm rit  prin intermediul programului 
informatic, iar lunar se analizeaz  stadiul solu ion rii acestora; 

 -263 persoane au fost înscrise în audien , din care s-au prezentat 200 fiind primi i 
de c tre conducerea institu iei; 
  
7. AC IUNI DESF ŞURATE PENTRU MODERNIZAREA, EFICIENTIZAREA  
ACTIVIT II  ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE TRANSPAREN   

7.1 Utilizarea sistemului informatic de gestiune al documentelor pentru: 
 - asigurarea repartiz rii documentelor în cadrul serviciului; 
 - urm rirea solu ion rii la termen a actelor repartizate prin sistemul informatic; 

- transmiterea c tre prim rii a unui num r de 39 circulare cu diverse teme;  
 - convocarea operativ  la şedin ele colegiului prefectural, a comisiilor şi a grupurilor 
de lucru prin intermediul portalului institu iei; 
 7.2 Utilizarea poştei electronice pentru: 
 - transmiterea materialelor pentru o verificare prealabil  a con inutului acestora în 
cadrul serviciului; 
 - transmiterea materialelor de lucru în vederea analizei şi exprim rii punctului de 
vedere c tre subprefect, anterior înaint rii acestora spre aprobare; 
 7.3 Utilizarea comunica iei rapide şi la orele la care situa ia o impune prin 
SMS  cu sprijinul Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
 - transmiterea c tre membrii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi 
prim rii a avertiz rilor meteorologice  şi hidrologice;  
 - convocarea de urgen  a unor întâlniri de lucru cu structurile MAI şi alte institu ii;  
 7.4. Activit i specifice pentru asigurarea func ion rii re elei de 
calculatoare   
 - activit i de între inere a st rii func ionale a sta iilor de lucru care compun re eaua 
de calculatoare a institu iei; 

-  au fost postate un num r de 390 documente pe pagina web a institu iei; 
 -  acordare asistenţă operare PC personalului din cadrul instituţiei prefectului 
– 134 intervenţii; 

- atribuţii specifice funcţiei de administrator de securitate în cadrul Sic 
Prefectura-Ssv. 

7.5. Activit i specifice pentru prevenirea faptelor de corup ie 
În anul 2014, au avut loc 2 întâlniri ale Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor 

de corup ie din cadrul instituției prefectului la care au participat reprezentan i ai Serviciului 
Jude ean Anticorup ie. 

- au fost prezentate cazuri de incidente de integritate din cadrul MAI; 
- semestrial a fost întocmit şi transmis c tre MAI raportul de progres şi realizarea 

indicatorilor de evaluare a Strategiei Na ionale Anticorup ie 2012-2015; 
- la nivelul institu iei prefectului nu au fost identificate cazuri de incidente de 

integritate; 
7.6. Preg tirea profesional  şi dezvoltarea carierei 
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- participare la cursuri de perfec ionare profesional  şi dezvoltarea carierei finan ate 
de c tre Institu ia Prefectului -1 func ionar public;  

- promovare în grad profesional superior -1 func ionar public; 
- 11 şedin e de lucru ale serviciului, un punct distinct l-a constituit preg tirea 

profesional , fiind  abordate urm toarele teme: 
- num rul de  posturi  al  serviciului la începutul anului  a fost de  12, din care: 1 

post de conducere, 7 func ionari publici si 3 personal contractual (din care 1 post blocat). 
- în cursul anului au avut loc fluctua ii datorate concediilor de maternitate şi pentru 

îngrijirea copilului, activitatea s-a desf şurat cu o medie de 6 persoane; 
- func ionarii publici din cadrul servicului au fost nominaliza i de Agen ia Na ional  a 

Func ionarilor Publici în 136 de comisii de concurs şi comisii de contesta ii; 
 

 
C. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL RESURSE UMANE ŞI 

ADMINISTRATIV 
 

Serviciului Financiar-contabil, resurse umane şi administrativ a desf urat activit ți 
în domeniul financiar contabil, resurse umane i administrativ cu 7 persoane din care: 5 
funcționari publici i 2 oferi. 

Obiectivele serviciului: 
-  organizarea şi conducerea eviden ei financiar-contabile a institu iei; 
- gestionarea eficient  a resursele umane în vederea realiz rii obiectivelor instituției; 

         -  activit i administrative.                   
 

1. Organizarea şi conducerea eviden ei financiar-contabile a institu iei 
 
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 340/2004, republicat , cu 

modific rile i complet rile ulterioare privind prefectul i instituția prefectului, activitatea 
instituției este finanțat  de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

Prefectul este ordonator terțiar de credite, iar exercitarea drepturilor i asumarea 
obligațiilor civile ale Instituției Prefectului județul Bistrița-N s ud se realizeaz  numai de 
c tre acesta sau de c tre o alt  persoan  desemnat  prin ordin. 

Bugetul instituției în sum  de 6.685,00 mii lei a fost aprobat prin Legea bugetului de 
stat din data de 18.12.2013,  defalcat pe capitole se prezint  astfel: 

• 51.01.„Autorit ți Publice i Acțiuni Externe”  -   5.077,00 mii lei ; 
• 61.01.„Ordine Public  i Siguranț  Național ” – 1.608,00 mii lei. 
 

 Denumire indicatori Buget 
aprobat la 

31.12.2014 

Credite 
deschise pân  
la 31.12.2014 

Pl i nete la 
31.12.2014 

Cheltuieli de personal 5.627,00 5.625,00 5.614,00
Bunuri şi servicii 952,00 951,70 909,00
Desp gubiri civile 89,00 88,62 88,62
Active nefinanciare 17,00 14,00 14,00

 
Pentru activitatea de organizare i desf urare a alegerilor pentru membrii României 

în Parlamentul European i alegerea Pre edintelui României, în anul 2014 comparativ cu 
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anul 2013, bugetul instituției a fost majorat cu suma de 2866,00 lei. Fondurile au fost 
utilizate pentru plata indemnizațiilor membrilor BEJ, ai grupului tehnic de lucru de pe lâng  
BEJ, membrii secțiilor de votare i pentru asigurarea bazei materiale. 

 
- au fost efectuate 1.440 opera iuni de încas ri şi pl i în numerar pe baza 

documentelor întocmite şi aprobate de persoanele autorizate; 
- toate operațiunile patrimoniale efectuate în baza documentelor justificative, vizate 

pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de ordonatorul de credite au fost 
înregistrate prin note contabile, în evidența financiar – contabil ; 

-  s-a urm rit încasarea permanent  a creanțelor i achitarea obligațiilor de plat ; 
- au fost completate registrele contabile obligatorii, au fost generate balan ele de 

verificare, pe baza notelor contabile; 
 - gestionarea angajamentelor legale s-a realizat în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finan elor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum 
şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- au fost întocmite 1424 ordine de plat  şi 768 ordonan ri la plat ; 
- au fost acordate 4.178 vize de control financiar preventiv propriu asupra  

opera iunilor care afecteaz  fondurile publice şi patrimoniul public verificându-se cu aten ie 
legalitatea şi  eficacitatea opera iunii, realitatea sumei şi încadrarea în bugetul alocat; 

- a fost întocmit Registrul opera iunilor supuse CFPP f r  a se înregistra vreo 
opera iune cu refuz de viz . 
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2. Gestionarea eficient  a resurselor umane  
 
În contextul unor resurse umane limitate, pe parcursul anului 2014 s-a urm rit 

creşterea capacit ii de management a institu iei din toate perspectivele: planificare, 
organizare, implementare, monitorizare şi evaluare. 

Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/2235/30.01.2014 au fost aprobate 
40 de posturi la capitolul bugetar 51.01 „Autorit i publice şi ac iuni externe”, dintre care 
30 func ii publice şi 10 func ii contractuale i 24 posturi din care 22 func ionari publici cu 
statut special şi 2 posturi personal contractual la capitolul 61.01 „Ordine public  şi 
siguran  na ional ". 

Situa ia actual  a personalului din cadrul institu iei: 
Num r total posturi aprobate – 64, din care: 
Înalți funcționari publici - 2 
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Func ionari publici – 27 
Func ionari publici cu statut special – 22 
Personal contractual – 12 

 

Structura personalului în funcție de preg tire: 40 cu studii superioare i 19 cu studii 

medii. 
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- 3 func ionari publici au participat i promovat la examenul de promovare în grad 
profesional imediat superior celui de inut; 

- au fost întocmite 68 documenta ii în vederea emiterii ordinelor prefectului din 
care: 

- 4 pentru modificarea grada iei; 
- 11 numiri în func ie; 
- 6 pentru suspendarea raportului de serviciu; 
- 3 privind promovarea în grad profesional; 
- 1 pentru reluarea activit ii ; 
- 12 privind încetarea raportului de serviciu ; 
- 2 privind încetarea contractelor individuale de munc ; 
- 2 privind modificarea raportului de serviciu; 
- 8 privind organizarea concursurilor şi constituirea comisiilor de concurs şi de 

solu ionare a contesta iilor; 
- 8 privind exercitarea atribu iilor prefectului;  
- 10 Alte ordine privind activitatea serviciului.  
În vederea îmbun t irii şi preg tirii profesionale, 4  angaja i au participat la cursuri 

de perfec ionare, în domenii precum:  control intern/managerial, managementul funcției 
publice; managementul financiar-bugetar in institu ii publice, managementul şi protec ia 
informa iilor clasificate, gestionarea documentelor secrete. 
 Funcționarii publici din cadrul serviciului au fost desemnați s  participe la un num r 
de 50 concursuri de recrutare i promovare organizate de instituțiile publice, 
deconcentrate i autorit țile administrației publice locale şi s-a asigurat secretariatul la un 
num r de 8 concursuri organizate în cadrul institu iei. 

 
3. Activit i administrative 
- au fost efectuate operațiunile de inventariere a patrimoniului instituției a fost 

efectuat  în baza Ordinului Prefectului nr. 139/05.12.2014  în conformitate cu OMF. nr. 
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2861/2009, prin care s-a stabilit perioada de desf şurare a acestei operațiuni, elementele 
patrimoniale supuse inventarierii precum şi comisia de inventariere ; 

- au fost asigurate condițiile necesare desf ur rii activit ții curente a instituției. 
 
 
 
 

D. COMPARTIMENTUL URM RIREA APLIC RII ACTELOR CU 
CARACTER REPARATORIU  

 
 
1.  Activitatea Comisiei jude ene Bistri a-N s ud pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor şi stadiul aplic rii Legii nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei, precum şi unele 
m suri adiacente  

În  conformitate cu prevederile Art.7 din Legea nr.165/2013  
privind m surile pentru finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a fost  
suspendat  activitatea  comisiilor jude ene şi a comisiilor locale de fond funciar. 

2. Situa ia dosarelor privind  acordarea de desp gubiri în baza Legii nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei, precum şi unele 
m suri adiacente. 
 - În baza Legii nr.165/2013 au fost depuse la Autoritatea National  pentru 
Restituirea Propriet ilor un numar de 7 cereri privind restituirea dosarelor de desp gubiri 
catre comisiile locale în vederea restituirii în natur    
  - Astfel a fost  restituit 1 dosar c tre Comisia municipal  Bistri a, 2  dosare catre 
Comisia comunal  Rodna şi 4 cereri au fost respinse ca tardiv depuse . 
 În vederea clarific rii modului de solutionare a dosarelor de desp gubiri care au  
fost predate  la A.N.R.P a a vut loc o întâlnire de lucru la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliar  Bistri a-N s ud, cu participarea reprezentan ilor institu iei prefectului, a 
prim riei mun Bistri a, persoanele fizice care au întocmite dosare pentru acordarea de 
desp gubiri în prezen a preşedintelui A.N.R.P. 
 

3. Stadiul realiz rii programului privind eliberarea titlurilor de proprietate 
în baza Legilor fondului funciar la data de 31.12.2014 
 În baza Legilor fondului funciar nr. 18/1991, 1/2000 şi 247/2005 sunt de emis un 
num r de 78.219 titluri de proprietate. Pân   la data de 31 decembrie 2014 au fost emise 
un num r de 72.967  titluri, în procent de 93,29 % din care pentru terenuri agricole 
50.836 titluri (92,76%), iar pentru terenurile forestiere 22.131 (94,52%). 

În  perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 au fost emise  un  numar de 8  
titluri de proprietate, din care pentru terenurile agricole 3 titluri de proprietate, iar pentru 
terenurile forestiere 5 titluri. 

Suprafa a pus  în posesie, aferent  celor 72.967 titluri de proprietate, este de 
242.451 ha, în procent de 87,31 %, iar pentru cele 8 titluri emise în acest an, suprafa a 
aferent  este de 58 ha. 
  Au fost verificate un num r de 8  documenta ii în vederea emiterii titlurilor de 
proprietate. 
 
 4 . Stadiul aplic rii Legii nr.165/2013 privind m surile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România . 
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 4.1 întocmirea documenta iilor în vederea emiterii unui num r de 7  ordinelor 
prefectului  privind modificarea şi completarea componen ei Comisiilor locale pentru 
inventarierea terenurilor din jude ul Bistri a-N s ud, constituite prin OP nr. 86 din 
18.06.2013 
 4.2 asigurarea  preluarii şi verificarea  rapoartelor lunare întocmite de catre 
Comisiile locale de inventariere din jude ul Bistri a-N s ud. 

4.3 întocmirea rapoartelor lunare  privind stadiul activit ii desfasurate şi dificult ile 
întâmpinate, cu privire la punerea în aplicare a prevedrilor Legii nr.165/2013. Rapoarte 
aprobate de prefectul jude ului Bistri a-N s ud. 
 Activitatea  de inventariere a terenurilor a fost finalizat  la dat de 17. 11.2014 astfel din 
totalul de 1961 sectoare cu suprafata de 535, 849,0 ha au fost completate toate 
sectoarele reprezentând un procent de 100 %. 

4.4 coresponden  cu administra ia central  
- s-a întocmit “Situa ia centralizatoare a necesarului de teren în vederea finaliz rii 

procesului de restituire a terenurilor “ care a fost transmis  la  Agen ia Na ional  de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliar , cu adresa nr.IIC/18135 din 02.10.2014;  

- s-a întocmit Situa ia centralizatoare întocmit  la nivelul judetului Bistri a-N s ud 
conform prevederilor Art.6 alin.(4) din Legea nr. 165/2013  privind m surile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România care s-a transmis la Agen ia 
Domeniilor Statului Bucureşti şi la Agen ia Na ional  pentru Restituire Propriet ilor; 

- s- a formulat raspuns la 8 radiograme transmise de catre M.A.I, A.D.S Bucureşti, 
A.N.R.P şi A.N.C.P.I . În vederea  formularii raspunsului la radiogramele de mai sus s-au 
intocmit 3 circulare catre toate unit ile administrativ teritoriale din judet prin care s-au 
solicitat date sau s-au transmis puncte de vedere ale A.N.R.P si ale A.N.C.P.I cu privire la 
aplicarea prevederilor Legii nr.165/2013; 
  

5. Alte activit i  
 5.1   S-a r spuns la un num r de 66 peti ii înaintate de persoanele fizice şi juridice 
cu privire la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar şi s-au întocmit rapoarte la 
peti ii. 
 5.2  S-au redactat un num r  de 17 adrese  respectiv comunicare documente  catre 
comisiile locale de fond funciar, la cabinete individuale de avocatur  sau c tre persoanele 
fizice. 
 5.3 S-a participat la audien ele prefectului şi subprefectului jude ului Bistri a-
N s ud. Acestea au avut ca obiect  sesiz ri privind: 

-  punerea în posesie cu suprafe ele de teren agricol şi forestier validate de c tre 
comisia judetean ; 

- întocmirea documenta iilor în vederea emiterii titlurilor de proprietate, respectiv 
faptul c  nu s-a întocmit planul parcelar, f r   de care nu poate fi emis titlul de 
proprietate; 
  - eliberarea de catre comisiile locale de fond funciar a unor documente în copie 
xerox conform  cu originalul , necesare petentilor  la instantele de judecat ; 

-  neîntocmirea de catre comisiile locale a documentatiilor privind incheierea 
protocoalelor de predare preluare a terenurilor intre A.D.S Bucuresti şi  comisia local  în 
cauz  în vederea punerii în posesie a persoanelor fizice  inscrise in anexele validate de 
catre comisia jude ean  şi eliberarea titlurilor de proprietate ; 

- modific ri de anexe validate în baza legilor fondului funciar de c tre comisia 
jude ean ; 

- conturbare în posesie ; 
- litigii între vecini ; 
- litigii între persoanele fizice şi  consiliul local  ; 

 33



- modific ri de titluri  de proprietate ; 
- îndrept ri de erori înscrise în titlul de proprietate cu privire la nume, prenume, 

adresa administrativ  sau amplasamente pentru suprafe e de teren agricol sau suprafe e 
de teren cu vegeta ie forestier  ; 

-  nulitatea absolut  a titlurilor de proprietate invocat  în conformitate cu 
prevederile Art.III din Legea nr.169/1997, modificat  şi completata prin Legea 
nr.247/2005; 

-  solu ionarea cererilor depuse de persoanele fizice şi juridice în baza legilor 
fondului funciar la comisiile locale; 

- punerea în aplicare a sentin elor judec toreşti definitive şi irevocabile; 
- predarea c tre comisiile locale a suprafe elor de teren agricol administrat  de  

A.D.S Bucuresti;    
  - suprafa a de teren aflat  în  rezerva comisiilor locale dup  încheierea inventarierii 
privind prevederile Legii nr.165/2013 . 
 În vederea solu ion rii aspectelor sesizate  mai sus s-a luat leg tura cu primarii şi 
secretarii unit ilor administrativ-teritoriale pe a caror raza teritorial  se afl  terenul 
solicitâdu-se acestora ca în calitatea lor de preşedinti  şi secretari ai comisiilor locale de 
fond funciar, s  ia toate masurile care se impun în vederea solu ion rii sesiz rilor 
semnalate. S-au efectuat deplas ri în teren respectiv la Prim ria comunei Bistri a Bîrg ului, 
Salva, Şintereag, Miceştii de Cîmpie , Şieu Odorhei, Şieu M gheruş, acolo unde petentul a 
solicitat o intâlnire şi cu membrii comisiei locale .  

5.4 S-a reprezentat la instan a de judecat  comisia jude ean  şi prefectul in 
calitatea sa de preşedinte al acestei comisii în 29 de cauze. 

Men iune: 
În baza sentin elor definitive şi irevocabile pronun ate de c tre instan ele de 

judecat , Comisia jude ean  Bistri a-N s ud a fost obligat  la plata cheltuielilor de 
judacat  şi la plata unor daune morale, motivat de faptul c  nu a emis titlurile de 
proprietate sau nu s-au încheiat protocoalele de predare-preluare între A.D.S Bucureşti şi 
comisiile locale pentru suprafe e de teren agricol validate de comisia jude ean  în baza 
legilor fondului funciar.  

Comisia jude ean  Bistri a-N s ud nu a putut emite titlurile de proprietate dispuse 
de sentin ele judec toreşti, r mase definitive şi irevocabile, motivat de faptul c  
documenta ia înaintat  de c tre comisiile locale de fond funciar nu a fost complet , 
respectiv a lipsit planul parcelar, aşa cum prev d dispozi iile art.27 alin.(2) din Legea 
nr.18/1991, republicat , modificat  şi completat  prin Legea nr.247/2005. 

Cu privire la încheierea protocoalelor de predare-preluare între A.D.S Bucureşti şi 
comisiile locale pentru suprafe e de teren agricol validate de comisia jude ean  în baza 
legilor fondului funciar, comisiile locale de fond funciar nu au întocmit corect documenta ia 
pentru a se putea formula cererea de solicitare a suprafe elor de teren de Comisia 
jude ean  Bistri a-N s ud c tre A.D.S Bucureşti sau A.D.S. – Reprezentan a Teritorial  
Bistri a-N s ud nu a pus la dispozi ia comisiilor locale suprafa a corect  de care dispune 
pentru retrocedare. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecat  la care comisia jude ean  a fost 
obligat , prin întâmpin rile formulate în dosarele în care suntem parte s-a eviden iat faptul 
c  în temeiul art.52 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicat , comisia 
jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor este 
autoritate public  cu activitate administrativ-jurisdic ional , astfel încât ea nu poate fi 
obligat  la plata daunelor şi cheltuielilor de judecat  în litigiile în care prevederile art.52 
alin.(2) din actul normativ amintit, îi confer  legitimitate procesual , cu atât mai mult cu 
cât aceasta nu dispune de un patrimoniu propriu, neputând fi titular  de drepturi şi 
obliga ii patrimoniale. 
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5.5 S-a participat la misiunea de audit de sistem Evaluarea eficacit ii sistemelor de 
control intern şi a conformit ii  cu normele legale în cadrul Compartimentului Urm rirea 
Aplic rii Actelor cu Caracter  Reparatoriu, care s-a desf şurat în perioada 17.11.2014-
24.12.2014. 
  
 

E. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN ŞI CORPUL DE CONTROL AL 
PREFECTULUI 

 
 1. Realizarea misiunilor de audit public intern  
1.1  Raport de audit de regularitate « Evaluarea conformit ii cu normele legale a 

cheltuielilor ocazionate de alegerile organizate in 2012 » nr. 3735/27.02.2014: o 
recomandare, care s-a v dit ulterior neaplicabil  (ref. la re inerea c.a.s.s. 5,5% pentru 
membrii sec iilor de votare cf. Scrisoarea 565014 L.V./17.05.2012 a MFP c.a.s.s. se 
regularizeaz  de c tre ANAF ; precizez c  scrisoarea mi-a fost prezentat  ulterior încheierii 
Raportului de audit de c tre şefa serviciului SFCRUA). 

1.2 Raport de audit de sistem « Evaluarea eficacit ii sistemului informatic şi de 
comunicare » nr.21694/02.12.2014, 7 recomand ri. 

1.3 Raport de audit de sistem «Evaluarea eficacit ii sistemelor de control intern şi 
a conformit ii cu normele legale în cadrul Compartimentului Aplic rii Actelor cu Caracter 
Reparatoriu» nr. 22779/18.12.2014, f r  recomand ri. 

1.4.Raport „Consiliere privind sistemul de control intern managerial» nr. 
3333/21.02.2014 un set de 16 propuneri de solu ii în vederea implement rii S.C.I.M. în 
cadrul Institu iei Prefectului jude ul Bistri a-N s ud. 

2. Activit i cu privire la corpul de control al prefectului 

2.1 Raport nr. 21.580/27.11.2014 privind  verificarea tehnicii specifice şi a 
stocurilor de materiale necesare ac iunilor de desz pezire pentru drumurile na ionale şi 
jude ene - al turi de reprezentan i ai Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  BN, 
Consiliului Jude ean, Inspectoratului Jude ean de Poli ie s-au verificat bazele de 
desz pezire din jude , stabilindu-se 2 m suri care s-au şi implementat pîn  la sfârşitul 
anului. 

2.2 Referatul nr. IB 498/13.01.2013 cu privire la neadecvarea O.M.A.I. 
118/2011 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Administra iei şi 
Internelor la specificul institu iilor prefectului şi necesitatea unui act normativ distinct 
privind organizarea şi executarea controalelor de c tre institu iile prefectului. 
 3. Alte activit i 

3.1  Monitorizarea Programului Opera ional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate 
la un num r de  15 unit i administrativ teritoriale:   

- întocmirea şi transmiterea unui num r de 5 circulare la prim rii 
- coresponden  în vederea clarific rii unor probleme cu reprezentan i ai  

Ministerului  Fondurilor Europene 
- colaborare cu serviciile publice deconcentrate, cu atribu ii în domeniul 

social în cadrul grupului de lucru desemnat prin Ordinului Prefectului nr. 
130/20.11.2014  
3.2  Solu ionarea unui num r de 5 peti ii repartizate. 

 
Not : Auditorul a avut aprobat , prin O.P. 19/26.02.2014 o perioad  de 

suspendare de 7 luni, la cerere, pentru probleme personale, în perioada 1.03-30.09.2014 
(încetarea suspend rii aprobat  prin O.P. 91/27.08.2014). 
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G. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI 
     EVIDEN A PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

 
  În anul 2014, activitatea desf şurat  de Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea şi Eviden a  Paşapoartelor Simple al jude ului Bistri a-N s ud  s-a desf şurat în 
baza Legii 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în str in tate, cu 
modificarile şi complet rile ulterioare, a Metodologiei de aplicare a legii şi în strâns  
leg tur  cu dispozi iile şi ordinele de linie transmise de c tre Direc ia General  de 
Paşapoarte, au fost avute în vedere şi s-a urm rit aplicarea în practic  a m surilor  
cuprinse în “Memorandumul  privind m suri necesare  pentru îmbun t irea activit ii 
serviciilor publice” aprobat în şedin a de Guvern din data de 09.05.2007 precum şi 
dispozi iile legale privind organizarea şi func ionarea punctelor de lucru mobile în alte 
localit i decât reşedin a de jude . 
   Obiectivele au vizat în principal realizarea unor servicii prompte şi de calitate 
în vederea satisfacerii dolean elor pe care cet enii le au, asigurarea unor condi ii cât mai 
primitoare pentru cet eni dar şi condi ii de lucru şi dotari optime pentru fiecare func ionar 
al serviciului. 
    
      1.  Principalii indicatori ai activita ii serviciului înregistra i în anul 
2014  
 

1. cereri de eliberare a pasaportului despuse – 11.181; 
2. paşapoarte emise – 5534 din care: 111 paşapoarte pentru cet eni romani cu 

domiciliul in straintate şi 71 paşapoarte pentru cet eni romani care au solicitat 
restabilirea domiciliului în România; 

Diferen ele înregistrate între num rul cererilor şi num rul de paşapoarte eliberate 
se explic  prin faptul c  un num r însemnat de cereri se afl  în prezent în lucru.  

 
 

  
 

  3. Sanc iuni contraven ionale aplicate - 125 în sum  de 4.805 lei; 
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                Sumele în lei pentru sanc iunile contraven ionale constatate şi aplicate au fost 
încasate în mare parte, doar în cazul a 4 sanc iuni aplicate, fiind cazul d rii proceselor 
verbale încheiate în debit la administra iile financiare de la locul de domiciliu.  
 4. Adeverin e eliberate – 230, se constat  o sc dere important  a num rului 
adeverin elor eliberate, lucru explicabil prin  prin faptul simplific rii procedurilor privind 
angajarea cet enilor români în str in tate. Constat m îns  în ultima perioada o 
intensificare a plec rilor la munc  în Marea Britanie şi rile nordice: 
 5.  taxe încasate  - 2.462.785 lei, constituie venit la bugetul de stat;   
 6. ordine de interzicere a p r sirii rii – 170; 
 7. procese verbale privind absen a de la domiciliu – 43; 
 8. paşapoarte retrase – 22; 
 9. comunic ri c tre instan  – 109; 

 
 2. Activit i şi ac iuni  în cadrul serviciului 
   
 1. Controale în cadrul serviciului     
   - şeful de serviciu a efectuat în randul subordona ilor 16 controale inopinate pe 
diverse linii de munc . Controalele s-au desf şurat în baza unor planuri tematice de 
control şi au fost finalizate prin rapoarte în care sau men ionat aspectele constatate, 
m surile care s-au impus în vederea remedierii disfunc iilor şi termene cu responsabilit i, 
iar în şedin ele s pt mânale efectuate au fost prezentate colectivului şi aceste aspecte. 
 
 2. Solu ionarea peti iilor 
  - solu ionarea peti iilor primite primite în format electronic - 7 mail-uri trimise atât 
de c tre persoane, cet eni români domicilia i în ar  cât şi în str in tate. Toate acestea 
vizau ob inerea de informa ii despre posibilitatea ob inerii paşaportului, programul de 
lucru, documente necesare sau alte aspecte legate de c l toriile în str in tate. În toate 
cazurile s-a r spuns documentat, cu maxim  operativitate. 
 
 3. Îmbun t irea activit ii 
  - ac iunii de modernizarea activita ii institu iei prefectului, Serviciul Public Comunitar 
pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple a finalizat Procedurile de lucru, au fost 
revizuite unele dintre acestea  şi a fost reactualizat şi  Registrului de riscuri; 
 
 4. Instruiri şi verific ri 
   - efectuarea instruirile trimestriale pe linie de PSI, protec ia muncii precum şi cu 
privire la circula ia cadrelor serviciului pe drumurile publice, instruire efectuat  în baza 
Dispozi iei ministrului internelor şi reformei administrative  nr. 74322 din 19.04.2005; 
   - verificarile anuale efectuate pe linia preg tirii profesionale, tragerile cu 
armamentul şi la preg tirea fizic , în urma c rora au fost acordate 12 calificative de 
“Foarte Bine”; 
   5. Prevenirea şi combaterea corup iei 

 - fenomenul corup iei în rândul personalului serviciului a fost şi este tratat cu 
maxim  seriozitate, cunoscând consecin ele posibile în cazul înc lc rilor legale în 
vigoare; 
 - implicarea continu  a conducerii institu iei şi serviciului, prin prelucrarea continu  
a unor dispozi ii legale în materie dar şi urmare a controalelor inopinate efectuate de 
conducerea serviciului în rândul personalului, s-a reuşit prevenirea înregistr rii în rândul 
func ionarilor serviciului a unor fapte de corup ie. 
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H. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE   
CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR  

 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor este,aparat de specialitate al administra iei publice locale organizat în cadrul 
Institu iei Prefectului în temeiul art.1 alin.1 din O.G. nr.84/2001 privind 
înfiin area,organizarea si func ionarea serviciilor publice comunitare,aprobat  cu modificari 
şi complet ri prin Legea nr.372/2002 si H.G. 1767/2004 privind modul de organizare şi 
func ionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor. 
 
Obiectivele principale ale activit ii desf şurate în anul 2014 au vizat: 

- servicii de calitate orientate c tre cet ean; 
- creşterea operativita ii în eliberarea documentelor solicitate; 
- desf şurarea unei activit i eficiente,cu respectarea cadrului legal; 

Principalele activit i desf şurate în anul 2014: 
- constituirea, actualizarea şi valorificarea Registrului jude ean de eviden  a 

permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculat; 
- organizarea examenelor pentru ob inerea permiselor de conducere,în condi iile legii; 
- asigurarea implement rii datelor în vederea emiterii permiselor de conducere, a 

certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a confec ion rii pl cilor cu numere de 
înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condi iile legii; 

- solu ionarea cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în 
condi iile legii; 

- monitorizarea şi controlul modului de respectare a prevederilor legale în domeniul 
asigur rii protec iei datelor referitoare la persoan ; 

 
Compartimentul regim permise de conducere şi examinari 

1. Actualizarea şi valorificarea Registrului jude ean de eviden  a permiselor 
de conducere şi a vehiculelor înmatriculat 

În eviden a informatizat , la sfârşitul anului 2013 erau 94.558 conduc tori auto, în 
eviden a manual  erau 10.657 conduc tori auto, iar în momentul de fa  sunt în eviden a 
informatizat  97.691 conduc tori auto, iar în eviden a manual  10.600 conduc tori auto, 
ceea ce reprezinta o creştere cu 3.133 conduc tori auto în eviden a informatizat  şi o 
sc dere cu 57, a num rului de conduc tori auto conduc tori auto din eviden a manual . 

 
Numărul posesorilor de permise în evidenţa informatizată 

comparativ 2013/2014
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 38



2. Organizarea examenelor pentru ob inerea permiselor de conducere 
Pe parcursul  anului 2014 au fost examina i 13.919 candida i din care au fost 

declarati admişi, atât la proba teoretic  cât şi la cea practic , 4.835 candida i, în 
procente rata de promovabilitate fiind în anul 2014 de 34,73 % fa  de  34,51 % în  
anul 2013. 

Num rul candida ilor respinşi în perioada analizat  este 9.084 reprezentând 65,27 
% din totalul persoanelor examinate. Dintre aceştia, 5.804  candida i nu au îndeplinit 
punctajul minim la proba teoretic  şi 3.239 candida i au fost respinşi la proba practic .  

 În perioada analizat  un num r de 492 candida i nu s-au prezentat la proba 
practic  a examenului pentru ob inerea permisului de conducere.  

Din situa ia prezentat  rezult  c  în  anul 2014, numai 34,73 % candida i au fost 
admişi la examenul pentru ob inerea permisului de conducere, concluzia fiind  nivelul 
sc zut al preg tirii, atât teoretic  cât şi practic  a candida ilor asigurat  de c tre şcolile de 
şoferi şi instructorii atesta i . 
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Pentru buna desfaşurare a activita ii examinatorii care au fost nominaliza i în 

comisia de examinare, zilnic au fost instrui i de c tre şeful serviciului sau înlocuitorul 
acestuia, cu privire la respectarea legisla iei specifice şi asupra modului de comportare în 
rela iile cu ceta enii. 

Zilnic examinatorii au verificat documentele care atest  starea tehnic  a vehiculelor 
destinate activit ii de examinare precum şi existen a asigur rilor de r spundere civil  
auto. 

 
3. Asigurarea implement rii datelor în vederea emiterii permiselor de 

conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a confec ion rii 
pl cilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condi iile legii; 

- au fost implementate datele în vederea edit rii şi eliber rii pentru 7.601 permise 
de conducere fa  de 15.006   în  anul 2013 (-7405) permise de conducere. 

- din totalul permiselor confec ionate şi eliberate în perioada analizat , un num r de 
4406 permise de conducere au fost emise ca urmare a promov rii examenului. 

- s-au efectuat peste 36.670 verificari în baza de date. 
 - au fost preschimbate 266 permise eliberate de autorit i str ine, cu permise de 
conducere româneşti. 
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Compartimentul înmatriculare si eviden a vehiculelor rutiere 
 
1. Asigurarea implement rii datelor în vederea emiterii certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor şi a confec ion rii pl cilor cu numere de 
înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condi iile legii 

 
- La nivelul jude ului Bistri a-N s ud, la data de 01.01.2014 erau înmatriculate un 

numar de 74.261 vehicule iar la sfârşitul anului 2014  figurau înmatriculate 78.670 
vehicule,  ceea ce reprezinta o creştere a parcului auto cu 4.409 vehicule. 

- s-a actualizat situa ia privind Structura parcului auto pe categorii de vehicule 
înmatriculate la nivelul jude ului. 

-  au fost solu ionate cererile şi înmatriculate 10.482  
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- Au fost eliberate 9.475 (+1465)  autorizatii provizorii fata de 8.010 autorizatii 

provizorii în anul 2013; 
- Au fost radiate din circula ie 5.988 vehicule fa  de 5.270  vehicule radiate în  

anului 2013 (+718); 
- Au fost efectuate un num r de 112 radieri în baza art. 6 din O.U.G. 189 din anul 

2006; 
- Au fost implementate datele în vederea tip ririi şi transmiterii titularilor pentru 

10.482 certificate de înmatriculare fa  de 10.240 certificate de înmatriculare emise în  
anul 2013 (-242). Au fost eliberate un num r de 6 certificate pentru probe; 
         - La solicitarea forma iunilor operative din cadrul poli iei au fost efectuate 3486 
(+1050) verific ri în baza  de date şi au fost solu ionate 1840 lucr ri cu caracter general. 
S pt mânal s-au preg tit documentele de înmatriculare în vederea arhiv rii acestora; 
 - Au fost vândute un num r de 34.832 buc i pl ci cu numere de înmatriculare tip 
A, 117 buc i tip B, 118 buc i tip C; 

Ca urmare a acestei activita i, la nivelul compartimentului a fost încasat  şi depus  
la caseria institu iei suma de  1.026.872 lei; 
 - Atelierul de confec ionat placi cu numere de înmatriculare Bistri a-N s ud au fost 
confec ionate 34.820 buc i pl ci permanente tip A, 117 buc i tip B, 118 buc i tip C, 
16.020 buc i pl ci tip A provizorii,12 buc i pl ci tip A pentru probe;  
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Compartimentul informatic 

  Compartimentul informatic asigur  îndeplinirea func iei sistemului na ional 
informatic de regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor prin derularea 
activit ilor privind gestionarea, inerea în actualitate şi administrarea tehnic  a bazelor de 
date şi imagini ale de in torilor permiselor de conducere şi de in torilor de vehicule 
rutiere, între inerea şi actualizarea nomenclatoarelor de interes general, producerea şi 
eliberarea  documentelor specifice şi asigur  furnizarea datelor  referitoare la persoan  şi 
vehicul. 
        Activit ile  desf şurate în anul 2014 în vederea  emiterii permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare : 
 7.537 - Permise de conducere noi,  57 – Preschimbare permise model vechi,  
         7 – rebut 
 
Activit i de secretariat 

Au fost inregistrate un num r de 3694 lucr ri neclasificate: 
 
• Registrul legea 677/2001 – 1001 lucr ri; 
• Registrul eviden  informa i neclasificate multiplicate – 2 lucr ri; 
• Registrul peti i – 4 lucr ri; 
• Registrul coresponden  ordinar  – 2687  lucr ri. 

 
Au fost înregistrate 260  lucr ri clasificate: 

• Dispozi ii de zi pe unitate –  250  lucr ri; 
• Lucr ri secret de serviciu – 10 lucr ri; 

 
Activitatea de îndrumare şi control a lucr torilor cu func ii de comand . Starea 
şi practica disciplinar . Prevenirea şi combaterea corup iei.  Peti ii.  
 

1. Activitatea de îndrumare şi control. Starea şi practica disciplinar .  
 
La nivelul serviciului s-au întocmit planul de munc  trimestrial, planul preg tirii 

continue şi planul de preg tire fizic  pentru anul 2014, urm rindu-se realizarea 
obiectivelor propuse, întocmirea, sus inerea şi dezbaterea temelor propuse. 
 La nivelul serviciului, au fost efectuate c tre şeful serviciului un nr. de 50 controale 
care au vizat modul în care se desf şoar  activit ile cu publicul la ghişeele serviciului, 
verificarea documentelor care stau la baza emiterii permiselor de conducere, la 
solu ionarea cererilor de înmatriculare permanent  a vehiculelor, radierea acestora, 
autorizarea provizorie, gestionarea pl cilor cu numere de înmatriculare, activitatea 
atelierului, prevenirea faptelor de corup ie, activit ile de examinare a candida ilor la 
probele teoretic  şi practic . 

În perioada analizat  nu am înregistrat situa ii în care func ionarii serviciului s  fie 
sanc iona i disciplinar. 

 La nivelul serviciului au fost primite în audien  91 persoane, cererile acestora au 
fost solu ionate favorabil, cu respectarea prevederilor legale. 
 
        2. Prevenirea şi combaterea corup iei  
         Au fost efectuate 14 instruiri ale func ionarilor serviciului cu referire la respectarea 
prevederilor legale în activit ile pe care le desf şoar , s-a insistat pe aducerea la 
cunoştin  a consecin elor implic rii în fapte de corup ie. Totodat  au fost prezentate cu 
ocazia activit ilor de preg tire profesional  Sinteza cu principalele activit i desf urate de 
D.G.A.,în domeniul prevenirii şi combaterii corup iei personalului M.A.I. 
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A fost prelucrat cu efectivele serviciului, comunicatul Direc iei Generale Anticorup ie 
din 1 aprilie 2014 privind tentative de mituire a poli iştilor. 

 
3.Solu ionarea peti iilor   
În perioada analizat  au fost înregistrate 4 peti ii  care au fost solu ionate în 

termenul legal şi i s-au comunicat r spunsuri peten ilor.   
 
 

III. OBIECTIVE ŞI PRIORIT I 2015  
 

2. Îmbun t irea rela iilor dintre institu iile publice şi societatea civil , prin 
încercarea de a promova şi oferi în mod constant servicii publice de calitate, cât mai 
aproape de nevoile şi aştept rile cet enilor; 

3. Creşterea gradului de încredere a cet enilor în institu ia prefectului prin: 
  verificarea respect rii legalit ii acord rii drepturilor cet enilor din unit ile 

administrativ teritoriale; 
  coordonarea serviciilor publice deconcentrate şi asimilate acestora pe linia 

transparen ei şi obiectivit ii activit ilor lor în raport cu cet eanul; 
 asigurarea integrit ii propriet ii cet eanului 

3. Creşterea eficien ei comitetelor / comisiilor sau altor structuri din care fac parte 
reprezentan ii institu iei prefectului; 

4. Creşterea eficien ei şedin elor colegiului prefectural; 
5. Îmbun t irea sistemului de asigurare a accesului la informa iile de interes 

public; 
6. Creşterea calit ii muncii salaria ilor prin participarea acestora la programe de 

perfec ionare / specializare; 
7. Urm rirea realiz rii în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 
8. Luarea m surilor necesare pentru asigurarea reprezent rii şi ap r rii drepturilor 

şi intereselor legitime ale prefectului, ale institu iei prefectului şi ale Comisiei jude ene 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor din Bistri a-N s ud în 
fa a instan elor judec toreşti; 

9. Creşterea vizibilit ii institu iei prefectului în spa iul public; 
10. Ini ierea de campanii de informare şi instruire a reprezentan ilor administra iei 

publice locale în domeniul situa iilor de urgen , în colaborare cu structurile MAI; 
11. Organizarea campaniilor de informare a popula iei din mediul rural cu privire la 

oportunit ile de dezvoltare prin intermediul proiectelor cu finan are european ; 
11. Organizarea unei campanii de ecologizare a teritoriului jude ului; 
12. Realizarea unui sondaj de opinie privind evaluarea satisfac iei cet enilor şi 

institu iilor în  ceea ce priveşte colaborarea cu Institu ia Prefectului Bistri a-N s ud; 
13. Promovarea posibilit ii înscrierii pentru audien e online, aflându-ne în  situa ia 

în care avem un astfel de sistem func ional, îns  nu se înregistreaz  cereri; 
14. Actualizarea i modernizarea site-ului instituției i a paginii oficiale de facebook; 
15. Înființarea unei galerii a prefecților; 
16. Organizarea unor activit ți de tip „team building” pentru angajați; 
17. Continuarea practicilor care i-au dovedit eficiența; 
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	5. Activităţi privind organizarea şi desfăşurarea 
	în condiţii optime a proceselor electorale
	2.1 Raport nr. 21.580/27.11.2014 privind  verificarea tehnicii specifice şi a stocurilor de materiale necesare acţiunilor de deszăpezire pentru drumurile naţionale şi judeţene - alături de reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă BN, Consiliului Judeţean, Inspectoratului Judeţean de Poliţie s-au verificat bazele de deszăpezire din judeţ, stabilindu-se 2 măsuri care s-au şi implementat pînă la sfârşitul anului.
	2.2 Referatul nr. IB 498/13.01.2013 cu privire la neadecvarea O.M.A.I. 118/2011 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor la specificul instituţiilor prefectului şi necesitatea unui act normativ distinct privind organizarea şi executarea controalelor de către instituţiile prefectului.


