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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. 

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 şi a strategiilor na ionale. 

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 , 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; 
     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, preşedintelui 
consiliului jude ean, consiliilor locale şi 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%. 

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 sunt: promptitudine, 
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orientare c tre cet ean, integritate, accesibilitate, respect, munca în echip , consecven a, 
autoexigen a şi egalitatea drepturilor. 
 

1. Legisla ie de baz  
Actele normative în baza c rora este organizat  şi func ioneaz  Institu ia 

Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud 
- Constitu ia României, republicat ; 
- Legea nr. 340/2004, republicat , privind prefectul şi institu ia prefectului, cu 

modific rile şi complet rile ulterioare; 
- Hot rârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat ; 
- Legea nr. 7/2004, republicat , privind Codul de conduit  a func ionarilor publici; 
- Legea nr. 215/2001, Legea administra iei publice locale, republicat , cu 

modific rile şi complet rile ulterioare. 
 

2. Structur  organizatoric  
Personalul din cadrul institu iei prefectului este format din înal i func ionari publici, 

func ionari publici, func ionari publici cu statul special şi personal contractual. 
În exercitarea atribu iilor sale, prefectul este ajutat de c tre subprefect şi de c tre 

personalul din cadrul aparatului de specialitate, organizat în urm toarea structur : 
 Cancelaria Prefectului; 
 Corpul de Control al Prefectului; 
 Compartimentul Audit Intern; 
 Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economic  şi Conducerea Serviciilor Publice 

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

Contencios Administrativ; 
 Compartimentul pentru Urm rirea Aplic rii Actelor cu Caracter Reparatoriu; 
 Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Achizi ii, Informatic şi Administrativ; 
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple;  
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor.  
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea 

respect rii legii la nivelul jude ului; 
2. Înt rirea capacit ii institu ionale în activitatea de verificare a legalit ii actelor 

administrative emise/adoptate de autorit ile administra iei publice locale; 
3. Monitorizarea regimului juridic al autonomiei locale; 
4. Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de c tre primari, 

respectiv preşedintele consiliului jude ean, a atribu iilor delegate şi executate de c tre 
aceştia în numele statului; 
  5. Monitorizarea modului de realizare în jude  a m surilor pentru finalizarea 
procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România; 

6. Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorit ilor 
na ionale; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90606
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71064
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50608
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84097
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638
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7. Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi 
gestionarea situa iilor de urgen ; 

8. Creşterea economicit ii, eficien ei şi eficacit ii privind atingerea obiectivelor 
prev zute în planurile/programele de management elaborate la nivelul institu iei 
prefectului; 

9. Creşterea eficien ei în monitorizarea implement rii Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru perioada 
2015-2020; 

10. Îmbun t irea activit ii institu iei prefectului şi a celorlalte structuri implicate în 
realizarea atribu iilor prev zute de actele normative cu caracter reparatoriu; 

11. Creşterea capacit ii de coordonare şi de verificare a activit ii serviciilor publice  
desf şurate în cadrul institu iei prefectului; 

12. Creşterea eficien ei în conducerea de c tre prefect a activit ii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale, 
care au sediul în jude ;  

13. Creşterea gradului de cunoaştere a st rii economico-sociale a jude ului; 
14. Înt rirea capacit ii institu ionale în activitatea de prevenire a situa iilor de 

conflict de interese şi de respectare a regimului incompatibilit ilor de c tre aleşii locali. 
 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 
 

1. Eficientizare structural  
Urmare supliment rii de c tre Ministerul Afacerilor Interne a func iilor existente la 

data de 30.11.2016 cu 2 func ii publice de execu ie şi 1 func ie contractual , structura 
organizatoric  a institu iei a fost reorganizat  prin înfiin area a 2 
compartimente: achizi ii publice şi informatic , în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, 
Resurse Umane şi Administrativ. Structura organizatoric  a institu iei a fost aprobat  prin 
Ordinul Prefectului nr. 25/09.02.2017. 
 

2. Gestionarea resurselor umane 
Activitatea de resurse umane din cadrul institu iei se desf şoar  în baza 

urm toarelor acte normative: Legea nr. 188/1999, republicat , privind Statutul 
func ionarilor publici, Hot rârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei func ionarilor publici, Legea nr. 
360/2002 privind Statutul poli istului şi Legea nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea 
unitar  a personalului pl tit din fonduri publice, respectiv Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului pl tit din fonduri publice. 

 În cursul anului au intervenit urm toarele modific ri în statul de personal al 
institu iei: 1 func ionar public de execu ie s-a pensionat, au fost numite 4 persoane în 
func ia public  de execu ie, din care 1 persoan  pe perioad  nedeterminat , 3 persoane 
pe perioad  determinat , precum şi 1 persoan  în func ie contractual . 

La sfârşitul anului, structura posturilor în cadrul institu iei a fost urm toarea: 
 Autorit i publice şi ac iuni externe: 45 posturi; 
 Ordine Public  şi Siguran  Na ional : 27 posturi. 

    La capitolul „Autorit i publice şi ac iuni externe”, din totalul de 45 posturi aprobate 
în statul de func ii, la data de 31.12.2017 au fost ocupate un num r de 42 posturi, 
repartizate astfel:  

 2 înal i func ionari publici: prefect şi subprefect; 
 3 func ionari publici de conducere: 3 şefi de serviciu; 
 28 func ionari publici de execu ie; 
 9 posturi de personal contractual. 
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La capitolul „Ordine Public  şi Siguran  Na ional ” sunt aprobate în statele de 
organizare un num r de 13 posturi la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Eviden a Paşapoartelor Simple, din care 3 posturi sunt vacante şi 14 posturi la Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, din care 2 
posturi au fost ocupate în anul 2017. 

 
 

 
Compartimentul resurse umane a întocmit şi actualizat pentru fiecare func ionar 

public dosarul profesional, conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 privind dosarul 
profesional al func ionarilor publici, modificat  şi completat  prin H.G. nr. 522/30.05.2007. 

Activitatea de resurse umane cuprinde şi activitatea de încadrare, avansare, 
salarizare a func ionarilor publici cu statut special din cele dou  servicii publice 
comunitare, precum şi gestionarea documentelor clasificate care au leg tur  cu aceste 
activit i. În acest sens, se ine în permanen  leg tura cu direc iile ierarhic superioare, 
respectiv Direc ia General  de Paşapoarte şi Direc ia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor pentru emiterea ordinelor prefectului referitoare la raporturile 
de serviciu ale personalului din cadrul serviciilor publice comunitare, precum şi a altor 
documente care au leg tur  cu aceast  activitate.  

Conform Planului anual de perfec ionare aprobat, un num r de 3 angaja i au 
participat la cursuri de formare profesional . 

A fost elaborat şi transmis Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici „Planul de 
ocupare al func iilor publice pe anul 2017”, stabilindu-se num rul de func ii publice 
rezervate promov rii func ionarilor publici care îndeplinesc condi iile legale. 

Lunar, au fost întocmite şi transmise Ministerului Afacerilor Interne, statele de 
personal, precum şi alte situa ii solicitate, urm rindu-se corectitudinea aplic rii 
prevederilor legale în vigoare.  

Structura posturilor în cadrul serviciilor publice comunitare din 

cadrul instituției

Fun ționari pu li i  u
statut special de

exe uție
Personal contractual
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În permanen  s-a urm rit respectarea şi aplicarea legisla iei privind salarizarea, 
încadrarea în munc , sporurile, indemniza iile, premierile, concediile, pension rile. Drept 
urmare, au fost emise un num r de 148 ordine ale prefectului, având ca obiect stabilirea 
de m suri cu caracter de specialitate din cadrul serviciului. 

Compartimentul resurse umane a emis peste 93 de adeverin e pentru atestarea 
calit ii de func ionar public, pentru atestarea calit ii de asigurat la casa de asigur ri 
sociale de s n tate şi pentru atestarea vechimii în munc  pentru salaria ii care au solicitat 
astfel de acte. 

Pe linia activit ii de prelucrare şi protec ie a datelor cu caracter personal, nu au 
fost înregistrate înc lc ri ale legisla iei în vigoare.  
 

3. Utilizarea resurselor financiare 
Activitatea financiar  se desf şoar , în principal, conform urm toarelor acte 

normative: Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , Legea nr. 500/2002 privind 
finan ele publice, Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilit ii institu iilor publice, 
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, 
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a cadrului 
specific de norme profesionale pentru persoanele care desf şoar  activitatea de control 
financiar preventiv. 

Institu ia Prefectului este institu ie public , finan at  integral de la bugetul de stat, 
prefectul fiind ordonator ter iar de credite, în directa subordonare a ordonatorului principal 
de credite, ministrul afacerilor interne. 

Pentru anul 2017, bugetul final aprobat a fost de 4.465.000 lei, din care: 
 la cap. 51 “Autorit i publice şi ac iuni externe” - cheltuieli curente, suma de 

2.919.000 lei; 
 la cap. 61 “Ordine public  şi siguran  na ional ”, suma de 1.539.000 lei; 
 la cap. 68 “Asigur ri şi asisten  social ”, suma de 7.000 lei; 

Pl ile efectuate au fost de 4.412.338 lei, din care: 
 la cap. 51 “Autorit i publice şi ac iuni externe” - cheltuieli curente, suma de 

2.881.631 lei; 
 la cap. 51 “Autorit i publice şi ac iuni externe” - alegeri locale, suma de 46.000 lei; 
 la cap. 61 “Ordine public  şi siguran  na ional ”, suma de 1.524.583 lei; 
 la cap. 68 “Asigur ri şi asisten  social ”, suma de 6.124 lei. 

 
Situa ia utiliz rii creditelor bugetare 
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Situa ia utiliz rii creditelor bugetare 
la cap. 51 “Autorit i publice şi ac iuni externe” 

 

 
 

Situa ia utiliz rii creditelor bugetare 
la cap. 61 “Ordine public  şi siguran  na ional ” 

 

 
 
Au fost alocate fonduri bugetare în sum  de 46.000,00 lei, utilizate în propor ie de 

100%, pentru alegerile locale par iale pentru alegerea primarului comunei Şieu, organizate 
în data de 11 iunie 2017. 
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Obiectivele urm rite la nivelul Institu iei Prefectului în domeniul financiar-contabil au 
fost urm toarele: 

 Întocmirea, editarea şi p strarea registrelor de contabilitate obligatorii şi a celorlalte 
documente de eviden  contabil  prin întocmirea, editarea şi p strarea registrului- 
jurnal, registrului inventar, fişelor de cont pentru toate opera iunile efectuate pe 
parcursul anului 2017, a fişelor de cont analitic pentru valori materiale şi a fişelor 
mijlocului fix, registrul numerelor de inventar, fişelor pentru opera iuni bugetare, 
registrului de cas ; 

 Asigurarea informa iilor corecte, referitoare la patrimoniul aflat în administrarea 
institu iei publice şi respectiv la execu ia bugetului de venituri şi cheltuieli, obiectiv 
realizat prin eviden ierea în contabilitate: a opera iunilor referitoare la imobiliz ri, 
obiecte de inventar şi materiale; stabilirea, urm rirea şi eviden ierea datoriilor şi 
crean elor; a opera iunilor de trezorerie şi a cheltuielilor bugetare; 

 Prezentarea şi raportarea informa iilor financiare corecte privind patrimoniul şi 
execu ia bugetar  la sfârşitul perioadei de referin  (trimestru/an); 

 Plata facturilor la timp, obiectiv realizat prin întocmirea documentelor de plat  
pentru toate opera iunile economico-financiare derulate în anul 2017, conform 
prevederilor legale incidente; 

 Plata drepturilor salariale/obliga iilor aferente acestora, precum şi a celorlalte 
drepturi rezultate din raporturile de munc ; 

 Respectarea prevederilor legale privind procedurile de angajare, lichidare, 
ordonan are şi plat  a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, contabilizarea şi 
raportarea lor. Au fost întocmite 601 angajamente bugetare, 1.167 ordonan ri de 
plat , 1.322 ordine de plat  c tre trezorerie şi 487 foi de v rs mânt. 
Prin casieria institu iei s-a depus la trezorerie suma de 2.243.891 lei, din care 

2.019.502 lei reprezentând contravaloarea pl cu elor de înmatriculare, sum  care se 
vireaz  în contul Direc iei Regim Permise de Conducere şi Înmatricul ri Vehicule şi suma 
de 224.388 lei reprezentând taxe pentru eliberarea paşapoartelor simple. 

Toate opera iunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectu rii 
lor în documente justificative pe baza c rora s-au f cut înregistr ri în jurnale, fişe şi alte 
documente contabile. 
 

4. Activitatea de achizi ii publice 
Activitatea s-a desf şurat potrivit legisla iei în vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 

şi Hot rârea Guvernului României nr. 395/2016. 
Pe tot parcursul anului s-a urm rit asigurarea condi iilor pentru buna func ionare a 

activit ii tuturor structurilor func ionale din cadrul institu iei, asigurându-se baza material  
şi echipamentele necesare desf şur rii activit ii curente, precum şi între inerea 
echipamentelor, dar toate acestea în m sura resurselor financiare disponibile. 

Datorit  creditelor bugetare reduse nu au fost realizate toate obiectivele propuse, 
respectiv participarea tuturor func ionarilor publici propuşi la programe de perfec ionare. 

În m sura bugetului alocat s-au asigurat condi iile pentru buna func ionare a 
parcului auto şi au fost respectate prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 
599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnic  de autovehicule a 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, întocmindu-se zilnic foile de parcurs, cu 
centralizarea consumului de combustibil pe fiecare maşin  şi predarea eviden ei pentru 
înregistrarea în eviden ele contabile, urm rindu-se încadrarea consumului de carburant în 
normativele aprobate. 

S-a elaborat, actualizat şi modificat în func ie de bugetele lunare alocate, programul 
anual al achizi iilor publice, în baza necesit ilor transmise de structurile din cadrul 
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institu iei. Acest plan este utilizat ca un instrument managerial, pe baza c ruia se planific  
procesul de achizi ie. 

Au fost încheiate 16 contracte şi acte adi ionale dintr-un num r de 192 achizi ii 
directe. 
 

5. Asigurarea resurselor logistice 
Activitatea se desf şoar  în principal conform urm toarelor acte normative: 
- Legea nr. 98/2016 şi Hot rârea Guvernului României nr. 395/2016; 
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului 

privind asigurarea tehnic  de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne; 
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi s n tatea în munc , Hot rârea Guvernului 

României nr. 1425/2006; 
- Legea nr. 307/2006 privind ap rarea împotriva incendiilor; 
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiv  a deşeurilor în institu iile publice; 
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea şi 

controlul activit ii de protec ie a mediului în unit ile Ministerului Afacerilor Interne. 
Au fost declanşate şi casate mijloace fixe în valoare de 125.048,69 lei. 
Parcul auto al institu iei este dotat cu 6 autovehicule, din care 3 sunt func ionale şi 

4 autovehicule sunt utilizate de c tre serviciile publice comunitare. Autovehiculele sunt în 
parametrii normali de func ionare şi se încadreaz  în consumul normal de carburan i. 

 Cu privire la activitatea de securitate şi s n tate în munc , au fost 
desf şurate urm toarele activit i: 

- a fost întocmit planul de control şi tematica de control pe linia s n t ii şi 
securit ii în munc , înregistrat, conform cerin elor art. 15 pct. 17 din Hot rârea 
Guvernului României nr. 1425/2006; 

- au fost elaborate Instruc iunile proprii privind securitatea şi s n tatea în munc ; 
- a fost actualizat, prin ordin al prefectului, Comitetul de Securitate şi S n tate în 

Munc , precum şi Regulamentul de func ionare al acestuia; 
- a asigurat secretariatul şi organizarea şedin elor trimestriale ale Comitetului de 

Securitate şi S n tate în Munc ; 
- au fost efectuate 6 controale pe linia securit ii şi s n t ii în munc  având ca 

obiect verificarea cunoştin elor, efectuarea instructajelor la locul de munc , completarea la 
zi a carnetelor; 

- au fost întocmite un num r de 2 rapoarte şi 2 inform ri privind protec ia 
maternit ii la locul de munc . 

 În domeniul prevenirii şi stingerii a incendiilor, au fost desf şurate de c tre 
persoana responsabil  cu PSI, urm toarele activit i: 

- personalul a fost instruit şi testat pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi 
protec iei civile; 

- a fost stabilit , prin ordin al prefectului, componen a echipelor de interven ie în 
caz de incendiu la nivelul institu iei pentru fiecare etaj; 

- au fost completate fişele individuale de instructaj în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor şi în domeniul protec iei civile; 

- au fost verificate, reparate şi înc rcate sting toarele din dotarea institu iei; 
- a fost întocmit raportul anual privind m surile de prevenire şi stingere a 

incendiilor. 
 Pe linia colect rii selective a deşeurilor, au fost desf şurate urm toarele 

activit i: 
- a fost verificat modul de colectare selectiv  a deşeurilor; 
- deşeurile colectate au fost predate c tre Rematinvest şi au fost contabilizate în 

eviden a tehnico-operativ  pe categorii de deşeuri (registrul şi fişele de eviden ); 
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- au fost predate deşeuri din hârtie şi carton în cantitate de 13.800 kg (documente 
arhiv  - 2.460 kg, buletine de vot - 10.620 kg şi 720 kg din colectare selectiv ), 
ob inându-se din valorificare suma de 2.760 lei; 

- au fost predate deşeuri din aluminiu (pl cu e de înmatriculare distruse) în 
cantitate de 2.025 kg, rezultând din valorificare suma de 8.249,85 lei, tax  de mediu 
255,15 lei; 

- au fost predate deşeuri DEEE în cantitate de 540 kg, rezultând din valorificare 
suma de 157,14 lei, tax  de mediu 4,86 lei; 

- sumele ob inute din valorificarea deşeurilor au fost virate la bugetul de stat; 
- au fost efectuate 2 instruiri ale personalului care asigur  efectuarea cur eniei în 

institu ie privind manipularea, transportul şi depozitarea deşeurilor în containerele de mare 
capacitate aflate în curtea interioar  a institu iei; 

- a fost actualizat  Comisia de protec ie a mediului la nivelul institu iei; 
- rapoartele au fost întocmite la termen şi transmise c tre Direc ia Logistic  din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 

IV. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  
 

A. Cancelaria Prefectului 
Cancelaria Prefectului, prin activitatea desf şurat , a urm rit promovarea imaginii 

Institu iei Prefectului, îmbun t irea comunic rii externe şi a rela iilor interinstitu ionale, 
organizarea de ac iuni cu caracter public pentru marcarea unor evenimente. 

Intern a men inut permanent informarea reciproc  între prefect, subprefect şi şefii 
structurilor de specialitate, colaborând cu întreg personalul în scopul realiz rii atribu iilor 
ce revin prefectului, subprefectului şi structurilor institu iei. 

 
  I. Activit i în domeniul propriu de competen   

 
  1. Administrarea agendei conducerii institu iei şi postarea pe portalul 
institu iei, concretizat  în 299 ac iuni. 
  Cancelaria prefectului a derulat activit ile necesare particip rii, respectiv:  

Preg tirea unor variante de alocu iuni, pentru evenimentele importante, prezentate 
conducerii institu iei - 69 alocu iuni din care 52 pentru prefect şi 17 pentru subprefect, 
confirmarea particip rii, preg tirea mapei de participare acolo unde a fost cazul, solicitarea 
acordului conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru ac iunile din afara jude ului, 
asigurarea elementelor de delega ie (transport, cazare etc.), publicarea unui sumar al 
deplas rii, în pres  sau pe site-ul institu iei. 

 Ac iuni şi evenimente organizate/promovate în cursul anului  
 Evenimente/ac iuni na ionale sau regionale 

  - Participare la Adunarea General  a Asocia iei Prefec ilor şi Subprefec ilor din 
România, care a avut loc la Tîrgu-Mureş (16-17 martie); 
 - 2 şedin e de lucru ale Comitetului de Bazin Hidrografic Someş-Tisa, care îşi 
desf şoar  activitatea la sediul Administra iei Bazinale Someş-Tisa, din municipiul Cluj-
Napoca, sub preşedin ia prefectului jude ului Bistri a-N s ud (20 martie şi 03 iunie); 
 - Participare la „Cursul de preg tire în domeniul situa iilor de urgen " la Centrul 
Na ional de Perfec ionare a Preg tirii pentru Managementul Situa iilor de Urgen  Ciolpani 
(26-30 iunie); 

- Participare la evenimente prilejuite de Campionatul Mondial de descarcerare şi 
prim-ajutor de la Tîrgu-Mureş (30-31 august);  

- Participare la sesiunea de lucru, sub coordonarea Secretarului de stat pentru 
rela ia cu institu iile prefectului, la Hotelul Excelsior din Braşov (11-14 septembrie); 
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- Participare, de Ziua pompierilor din România (13 septembrie), ceremonie 
organizat  la Bucureşti, în cadrul c reia Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-
N s ud a primit drapelul de lupt  al unit ii;  

- Participare la exerci iul tactic de simulare a activ rii planului roşu de interven ie cu 
multiple victime în cazul unui accident complex cu 2 scenarii în zona viaductului Dealul 
Ştef ni ei organizat de Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud şi 
Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Maramureş (3 octombrie). 

 Ac iuni menite s  promoveze rela iile externe 
Ac iuni preg titoare pentru participarea prefectului la întâlniri cu parteneri str ini în 

scopul promov rii intereselor jude ului - 8 întâlniri: 
  - Întâlnire cu ambasadorul SUA, domnul Hans Klemm, la Biblioteca jude ean  
„George Coşbuc” din Bistri a la inaugurarea Raftului American (American Shelf), o dona ie 
de carte (21 martie 2017); 

- Întâlnire cu Ambasadorul Mexicului la Bucureşti, domnul Jose Arturo Trejo Nava, 
cu prilejul inaugur rii oficiale a Consulatului Onorific al Mexicului în municipiul Cluj-Napoca 
(30-31 mai 2017); 

- Întâlnire la Bucureşti cu guvernatorul provinciei Hunan (China), Xu Dazhe (08 iulie 
2017); 

- Participare la semnarea Declara iei de inten ie privind stabilirea de rela ii de 
prietenie şi încheierea oficial  a unui parteneriat între municipiul Bistri a şi oraşul chinez 
Zhangjiajie, care a avut loc la Prim ria Municipiului Bistri a (11 iulie 2017); 

- Întâlnire cu ambasadorul României în Vietnam, Excelen a Sa, domnul Valeriu 
Arteni, la sediul institu iei prefectului (31 iulie 2017); 

- Participare la semnarea de c tre primarul municipiului Bistri a, domnul Ovidiu 
Teodor Cre u şi primarul oraşului Rehovot din Israel, domnul Rahamim Malul, a actelor de 
înfr ire a celor dou  oraşe (21 august 2017);  

- Întâlnire cu Excelen a Sa Ambasadorul Extraordinar şi Plenipoten iar al României 
pe lâng  Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran de Malta, prof. univ. dr. Liviu-Petru Z pâr an 
(23 august 2017); 

- Participare la ac iunile ocazionate de vizita, în municipiul Bistri a, a Consulului 
Onorific al rilor de Jos la Cluj-Napoca, domnul Wouter Reijers (15 decembrie 2017); 

- Participare la invita ia forumului german la ac iunile prilejuite de vizita, la Bistri a, a 
noului Consul al Republicii Federale Germania la Sibiu, domnul Hans Erich Tischler.  

 Ac iuni în parteneriat având ca scop promovarea voluntariatului şi 
spiritului civic - 14  

Selectarea invita iilor primite de la ong-uri, încheierea unor protocoale de 
colaborare, stabilirea modului de implicare a conducerii institu iei la evenimentele propuse, 
organizarea întâlnirilor de lucru cu responsabilii şi promotorii ac iunilor, mediatizarea şi nu 
în ultimul rând participarea conducerii  institu iei în calitate de voluntari sau parteneri dup  
caz. 

Prezentare în ordinea cronologic  a desf şur rii:  
- 23 februarie 2017 - Participare la evenimentul „Omul Anului”, organizat de Clubul 

Rotary Bistri a; 
- 6 martie 2017 - Întâlnire de lucru privind acordarea sprijinului din partea Institu iei 

Prefectului pentru recunoaşterea oficial  a sportului de atelaje canine (recunoscut oficial, 
în România, ca ramur  a sportului, printr-un ordin al ministrului Tineretului şi Sportului, 
emis în data de 10.04.2017) - Prefectul jude ului a f cut intrven ii la ministerul de resort; 

- 18 martie 2017 - Participare la ac iunea „Mica împ durire” la Sânmihaiu de Câmpie; 
- 23 martie 2017 - Vizit  la Centrul reziden ial pentru persoane vârstnice de la 

Cuşma; 
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- 11 mai 2017 - Participare la Olimpiada Inocen ilor, organizat  cu scopul de a creşte 
gradul de conştientizare a comunit ii cu privire la problemele, nevoile, dar şi poten ialul 
copiilor cu dizabilit i; 

- 20 mai 2017 - Participare la Olimpiada persoanelor cu scleroz  multipl ; 
- 7 iunie 2017 - Participare la festivitatea de premiere a proiectului „D  electrice la 

reciclat pentru un P mânt curat!” edi ia 2016-2017; 
- 10 august 2017 - Şedin  de lucru privind acodarea de sprijin în organizarea 

maratonului Via Maria Theresia, organizat de Asocia ia T şuleasa;  
-  5 octombrie 2017 - Participare la Gala Educa iei la Centrul Cultural Dacia; 
- 27 octombrie 2017 - Participare la deschiderea Târgului de Purici, eveniment 

organizat de Clubul Lions în vederea strângerii de fonduri pentru sus inerea unor proiecte  
umanitare; 

- Participare la Balul caritabil organizat de Clubul Rotary Nosa Bistri a;  
- 19 decembrie 2017 - Decernarea premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la 

olimpiadele naționale;  
- 20 decembrie 2017 - Participare la ceremonia organizat  de Consiliul Jude ean 

pentru acordarea titlurilor de Cet eni de Onoare ai jude ului Bistri a-N s ud;  
- 21-30 decembrie 2017 - Sprijin acordat în organizare şi participare ca voluntari la 

evenimentul „Camionul de Cr ciun”, în cadrul parteneriatului cu Asocia ia T şuleasa Social, 
al turi de Inspectoratul Şcolar Jude ean, Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Inspectoratul 
Jude ean de Jandarmi şi Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen . De men ionat 
c  au beneficiat de cadouri şi copiii din Raionul Glodeni, Republica Moldova. 

 Alte ac iuni la care prefectul sau subprefectul jude ului au asigurat 
reprezentarea institu iei pe domenii de activitate: 127 cazuri 

Economie (23), Educa ie (9), S n tate (4), Cultur  (23), Religie (15), Sport (12), 
Serb ri/Festivaluri/Zilele comunelor, oraşelor, municipiului (17), Manifest ri 
interinstitu ionale locale (24). 
  2. Asigurarea transparen ei ac iunilor organizate de institu ie şi a celor la 
care au participat prefectul şi subprefectul concretizate în: 

 148 comunicate, inform ri de pres  şi mesaje cu ocazia unor evenimente festive 
sau de importan  deosebit  transmise prin intermediul poştei electronice; 

 7 interviuri, emisiuni radio/TV programate; 
 15 conferin e de pres ; 
 2 briefing-uri de pres ; 
 547 documente de interes public, pentru care s-a acordat avizul în vederea post rii 

pe pagina web a institu iei; 
 59  note raport avizate în vederea post rii pe site-ul institu iei; 
 356 post ri pe pagina de facebook a institu iei (informa ii/mesaje de interes public, 

1052 imagini). Impact: 3.584 aprecieri şi 254.000 vizualiz ri. 
  3. Organizarea desf şur rii manifest rilor dedicate zilelor na ionale şi 
participarea la activit i şi festivit i militare  

Organizarea ceremonialului militar şi religios cu ocazia zilelor na ionale - 13 
evenimente, concretizate în: 
 - întocmirea documentelor şi organizarea întâlnirilor de lucru, cu participarea 
prefectului jude ului, preşedintelui Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud, primarului 
municipiului Bistri a, comandantului Garnizoanei Bistri a şi şefilor structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, pentru stabilirea detaliilor necesare;  

-  promovarea evenimentelor cu însemn tate na ional ; 
 - asigurarea inform rii popula iei asupra programului fiec rei manifest ri prin 
intermediul presei;  
 Participare la şedin ele de garnizoan  şi alte activit i militare - 8 activit i. 
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  4. Analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, rapoarte şi informarea 
conducerii institu iei cu privire la principalele probleme şi  tendin e ale mediului 
economic, social şi administrativ al jude ului 

a) Analiza datelor din rapoarte, situa ii, inform ri întocmite la nivelul 
structurilor din cadrul institu iei pentru informarea prefectului, subprefectului: 

- Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de 
autorit ile publice locale (lunar, semestrial, anual), total an: 12 inform ri şi 3 
rapoarte;  

- Lista şi stadiul cauzelor aflate pe rolul instan elor de judecat  - comunic ri  
s pt mânale; 

- Situa ia actelor de autoritate la care nu s-a revenit în urma procedurilor prealabile 
- inform ri s pt mânale; 

- Graficul desf şur rii şedin elor consiliilor locale ale unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Bistri a-N s ud - lunar; 

- Informare a activit ii Comisiei de control pentru respectarea prevederilor Legii nr. 
145/2014, republicat , şi Hot rârii Guvernului României nr. 860/2016, precum şi stabilirea 
unor m suri de reglementare a pie ei produselor din sectorul agricol, în pie ele 
agroalimentare din jude ul Bistri a-N s ud - 2 procese-verbale; 

- Raportul privind monitorizarea st rii economico-sociale a jude ului (trimestrial) - 4 
rapoarte; 

- Raport privind realizarea Planului jude ean pentru îndeplinirea politicilor de 
integrare european  şi intensificarea rela iilor externe - 4 rapoarte; 

- Stadiul rela iilor de înfr ire, cooperare sau asociere dintre autorit i publice locale 
din jude  şi autorit i similare din str in tate - 2 rapoarte; 

- Stadiul implement rii Planului de ac iuni aferent anului 2017 pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 în jude ul Bistri a-N s ud 
(trimestrial) - 4 rapoarte; 

- Stadiul încheierii contractelor de vânzare-cump rare a locuin elor ANL (trimestrial) 
- 4 rapoarte;  
   - Informarea privind desf şurarea Programului guvernamental „lapte-corn” şi de 
încurajare a consumului de fructe înaintat  prefectului şi subprefectului - 1 informare; 
   - Informarea privind activit ile desf şurate de structurile deconcentrate şi 
autorit ile publice locale pentru derularea în condi ii de siguran  a noului  an şcolar   
2017-2018 - 1 informare; 

b) Rapoarte transmise spre analiz  conducerii institu iei şi ulterior 
comunicate c tre Ministerul Afacerilor Interne sau altor institu ii de la nivel 
central: 

- Raport 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 - 1 raport anual; 

- Raport 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 
- 12 rapoarte; 

- Raport privind stadiul solu ion rii notific rilor la nivelul jude ului Bistri a-N s ud - 
12 rapoarte; 

- Raport privind controalele efectuate şi contraven iile aplicate în baza legilor 
reparatorii - 12 rapoarte; 

- Raport privind num rul de dosare de desp gubiri constituite în baza Legii nr. 10 - 
12 rapoarte; 

- Situa ia organiz rii activit ii de audit public intern din unit ile administrativ-
teritoriale din jude ul Bistri a-N s ud, la data de 30.09.2017 - 1 situa ie; 
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- Situa ia ac iunilor de verificare efectuate potrivit art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din 
H.G.R. nr. 460/2006 - 2 rapoarte; 

- Raport privind progresul periodic şi indicatorii de evaluare a Strategiei Na ionale 
Anticorup ie 2016-2020, pentru semestrul I 2017 şi pentru anul 2017 - 2 rapoarte; 

- Raport privind şedin ele Comisiei de Dialog Social de la nivelul jude ului Bistri a-
N s ud pentru semestrul I 2017 şi pentru anul 2017 - 2 rapoarte; 

- Raportul  anual privind starea economic  a jude ului - 1 raport; 
- Macheta unic  de raportare privind Priorit i-obiective principale şi Planul de 

ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, 
aprobat prin Hot rârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului 
şi stadiul realiz rii în semestrul I 2017 - 1 raport; 

- Inform ri semestriale privind analiza activit ilor desf şurate şi a rezultatelor 
ob inute, pentru creşterea gradului de siguran  în incinta şi în zonele adiacente unit ilor 
de înv mânt preuniversitar din jude ul Bistri a-N s ud, cu completarea grilelor din 
anexele nr. 1 şi 2 conform prevederilor Planului Na ional Comun de Ac iune nr. 94859 din 
data de 23.06.2016 - 2 inform ri; 

- Raport ri lunare privind activitatea Colegiului prefectural - 12 rapoarte;  
- Raport anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2015 

şi situa ia sintetic  a rezultatelor autoevalu rii pân  la data de 31.12.2016 (Nr. 
II/B/4.259/24.02.2017); 

- Raport privind Stadiul îndeplinirii la data de 31.12.2016 a Planului de ac iuni la 
nivelul institu iei pentru punerea în aplicare a Programului de dezvoltare a sistemului de 
control intern managerial al Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud (Nr. 
II/B/812/12.01.2017); 

- Programul de dezvoltare SCIM la nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-
N s ud în perioada 2016-2017 (Nr. II/B/7.729/12.04.2017); 

- Raport privind modul de desf şurare a activit ii de inventariere a documentelor 
clasificate primite şi emise în cursul anului 2016, care a fost comunicat Direc iei Generale 
de Protec ie Intern . 
  5. Colaborarea cu structurile din cadrul institu iei, în scopul preg tirii şi 
desf şur rii întâlnirilor de lucru ale comisiilor, comitetelor şi grupurilor de lucru 
constituite prin ordin al prefectului la nivelul jude ului 

- Colegiul Prefectural - 12 şedin e;  
- Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud - 11 şedin e din 

care 9 extraordinare şi 2 ordinare, 3 proiecte de hot râri de guvern; 
- Comisia mixt  de rechizi ii - 2 şedin e; 

 - Comisia de Dialog Social - 10 şedin e; 
- Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice - 

12 şedin e; 
- Comisia de incluziune social  - 2 şedin e; 
- Grupul mixt de lucru pentru monitorizarea şi implementarea Planului Teritorial 

Comun de Ac iune pentru creşterea gradului de siguran  în unit ile şcolare - 4 şedin e; 
- Comisia pentru implementarea Hot rârii de Guvern nr. 640/2017, pentru 

aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 - 1 şedin ; 
- Colectivul de lucru pentru implementarea Programului Opera ional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate - 4 şedin e; 
- Grupul tehnic de lucru pentru agricultur  şi dezvoltare rural  în jude ul Bistri a-

N s ud - 4 şedin e; 
- Grupul jude ean Bistri a-N s ud de modernizare a administra iei publice - 1 

şedin ; 
-  Grupul de lucru mixt pentru romi - 3 şedin e; 
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- Comisia cu atribu ii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologic  a 
sistemului de control intern managerial - 2 şedin e; 

- Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR) la nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul 
Bistri a-N s ud - 2 şedin e; 

- Comisia jude ean  Bistri a-N s ud pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privat  asupra terenurilor - 6 şedin e; 

- Colectivul de lucru al Comisiei jude ene Bistri a-N s ud pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privat  asupra terenurilor - 6 şedin e; 

- Comisia jude ean  de atribuire de denumiri pentru institu iile şi obiectivele de 
interes jude ean sau local Bistri a-N s ud - 5 şedin e; 

- Comisia Jude ean  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 - 1 şedin ; 

- Comisia Jude ean  Bistri a-N s ud de Ac iune Împotriva Violen ei în Sport - 1 
şedin ; 

- Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  - 11 şedin e. 
  6. Coresponden , secretariat şi alte activit i curente 
 - Asigurarea cadrului de desf şurare a unui num r de 24 videoconferin e din 
care 18 organizate de Ministerul Afacerilor Interne, 5 organizate de Ministerul S n t ii şi  
1 organizat  de Ministerul Muncii şi Justi iei Sociale; 
 - Men inerea unei leg turi permanente cu Direc ia General  pentru Rela iile cu 
Institu iile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
 - Monitorizarea documentelor primite, solu ionate sau transmise c tre ministere şi 
alte institu ii de la nivel central;  
 - Participare la întâlnirile de lucru ale prefectului şi subprefectului; 
 - Men inerea leg turii şi conlucrarea cu celelalte structuri ale Institu iei Prefectului - 
Jude ul Bistri a-N s ud; 
 - Men inerea unei leg turi permanente cu structurile Ministerului Afacerilor Interne 
de la nivelul jude ului; 
  - Gestionarea unui num r de 26.331 documente (din care 16.758 intrate prin 
registratura institu iei), care au necesitat repartizare, distribuire, studiere, prezentare c tre 
prefect sau subprefect în vederea solu ion rii; 
 - Gestionarea coresponden ei prin intermediul poştei speciale - 2.123 expedieri şi 
1.590 primiri; 
 - Gestionarea comunic rilor criptate sosite prin re elele speciale, respectiv 
informarea prefectului în timp util şi repartizarea c tre structurile responsabile - 635 
documente; 
 - Gestionarea comunic rilor sosite prin re eaua Axigen WebMail a Direc iei Generale 
pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului, respectiv înregistrarea documentelor astfel 
primite la Registratura şi repartizarea lor c tre structurile responsabile - 122 documente; 
 - Documentarea şi stabilirea direc iilor pentru intervențiile publice ale 
prefectului/subprefectului; 
 - Au fost sintetizate, monitorizate şi arhivate, ziarele presei scrise locale, cu scopul 
inform rii în timp util a prefectului asupra referirilor la institu ie;  
 - Comunicarea deciziilor prefectului/subprefectului întregului personal; 
 - Monitorizarea unui num r de 161 peti ii, respectiv repartizarea, urm rirea 
modalit ii şi a termenului de solu ionare;  
 - Organizarea, participarea, completarea informa iilor în registrul electronic pentru 
activitatea de acordare a audien elor de c tre prefect şi subprefect - 242 persoane 
înscrise, 210 persoane audiate din care 22 îndrumate c tre alte institu ii, 20 au depus 
peti ii. 
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II. Obiective stabilite pentru anul 2018 
- asigurarea condi iilor necesare desf şur rii şedin elor de lucru ale prefectului; 
- analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a 

subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendin e ale mediului social şi economic 
din jude ; 

- elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapid  şi corect  a prefectului 
şi a subprefectului; 

- organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natur  s  informeze 
opinia public  şi mass-media cu privire la ac iunile prefectului; 

- asigurarea între inerii şi actualiz rii site-ului oficial al institu iei prefectului; 
- punerea la dispozi ia mijloacelor de informare în mas  a informa iilor destinate 

opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activit ii prefectului, prin inform ri şi 
conferin e de pres  organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 
 - orice alte atribu ii stabilite prin ordin de c tre prefect. 
 

B. Corpul de control al prefectului 
 

Ac iuni de control dispuse de Prefectul jude ului 
Au avut loc un num r de 17 activit i de verificare, constatare, analizare, 

evaluare şi îndrumare la sediul urm toarelor unit i administrativ-teritoriale din jude : 
Beclean, Bistri a-Bîrg ului, Braniştea, Budeşti, Cetate, Ciceu Giurgeşti, Dumitri a, Feldru, 
Livezile, M rişelu, Monor, Petru Rareş, Romuli, Spermezeu, Şieu-M gheruş, Telciu, Tîrlişua. 

           
 Tematica abordat  

- Îndeplinirea de c tre primar a atribu iilor care îi revin în calitatea sa de 
reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorial , atribu ii exercitate de acesta în 
numele statului;   

- Îndeplinirea de c tre primar a atribu iilor privind rela ia cu consiliul local, 
adoptarea bugetului local, organizarea şi func ionarea serviciilor publice asigurate 
cet enilor; 

- Func ionarea serviciilor publice locale de profil; 
- Verificarea prevederilor legale privind func ionarea consiliilor locale; 
- Activitatea secretarului unit ii administrativ-teritoriale; 
- Asigurarea func ion rii compartimentelor şi activit ilor cu caracter juridic; 
- Activitatea de afaceri europene şi rela ii interna ionale; 
- Activitatea de management, informare şi rela ii publice; 
- Activit i care vizeaz  respectarea prevederilor legale privind rela iile de munc ; 
- Stadiul aplic rii prevederilor legilor fondului funciar; 
- Modul de organizare a activit ii de audit public intern; 
- Respectarea prevederilor Legii nr. 75/1994, a Legii nr. 145/2015, O.G. nr. 

53/2002, reglemenatrea activit ii de voluntariat conform Legii nr. 78/2014; 
- Func ionarea activit ii de secretariat şi rela ii publice. 
 

 Principalele deficien e constatate 
- Deficien e privind respectarea prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind Registrul 

Agricol; 
- Nerespectarea în totalitate a obliga iilor ce revin consilierilor locali, viceprimar, 

primar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicat , a administra iei 
publice locale; 
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- Necunoaşterea corespunz toare a legisla iei care reglementeaz  desf şurarea 
activit ilor într-o prim rie de c tre func ionarii publici sau personalul contractual al 
prim riilor; 

- Deficien e privind obliga ia legal  de a crea o transparen  decizional  adecvat  
activit ilor desf şurate în prim rie; 

- Nerespectarea tuturor prevederilor legale care reglementeaz  situa iile de 
urgen ; 

- Lipsa inventarierii domeniului public şi privat al unit ii administrativ-teritoriale; 
- Neaplicarea unui management performant în organizarea şi func ionarea 

prim riilor. 
 

 M suri propuse 
Toate deficien ele constatate cu ocazia verific rilor întreprinse de c tre membrii 

comisiilor mixte de control sunt corectate prin trasarea de m suri şi termene de realizat, 
cuprinse în Raportul de control şi Planul de m suri. 

În cadrul ac iunilor de control, sprijin şi îndrumare la nivelul autorit ilor 
administra iei publice locale din jude , s-a pus un accent deosebit pe rolul respect rii 
legisla iei, al cunoaşterii acesteia, a respectului fa  de cet eni, ca principali beneficiari ai 
activit ilor desf şurate în institu iile publice, pe l murirea tuturor aspectelor care le sunt 
neclare personalului din prim rii. 
 

C. Compartimentul Audit Intern 
 

 Exercitarea activit ii de audit public intern  
Pentru activitatea de auditare, se urm reşte respectarea „Procedurii privind 

activitatea de auditare”, edi ia a 3-a, revizia 1, procedur  pus  de acord cu exigen ele 
O.S.G.G. nr. 400/2015 cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

 Planificarea activit ii de audit 
Munca de audit se bazeaz  pe Planul de audit anual şi multinual aprobat de 

conduc torul institu iei. Auditorul a activat efectiv în cadrul Compartimentului Audit Intern 
în anul 2017 pentru o perioad  de 6 luni, întrucât în perioada 17.02.-17.08.2017 şi-a 
desf şurat activitatea în cadrul Compartimentului Corpul de Control al Prefectului, în 
calitate de consilier. 

 Realizarea misiunilor de asigurare 
Auditorul a încheiat cu raport de audit 1 misiune de asigurare de regularitate, 2 

misiuni ad-hoc de regularitate, iar 1 misiune a fost finalizat  în prima parte a lunii ianuarie 
2018. S-au stabilit 5 recomand ri de implementat, din care 1 pentru recuperarea a 2.600 
lei. 

 Urm rirea  implement rii recomand rilor 
   Urmare a misiunilor de audit din anul 2016 au fost f cute 13 recomand ri, din 
care doar 6 au fost implementate. Datorit  implement rii cu dificultate a recomand rilor 
din rapoartele de audit, s-a procedat la revizia Procedurii privind auditarea, prin stabilirea 
necesit ii includerii în Programul de activitate s pt mânal, a recomand rilor de 
implementat, activitate în sarcina conduc torilor/responsabililor de structuri auditate. 
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D. Afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic , 
programe şi strategii guvernamentale 
 

 Accesarea Fondurilor Europene 
Au fost desf şurate activit i premerg toare întocmirii şi depunerii cererii de 

finan are în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, AXA PRIORITAR  3, 
PRIORITATEA DE INVESTI II 3.1, OPERA IUNEA B - CL DIRI PUBLICE: 

- a fost întocmit  fişa de proiect şi comunicat  c tre Ministerul Afacerilor Interne conform 
procedurii de lucru şi a fost solicitat  cuprinderea în buget a sumelor necesare documenta iilor 
tehnice; 

- s-a participat la un num r de 7 videoconferin e organizate de Ministerul Afacerilor 
Interne cu structurile subordonate. 

Pentru anul 2018 au fost cuprinse în bugetul Ministerului Afacerilor Interne sumele 
necesare achizi iei serviciilor de întocmire a documenta iilor tehnice necesare depunerii 
cererii de finan are. 

Au fost întocmite un num r de 19 circulare privind afacerile europene, referitoare 
la: transmiterea priorit ilor de investi ii pentru anul 2017 şi stadiul realiz rii investi iilor 
aferente anului 2016; aplicarea unor reglement ri privind depunerea documenta iilor în 
vederea finan rii obiectivelor de investi ii prin intermediul Programului Na ional de 
Dezvoltare Local ; campania de depunere a cererilor pentru subven ii în anul 2017; 
retransmiterea unor documenta ii în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Local ; 
publicarea ghidurilor finale aferente subm surilor 4.3, 7.2 şi 7.6 din cadrul Programului 
Na ional de Dezvoltare Rural  2014-2020; comunicarea sumelor cuprinse în buget pentru 
activit ile de tineret; transmiterea h r ilor aferente drumurilor forestiere şi agricole 
modernizate din fonduri europene; intensificarea activit ilor de informare privind 
campania de depunere a cererilor pe suprafa ; lansarea cererilor de proiecte în vederea 
realiz rii depozitelor pentru gunoiul de grajd; solicitarea de prelungire a programului de 
lucru necesar pentru eliberarea adeverin elor din registrul agricol în vederea acoperirii 
tuturor cererilor adresate de fermieri; stadiul proiectelor finan ate prin Programul Na ional 
de Dezvoltare Rural  2007-2013 care trebuie finalizate în anul 2017; comunicarea 
rapoartelor aferente semestrului I pentru aplicarea Planului Jude ean pentru Realizarea 
Politicilor de Integrare European  şi Intensificarea Rela iilor Externe; urgentarea 
implement rii proiectelor finan ate prin PNDR 2017-2020; solicitarea num rului de 
beneficiari ai Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate; şedin a de 
lucru referitoare la emiterea avizelor de c tre serviciile publice deconcetrate la proiectele 
de investi ii; documenta iile necesare în vederea ob inerii avizelor de mediu la proiectele 
de investi ii; termenul limit  de depunere a solicit rilor de transfer a sumelor pentru 
proiectele din Programul Na ional de Dezvoltare Local ; desemnarea persoanelor 
responsabile de recep ia ajutoarelor Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2017-2018; preg tirea documentelor în vederea efectu rii verific rilor 
necesare cu privire la desf şurarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2014-2015.  

 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, fiind 
organizate 9 şedin e de lucru privind afacerile europene, pe urm toarele teme: 
probleme ap rute în implementarea proiectelor finan ate din fonduri europene de c tre 
autorit ile publice locale; Programul Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate; 
probleme privind ob inerea avizelor de la institu iile abilitate, pentru proiectele de investi ii 
ale unit ilor administrativ-teritoriale; investi ii ce se pot realiza în zonele protejate, 
respectiv parcurile na ionale; asigurarea lemnului de foc pentru popula ie; probleme 
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privind conectarea la re eaua de energie electric  S.C. Electrica S.A. a subconsumatorilor 
(locuin e particulare) alimenta i în prezent cu energie electric  din instala iile C.F.R.; 
desf şurarea întâlnirii de lucru cu reprezentan ii Sec iei Radioamatorism din cadrul Clubului 
Sportiv Municipal Bistri a pe tema utiliz rii serviciilor de radiocomunica ii care pot fi folosite 
în situa ii de urgen  ca o solu ie alternativ  la sistemele de comunica ii actuale. 

Au fost publicate pe site-ul institu iei prefectului: www.prefecturabn.ro, informa iile 
privind programele opera ionale şi a fost actualizat  lista 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.  

Planul de ac iuni pentru realizarea în jude  a politicilor na ionale, a politicilor de 
integrare european  şi intensificarea rela iilor externe a fost monitorizat semestrial prin 
solicitarea stadiului realiz rii acestuia de la Consiliul Jude ean Bistri a-N s ud şi serviciile 
publice deconcentrate.  

Au fost planificate un num r de 176 ac iuni, de c tre: institu ia prefectului, 7 
servicii publice deconcentrate, 31 autorit i publice locale şi 6 asocia ii de dezvoltare 
intercomunitar . 

Conform rapoartelor semestriale întocmite, în semestrul I au fost realizate 155 
ac iuni, iar în semestrul II au fost realizate 138 ac iuni. 

Au fost transmise 26 circulare şi e-mail-uri cu privire la oportunit i de finan are 
şi alte reglement ri în domeniul afacerilor europene. 

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

Situa ia acces rii fondurilor europene de c tre sectorul public s-a îmbun t it 
constant în anul 2017. Dac  în semestrul I existau un num r de 65 proiecte în diferite 
stadii, la finalul semestrului II num rul acestora aproape s-a dublat, respectiv fiind în 
implementare un num r de 106 proiecte.   

În cadrul activit ii de monitorizare a proiectelor au fost întocmite un num r de 4 
inform ri, cu privire la: raportul privind investi iile realizate în anul 2016 de c tre 
autorit ile publice locale; situa ia acces rii fondurilor europene la data de 31.12.2016; 
lista beneficiarilor de proiecte care au întâmpinat probleme în derularea acestora şi care au 
necesitat prelungirea contractelor în mai multe etape; situa ia proiectelor finan ate din 
fonduri europene şi gradul de absorb ie al fondurilor europene la data de 30.06.2017. 
 

Situa ia general  a acces rii fondurilor europene de c tre institu iile publice 
din jude ul Bistri a-N s ud la data de 31.12.2017 

Nr. 
crt. Programul  Num r proiecte  

Valoare  proiecte 
f r  TVA                                

- lei - 

Sume rambursate 
c tre beneficiar 

(lei) 

Gradul de 
absorb ie la 

nivelul 
jude ului 
conform 
sumelor 

rambursate, 
în raport cu 

valoarea 
total  

a proiectelor 
(%) 

1. PNDR 89 391.965.962 82.253.904,81   
2. POR 12 314.077.322,56 28.319.965,85  
3. POC 0 0 0  
4. POCA 0 0 0  
5. POCU 2 24.997.099 0  
6. POIM 2 52.293.833,3 1.276.115,01  

TOTAL  lei  105 783.334.216,89 111.849.985,67 14,28 
TOTAL 
euro     

174.074.270,42 24.315.214,28    

http://www.prefecturabn.ro/
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 Monitorizarea proiectelor cu finan are european  derulate de c tre 
mediul de afaceri 
 

Situa ia general  a acces rii fondurilor europene de c tre mediul de afaceri 
din jude ul Bistri a-N s ud la data de 31.12.2017  

Nr. 
crt. Programul  Num r 

proiecte  

Valoare  total  
proiecte inclusiv 

TVA                
- lei - 

Valoare  total  
proiecte f r   

TVA                
- lei - 

Sume rambursate 
c tre beneficiar 

(lei) 

Gradul de 
absorb ie la 

nivelul jude ului 
conform 
sumelor 

rambursate, în 
raport cu 

valoarea total  
a proiectelor, % 

1. PNDR  912 178.629.498 148.857.915  

  

2. POR 5 4.999.093,51 4.200.918 0,00 
3. POC 0 0,00 0 0,00 
4. POIM 0 0,00 0 0,00 
5. POCU 0 0,00 0 0,00 

TOTAL  general  917 183.628.591,57 153.058.833,05 109.468.275,70 60 
TOTAL euro   4,6   39.919.259,04 34.013.074,01 23.797.451,24   

 
E. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative şi contencios 

administrativ 
 

1. Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative şi a modului 
de aplicare a actelor normative în ac iuni planificate 

Persoanele responsabile, procedurile şi termenele efectu rii acestei activit i au fost 
stabilite prin Ordinul Prefectului nr. 158/02.08.2016 privind repartizarea personalului în 
vederea verific rii legalit ii actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliului 
local sau ale primarului, modificat prin Ordinul Prefectului nr. 291/18.10.2016 şi Ordinul 
Prefectului nr. 158/02.08.2017.  

Acte înregistrate: 21.906, din care: 
- 4.943 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; 
- 16.963 dispozi ii emise de Preşedintele Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud şi 

de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din jude ul Bistri a-N s ud. 
Acte verificate: 21.752, din care: 
- 4.904 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; 
- 16.848 dispozi ii emise de Preşedintele Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud şi 

de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din jude ul Bistri a-N s ud. 
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Urmare a exercit rii controlului de legalitate, actele administrative au fost 
eviden iate în cele 8 rapoarte de legalitate. 

  
 Tematica abordat  

Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative ale autorit ilor 
administra iei publice locale are în vedere ca, în procesul de elaborare şi redactare a 
actelor administrative, s  fie respectate categoriile de condi ii de legalitate, prev zute de 
actele normative în vigoare: 

1. condi iile de fond, respectiv:  
a) verificarea respect rii termenului de comunicare cu prefectul a actelor 

administrative (prevederile art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare); 

b) verificarea îndeplinirii cvorumului legal de şedin  a consiliului local (prevederile 
art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare); 

c) verificarea competen ei autorit ii publice locale sau jude ene de a emite sau 
adopta actul administrativ prin raportare la obiectul acestuia şi la atribu iile autorit ii 
publice locale sau jude ene (prevederile art. 36, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 91 şi 
art. 104 din Legea nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare); 

d) verificarea îndeplinirii cvorumului necesar adopt rii hot rârii de c tre consiliul 
local sau jude ean (prevederile art. 43, art. 45 şi art. 95 din Legea nr. 215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare); 

e) verificarea conformit ii cu actele normative de nivel superior în a c ror 
executare a fost emis sau adoptat şi cu cele emise sau adoptate de comunitatea 
european ;                                                                                                                          

f) verificarea îndeplinirii procedurii pentru asigurarea transparen ei decizionale în 
cadrul autorit ilor administra iei publice locale, în cazul actelor administrative cu caracter 
normativ (prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicat , cu modific rile 
şi complet rile ulterioare şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în 
administra ia public ); 

g) verificarea respect rii libert ilor fundamentale instituite de Tratatul de Aderare a 
României la Uniunea European , aprobat prin Legea nr. 157/2005. 

2. condi iile de form , respectiv: 
- actele administrative s  aib  form  scris , s  con in  atât în preambul, cât şi în 

partea dispozitiv , toate informa iile necesare pentru a identifica autoritatea emitent , 
destinatarul actului, m sura adoptat , termenul şi condi iile în care se execut  m sura 
dispus , sigiliul autorit ii sau ştampila, num rul de înregistrare al actului administrativ, 
data emiterii sau adopt rii, semn tura celui care adopt  sau emite actul administrativ, 
precum şi a celui care contrasemneaz  pentru legalitatea acestuia. 
 

 Principalele deficien e constatate 
1. În cazul hot rârilor adoptate de consiliile locale nu au fost respectate 

prevederile legale referitoare la: 
- administrarea domeniului public şi privat al unit ilor administrativ-teritoriale: 36 

hot râri; 
- aprobarea taxelor şi impozitelor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale, ale 

taxelor locale, acordarea de facilit i fiscale, declararea ca insolvabile a unor persoane: 2 
hot râri; 

- ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii educa iei na ionale nr. 1/2011 în ceea ce 
priveşte aprobarea re elei şcolare, schimbarea destina iei unor cl diri, desemnarea 
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reprezentan ilor consiliului local sau ai primarului în consiliile de administra ie ale şcolilor: 
5 hot râri; 

- administrarea pajiştilor proprietatea public  şi privat  a unit ilor administrativ-
teritoriale şi întocmirea amenajamentului pastoral: 2 hot râri; 

- aprobarea sau modificarea organigramei şi a statului de func ii: 6 hot râri; 
- stabilirea salariilor de baz  pentru func ionarii publici şi personalul contractual: 4 

hot râri; 
- alte domenii: 21 hot râri. 
2. În cazul dispozi iilor emise de primari nu au fost respectate prevederile 

legale referitoare la: 
- salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului 

şi stabilirea indemniza iilor pentru persoanele cu handicap: 63 dispozi ii; 
- încheierea, suspendarea, încetarea contractelor de munc , numirea, promovarea, 

avansarea, sanc ionarea, şi recuperarea unor sume de bani încasate necuvenit de salaria ii 
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului: 5 dispozi ii;  

- alte domenii: 16 dispozi ii. 
 

 M suri propuse 
Pentru actele administrative socotite 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 sau au fost 
atacate direct la instan a de contencios administrativ. 

Au fost considerate a fi nelegale, fiind adoptate cu înc lcarea în total sau în parte, 
dup  caz, a unor reglement ri legale în materie, un num r de 165 acte administrative.   

Acte administrative considerate nelegale la care au fost transmise plângeri 
prealabile sunt în num r de 161, astfel: 

- 77 hot râri adoptate de c tre consiliile locale ale unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Bistri a-N s ud; 

- 84 dispozi ii emise de primarii unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul 
Bistri a-N s ud. 

În temeiul art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, pentru un num r de 4 acte administrative 
considerate nelegale s-au promovat ac iuni în anulare f r  a se formula plângeri 
prealabile, care nu este obligatorie pentru prefect, dup  cum urmeaz :  

- Hot rârea Consiliului local al comunei Feldru nr. 82/28.11.2016 referitor la 
aprobarea re elei şcolare care face obiectul Dosarului civil nr. 273/112/2017 al Tribunalului 
Bistri a-N s ud. La termenul de judecat  din data de 23.06.2017, instan a a dispus 
admiterea ac iunii în contencios administrativ formulat  de prefectul jude ului, în 
contradictoriu cu Consiliul local al comunei Feldru şi Inspectoratul Şcolar Bistri a-N s ud şi 
a dispus anularea Hot rârii Consiliului local al comunei Feldru nr. 82/28.11.2016, ca 
nelegal ; 

- Hot rârea Consiliului local al comunei Runcu Salvei nr. 26/04.08.2017 privind 
încetarea mandatului doamnei consilier Man Amelia-Dana-Valerica şi declararea vacant rii 
mandatului, înregistrat  la Tribunalul Bistri a-N s ud sub nr. dosar 4242/112/2017, având 
prim termen de judecat  pe data de 02.02.2018; 

- Dispozi ia Primarului comunei Rodna nr. 74/2017 referitoare la salarizarea 
secretarului comunei. Cauza face obiectul Dosarului civil nr. 1189/112/2017 al Tribunalului 
Bistri a-N s ud. Instan a, la termenul de judecat  din data de 27.10.2017 a dispus 
respingerea ac iunii prefectului; 

- Dispozi ia Primarului comunei Livezile nr. 45/2017 referitoare la salarizarea 
secretarului comunei. Cauza face obiectul Dosarului civil nr. 1188/112/2017 al Tribunalului 
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Bistri a-N s ud. Prin Sentin a civil  nr. 1028 pronun at  în data de 27.10.2017 s-a respins 
ac iunea ca nefondat . 
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2. Controale dispuse în urma sesiz rilor şi audien elor înregistrate la 
Institu ia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fa a 
locului 
  Nu au fost dispuse controale în urma sesiz rilor sau audien elor înregistrate la 
Institu ia Prefectului care s  necesite verificarea aspectelor sesizate la fa a locului. 
 

3. Instruirea secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale cu privire la 
aplicarea actelor normative nou ap rute 

Prin Ordinul Prefectului nr. 293/19.10.2016 s-au stabilit planificarea şi tematica 
îndrum rii metodologice a secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Bistri a-
N s ud pentru perioada 2016-2017. 

Au fost organizate 4 şedin e de instruire ale secretarilor care au avut ca obiect: 
- modul de elaborare a hot rârilor privind întocmirea, modificarea sau completarea 

inventarului domeniului public al unit ilor administrativ-teritoriale; 
- aplicarea legisla iei privind administrarea pajiştilor permanente în actualul contex 

legislativ; 
- modul de completare a registrelor agricole na ionale; 
- aprobarea nomenclatoarelor stradale ale unit ilor administrativ-teritoriale şi a 

procedurii de avizare a proiectelor acestor acte administrative. 
Cu privire la asigurarea aplic rii unitare la nivelul jude ului Bistri a-N s ud a 

prevederilor actelor normative care privesc în mod direct activitatea autorit ilor publice 
locale, au fost întocmite, transmise şi monitorizate un num r de 8 circulare, care au avut 
ca obiect: 

- aprobarea şi adoptarea hot rârilor consiliilor locale referitoare la bugetele locale 
pentru anul 2017; 

- condi iile de actualizare a declara iilor de interese personale ale aleşilor locali; 
- modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional  

în administra ia public ; 
- reglementarea situa iei juridice a terenurilor aferente locuin elor cump rate în 

baza Legii nr. 112/1995; 
- diseminarea unor principii stabilite de CEDO; 
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- preg tirea şi organizarea alegerilor locale par iale din comuna Şieu din anul 2017; 
- aplicarea prevederilor H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public ; 
- necesitatea adopt rii hot rârilor de consiliu local privind aprobarea 

nomenclatoarelor stradale. 
Au fost f cute demersuri pe lâng  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: 

- întocmirea unei propuneri privind modificarea Legii administra iei publice locale nr. 
215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul Aleşilor Locali; 

- solicitarea unor puncte de vedere cu privire la aplicarea legilor privind organizarea 
referendumului local la Autoritatea Electoral  Permanent , Ministerul Afacerilor Interne, 
Parlamentul României, Consiliul Legislativ; 

- elaborarea şi prezentarea unui material privind modificarea sectoarelor de 
activitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, cu ocazia vizitei 
reprezentan ilor Ministerului Muncii şi Justi iei Sociale şi Ministerului Consult rii Publice şi 
Dialogului Social; 

- transmiterea c tre Prim ria comunei Josenii Bîrg ului a unui punct de vedere cu 
privire la aplicarea prevederilor din Capitolul II - Valorificarea masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate public , Sec iunea V - Vânzarea direct  a materialelor lemnoase din 
H.G. nr. 617/2016.  
 

4. Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec toreşti 
Au fost instrumentate un num r de 438 dosare civile. Activitatea a fost organizat  

conform Procedurii opera ionale P.O. II.D.2 privind activitatea de reprezentare în 
instan ele judec toreşti a Institu iei Prefectului şi a Comisiei jude ene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor Bistri a-N s ud, Edi ia a II-a.  

Au fost înregistrate un num r de 151 dosare. 
Situa ia cauzelor este urm toarea: 
I. Cu privire la cele 151 cauze înregistrate, situa ia este urm toarea:  
1. Pe fond funciar: 
- anulare hot râri ale Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privat  asupra terenurilor Bistri a-N s ud: 7 cauze, care se afl  pe rolul instan elor de 
judecat ; 

- anulare titluri de proprietate: 17 cauze, dintre care 14 sunt pe rolul instan elor 
de judecat , iar 2 cauze au fost solu ionate favorabil şi 1 cauz  suspendat ; 

- modificare titluri de proprietate: 11 cauze, dintre care 8 aflate pe rolul 
instan elor, iar 2 cauze au fost solu ionate favorabil şi 1 cauz  suspendat ; 

- obliga ia de a face: 42 cauze, dintre care 35 aflate în stare de judecat  pe rolul 
instan elor şi 7 au fost solu ionate în mod favorabil; 

- altele: 5 cauze, 5 solu ionate favorabil.  
2. Alte domenii: 
- ordine ale prefectului: 1 cauz  solu ionat  favorabil; 
- ac iuni în anularea actelor administrative considerate nelegale: 10 ac iuni în 

anulare, dintre care 2 cauze au fost solu ionate la fond în favoarea prefectului, 2 cauze 
au fost solu ionate cu respingerea ac iunii prefectului, iar 6 cauze se afl  în stare de 
judecat  pe rolul primei instan e; 

- alte cauze în materia contenciosului administrativ: un num r de 5 cauze, dintre 
care 3 se afl  pe rol şi 2 au fost solu ionate favorabil; 
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- obliga ia de a face (radiere auto): 45 cauze, dintre care 23 pe rol, 21 solu ionate 
favorabil, 1 cauz  suspendat ; 

- altele: 8 cauze, dintre care 4 cauze aflate pe rolul instan elor, 4 solu ionate 
favorabil. 

II. Din anii anteriori cu privire la cele 287 cauze instrumentate  în anul 
2017 situa ia este urm toarea: 

1. Pe fond funciar: 
- anulare hot râri ale Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privat  asupra terenurilor Bistri a-N s ud: 30 cauze, dintre care 16 sunt pe rolul 
instan elor de judecat , 4 cauze sunt suspendate, 5 cauze au fost solu ionate favorabil şi 
5 cauze au fost solu ionate în mod nefavorabil; 

- anulare titluri de proprietate: 53 cauze, dintre care 30 se afl  pe rolul instan elor 
de judecat , 10 sunt suspendate, 12 au fost solu ionate în mod favorabil şi 1 a fost 
solu ionat  nefavorabil; 

- modificare titluri de proprietate: 26 cauze, dintre care 11 aflate pe rolul 
instan elor, 6 cauze sunt suspendate, 9 cauze au fost solu ionate favorabil; 

- obliga ia de a face: 80 cauze, dintre care 39 aflate în stare de judecat  pe rolul 
instan ei, 15 sunt suspendate, 25 au fost solu ionate în mod favorabil şi 1 în mod 
nefavorabil; 

- altele: 12 cauze, dintre care 3 pe rol şi 9 solu ionate în mod favorabil. 
2. Alte domenii: 
- ordine ale prefectului: 2 cauze aflate pe rolul instan elor de judecat ; 
- ac iuni în anularea actelor administrative considerate nelegale: 3 ac iuni în 

anulare, dintre care 2 cauze au fost solu ionate definitiv în favoarea prefectului, iar 1 
cauz  se afl  în stare de judecat  pe rolul primei instan e; 

- alte cauze în materia contenciosului administrativ: un num r de 12 cauze, dintre 
care 4 pe rol, 8 solu ionate definitiv în favoarea institu iei prefectului; 

- obliga ia de a face (radiere auto): 63 cauze, dintre care 16 pe rol, 45 solu ionate 
favorabil, 2 cauze suspendate; 

- altele: 6 cauze, dintre care 3 pe rol şi 3 suspendate. 
 

SOLUŢII PRONUNŢATE ÎN 2017 
ÎN CAUZELE ÎN CARE IP BN ŞI CJBN AU FOST PARTE

161

9 favorabile

nefavorabile

 
 

  Activit ile specifice de instrumentare a cauzelor aflate pe rolul instan elor de 
judecat  constau în: 

- întocmirea de ap r ri în dosarele repartizate; 
- întocmirea de coresponden  cu Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliar  Bistri a-N s ud, comisiile locale şi ale institu ii şi autorit i publice care de in 
înscrisuri doveditoare necesare formul rii ap r rilor; 
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- întocmirea de referate de oportunitate promov rii c ilor de atac ordinare şi 
extraordinare împotriva hot rârilor judec toreşti; 

- conducerea registrului de eviden  a cauzelor în format de hârtie şi format 
electronic, a registrului de termene şi a opisului alfabetic; 

- comunicarea la instan ele de judecat  a unor înscrisuri necesare solu ion rii 
cauzelor în care Institu ia Prefectului este parte. 

Pozi ia procesual  a comisiei jude ene/prefectului fa  de ac iunile introductive a 
fost exprimat  în scris, prin întâmpin rile depuse la dosarele respective. 

În cazul ac iunilor având ca obiect hot râri ale Comisiei jude ene, precum şi ordine 
ale prefectului, prin întâmpinare s-a solicitat men inerea acestora ca temeinice şi legale. 

În cazul ac iunilor având ca obiect obliga ia de a face, precum şi anul ri/modific ri 
de titluri de proprietate, pozi ia procesual  a fost exprimat  în func ie de întreg probatoriul 
administrat în cauze. 

În cadrul dosarelor instrumentate, pe linie de activitate juridic , au fost întocmite 
un num r de: 10 ac iuni în anularea actelor administrative considerate nelegale, 154 
întâmpin ri, 21 c i de atac, 29 note/concluzii scrise, 105 referate de 
atacare/neatacare a sentin elor judec toreşti, 172 delega ii de reprezentare, 10 
referate privind oportunitatea formul rii unor ac iuni în anularea actelor administrative 
considerate nelegale, 120 adrese de coresponden  cu autorit ile locale şi institu ii 
publice în vederea instrument rii cauzelor repartizate.  
 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau 
normativ 

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul 
localit ilor, atribuite, potrivit legii, în folosin  veşnic  sau în folosin  pe durata existen ei 
construc iei pot fi atribuite la cererea proprietarilor actuali ai locuin elor, în proprietatea 
acestora, prin ordinul prefectului, la propunerea prim riilor, f cut  pe baza verific rii 
situa iei juridice a terenurilor. 

Activitatea de întocmire a ordinelor care au ca obiect atribuirea în proprietate 
privat  a terenurilor este organizat  conform Procedurii opera ionale PO III/B/4 care a 
intrat în vigoare începând cu data de 29.10.2015. 

A fost verificat  legalitatea propunerilor formulate de c tre prim riile din jude ul 
Bistri a-N s ud. 

A fost verificat con inutul documenta iilor care înso esc propunerile din punctul de 
vedere al existen ei actelor doveditoare, autenticit ii şi concluden ei acestora. 

Au fost întocmite referate privind oportunitatea emiterii ordinelor de atribuire şi au 
fost întocmite proiecte de ordine cu acest obiect. 

A fost întocmit  şi transmis  prim riilor din jude  1 circular  referitoare la 
reglementarea situa iei juridice a terenurilor aferente locuin elor cump rate în temeiul 
Legii nr. 112/1995. 

Au fost înregistrate 27 propuneri privind atribuirea de terenuri în proprietate 
privat , formulate de c tre prim riile din jude , dintre care 14 au fost solu ionate favorabil 
şi au fost emise ordine ale prefectului, care au avut ca obiect atribuirea în proprietate 
privat  a terenurilor aferente apartamentelor cump rate din fondul locativ de stat sau în 
favoarea de in torilor de locuin e individuale. Pentru un num r de 13 propuneri au fost 
întocmite adrese de restituire a documenta iilor c tre prim rii, întrucât nu a fost verificat  
situa ia de fapt şi situa ia juridic  a terenurilor propuse spre atribuire sau nu au fost 
respectate cerin ele circularei transmise prim riilor. 
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Cele 14 ordine emise de prefect au avut ca obiect atribuirea în proprietate privat  
a terenurilor aferente apartamentelor cump rate din fondul locativ de stat sau în favoarea 
de in torilor de locuin e individuale. 

În cursul anului a fost întocmit un num r de 245 note juridice pentru acelaşi 
num r de ordine ale prefectului. 

De asemenea, au fost verificate şi avizate 24 contracte încheiate de Institu ia 
Prefectului şi 17 note de fundamentare privind alegerea procedurii de achizi ie public  
de bunuri şi servicii. 

Au fost vizate juridic 2 acorduri de parteneriat cu Corpul Profesional al 
Mediatorilor din jude ul Bistri a-N s ud şi cu Camera de Comer  şi Industrie Bistri a-
N s ud. 

S-a asigurat conducerea Registrului unic de eviden  a ordinelor prefectului. 
Pentru îndeplinirea atribu iilor legale, prefectul jude ului a emis un num r de 326 

ordine, din care: 
- atribuirea unor terenuri: 14; 
- constituirea unor comisii de control: 17; 
- în domeniul resurselor umane: 155; 
- constituirea/actualizarea unor comisii de lucru la nivel jude ean/local: 43; 
- constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel intern: 20; 
- organizarea şi desf şurarea alegerilor locale par iale în comuna Şieu: 5; 
- constituirea Comisiei pentru coordonarea activit ilor de organizare și desf șurare 

a referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sîngeorz-B i: 1; 
- încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatelor aleşilor locali: 1; 
- constituirea sau modificarea componen ei unor comisii pentru stabilirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor: 11; 
- actualizarea componen ei comisiei de delimitare şi recunoaştere a hotarelor: 7; 
- în domeniul strucuturii de securitate: 5; 
- convocarea şedin elor colegiului prefectural: 12; 
- delegarea exercit rii atribu iilor prefectului: 12; 
- altele: 23. 
Ordinele de interes public emise de prefect în domeniul alegerilor locale par iale din 

anul 2017 au fost transmise responsabilului din cadrul institu iei prefectului în vederea 
public rii pe site. 
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STRUCTURA ORDINELOR EMISE DE PREFECT 
ÎN CURSUL ANULUI 2017

14 17

155

5

1

11

12

12 5 30

43

20

atribuirea unor terenuri

constituirea unor comisii de control 

resurse umane 

constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel jude ean şi local

constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel intern

organizare alegeri locale par iale

Comisie organizare referendum

încetarea mandatelor aleşilor locali

constituirea sau modificarea unor comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor

convocarea şedintelor colegiului prefectural  

delegarea exercit rii atribu iilor prefectului  

în domeniul structurii de securitate

altele 

 
6. Întocmirea proiectelor de hot râri de guvern şi înaintarea acestora 

c tre Ministerul Afacerilor Interne 
Prin Dispozi ia Preşedintelui Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud nr. 34/04.02.2013 

s-a constituit un colectiv de lucru pentru verificarea documenta iilor şi întocmirea 
proiectelor de hot râre de guvern pentru atestarea, modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al unit ilor  administrativ-teritoriale 
din jude ul Bistri a-N s ud.  

Au fost desf şurate un num r de 2 şedin e în care au fost analizate, în medie în 
fiecare şedin , 20 documenta ii con inând propuneri de modificare sau completare a 
inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al unit ilor administrativ-teritoriale 
din jude ul Bistri a-N s ud. 

A fost întocmit un num r de 4 proiecte de hot râri de guvern privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al 
unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Bistri a-N s ud. 
 

7. Activitatea desf şurat  de Comisia de disciplin  
 La nivelul Institu iei Prefectului, Comisia de disciplin  a fost constituit  prin Ordinul 

Prefectului nr. 75/2015. 
  Nu au fost înregistrate sesiz ri împotriva func ionarilor publici din institu ie 
formulate în baza prevederilor art. 27 şi 28 din Hot rârea Guvernului României nr. 
1344/2007. 
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 De asemenea, la nivelul Institu iei Prefectului este constituit  Comisia de disciplin  
pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a sesiz rilor privitoare la faptele 
secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale, sesizate ca abateri disciplinare, prin Ordinul 
Prefectului nr. 192/2015, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
  A fost înregistrat  la nivelul Comisiei de disciplin  1 sesizare cu privire la faptele 
unui secretar al unei unit i administrativ-teritoriale din jude ul Bistri a-N s ud. Sesizarea 
se afl  pe rolul comisiei, fiind în curs de solu ionare, urmând ca la finalizarea procedurii s  
fie întocmit Raportul final cu constat rile şi propunerea comisiei. Pentru analiza acestei 
sesiz ri au fost organizate un num r de 5 şedin e de lucru.  

     
8. Activitatea desf şurat  de Comisia jude ean  de atribuire de denumiri 
Comisia jude ean  de atribuire de denumiri pentru institu iile şi obiectivele de 

interes jude ean sau local Bistri a-N s ud func ioneaz  în baza prevederilor art. 3 din 
Ordonan a Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, componen a acesteia fiind stabilit  prin Ordinul Prefectului nr. 82/2016. 

Comisia jude ean  s-a întrunit în 5 şedin e de lucru, în care s-au analizat 
propuneri privind atribuirea de denumiri pentru obiective de interes judetean şi local, 
conform adreselor Consiliului Judetean Bistri a-N s ud, comunelor C ianu Mic, Lechin a, 
Telciu şi Ilva Mic .  

Au fost adoptate un num r de 5 hot râri, astfel: 
- 3 hot râri au fost adoptate în vederea emiterii avizelor de c tre Comisia 

jude ean ; 
- 2 hot râri au avut ca obiect constatarea faptului c  documenta ia înaintat  de 

c tre Consiliul local C ianu Mic şi Consiliul local Telciu nu face obiectul aviz rii de c tre 
comisie. 

Au fost emise 3 avize favorabile la propunerile transmise de c tre Consiliul 
Jude ean Bistri a-N s ud, Consiliul local al comunei Lechin a şi Consiliul local al comunei 
Ilva Mic . 

Nu au fost situa ii de acordare a unor avize nefavorabile. 
 

9. Activitatea de contencios administrativ 
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 340/2004, republicat , privind 

prefectul şi institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare, întrucât unele 
acte administrative considerate nelegale nu au fost revocate sau modificate aşa cum s-a 
solicitat în plângerile prealabile, au fost atacate la instan a de contencios administrativ. 

Au fost atacate direct la instan  4 acte administrative.  
Au fost formulate un num r de 10 ac iuni în anularea actelor administrative 

nelegale, dup  cum urmeaz : 
1. Dispozi ia Primarului comunei Chiochiş nr. 144/2016 referitoare la împuternicirea 

unor persoane s  constate şi s  aplice amenzi contraven ionale; 
2. Hot rârea Consiliului local al comunei Feldru nr. 82/28.11.2016 referitor la 

aprobarea re elei şcolare care face obiectul Dosarului civil nr. 273/112/2017 al Tribunalului 
Bistri a-N s ud; 

3. Dispozi ia Primarului comunei Rodna nr. 74/2017 referitoare la salarizarea 
secretarului comunei; 

4. Dispozi ia Primarului comunei Livezile nr. 45/2017 referitoare la salarizarea 
secretarului comunei; 

5. Dispozi ia Primarului oraşului N s ud nr. 167/2017 referitoare la salarizarea 
personalului care face parte din aparatul de specialitate al primarului; 

6. Dispozi ia Primarului comunei C ianu Mic nr. 199/2017 referitoare la salarizarea 
personalului care face parte din aparatul de specialitate al primarului; 
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 7. Hot rârea Consiliului local al comunei Runcu Salvei nr. 26/04.08.2017 privind 
încetarea mandatului doamnei consilier Man Amelia-Dana-Valerica şi declararea vacant rii 
mandatului; 

8. Hot rârea Consiliului local al comunei Prundu Bârg ului nr. 90/2017 privind 
aprobarea restrângerii dreptului de folosin  asupra unui imobil; 

 9. Hot rârile Consiliului local al comunei Livezile nr. 30/2017 şi nr. 56/2017 privind 
aprobarea vânz rii unui teren aflat în proprietatea privat  a comunei, dosar aflat în 
procedur  de regularizare; 

10. Hot rârea Consiliului local al oraşului Sîngeorz-B i nr. 69/2017 privind 
aprobarea scoaterii din func iune, casarea şi valorificarea imobilului Casa nr. 625. 

Din totalul de 10 ac iuni în anulare, 2 cauze au fost solu ionate la fond în 
favoarea prefectului, 2 cauze au fost solu ionate cu respingerea ac iunii prefectului, iar 6 
cauze se afl  în stare de judecat  pe rolul primei instan e.  

În anul 2017 au fost instrumentate un num r de 3 cauze ini iate în anul 2016, 
referitoare la hot râri ale consiliilor locale, din care 2 cauze au fost solu ionate definitiv în 
favoarea prefectului, iar 1 cauz  se afl  în stare de judecat  pe rolul primei instan e. 

 
10. Întocmirea de rapoarte şi inform ri: 
a) Raport ri care se întocmesc pentru informarea prefectului, 

subprefectului sau şefului de serviciu, dar care nu se transmit ministerelor 
- Raport 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, 
anual; 

- Lista şi stadiul cauzelor aflate pe 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; 
- Raport şi program de activitate al serviciului - s pt mânal; 
- Raport sintez  privind activitatea serviciului - anual; 
- Raport de activitate al func ionarilor publici din cadrul serviciului - lunar, 

trimestrial, semestrial; 
- Bilan  privind activitatea func ionarilor publici din cadrul serviciului - lunar, 

trimestrial, semestrial; 
- Graficul desf şur rii şedin elor consiliilor locale ale unit ilor administrativ-

teritoriale din jude ul Bistri a-N s ud - lunar; 
- Programarea personalului care desf şoar  activit i pentru aplicarea apostilei - 

lunar; 
- Raport privind obstacolele întâlnite în actele administrative - trimestrial, 

semestrial, anual; 
- Foaie de prezen  a personalului serviciului privind condi iile v t m toare - lunar. 
b) Raport ri care se transmit ministerelor sau altor institu ii 
- Raport 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; 
- Raport 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; 

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

- Raport privind controalele efectuate şi contraven iile aplicate în baza legilor 
reparatorii - lunar; 
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- Raport privind num rul de dosare de desp gubiri constituite în baza Legii nr. 10 - 
lunar; 

- Situa ia ac iunilor de verificare efectuate potrivit art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din 
H.G.R. nr. 460/2006 – semestrial. 
 

F. Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu 
 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
 Stadiul aplic rii Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

propriet ii şi justi iei, precum şi unele m suri adiacente 
 În baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei, 
precum şi unele m suri adiacente, la data de 30.11.2005 erau depuse la comisiile locale 
un num r de 11.974 cereri pentru suprafa a total  de 60.839,23 ha teren, din care 
23.288,71 ha teren agricol şi 37.550,52  ha teren cu vegeta ie forestier . 
 Din datele prezentate de comisiile locale, rezult  c  au fost solu ionate un 
num r de 11.972 cereri, reprezentând un procent de 99,98%. 

 Comisia jude ean  Bistri a-N s ud a validat un num r de 11.972 cereri transmise 
de c tre comisiile locale.  

S-au efectuat controale la un num r de 8 comisii locale din jude ul Bistri a-
N s ud: Beclean, Ciceu Giurgeşti, Dumitri a, M rişelu, Petru Rareş, Spermezeu, Telciu şi 
Tîrlişua, cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar, m suri pentru finalizarea 
acestora şi ducerea la îndeplinire de c tre comisiile locale a sarcinilor impuse de instan  
prin hot râri judec toreşti pentru evitarea eventualelor cheltuieli de judecat  şi a 
execut rii silite.  
 Comisia jude ean  Bistri a-N s ud pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  
asupra terenurilor s-a întrunit în 6 şedin e, fiind adoptate un num r de 121 hot râri, 
care au fost înregistrate în Registrul special de hot râri. Astfel, au fost adoptate 9 hot râri 
privind validarea reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii nr. 247/2005, pentru 
suprafe e de teren agricol şi suprafe e de teren cu vegeta ie forestier  în favoarea 
persoanelor fizice şi juridice, 2 hot râri privind modificarea hot rârilor adoptate în baza 
legilor fondului funciar de c tre comisia jude ean  şi 110 hot râri privind îndreptarea 
erorilor din titlurile de proprietate. 

 Stadiul realiz rii programului privind eliberarea titlurilor de proprietate în 
baza Legilor fondului funciar 

În baza legilor fondului funciar nr. 18/1991, nr. 1/2000 şi nr. 247/2005 sunt de 
emis un num r de 78.219 titluri de proprietate pentru suprafa a total  de 277.702 
ha. Pân  la data de 31.12.2017 au fost emise un num r de 73.275 titluri, cu suprafa a de 
243.196 ha (93,68 %), din care pentru terenuri agricole 51.129 titluri cu suprafa a de 
117.312 ha (93,29%), iar pentru terenurile forestiere 22.146 titluri cu suprafa a de 
125.884 ha (94,59%). 

În perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2017 au fost emise un num r de 155 titluri 
de proprietate, din care 147 pentru terenuri agricole, iar 8 pentru terenuri forestiere, cu  
suprafa a total  de 280,0 ha. 

Situa ia titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar este 
urm toarea: 

- Legea nr. 18/1991: 60.001 titluri de proprietate; 
- Legea nr. 1/2000: 9.980 titluri de proprietate; 
- Legea nr. 247/2005: 3.294 titluri de proprietate. 
Au mai r mas de emis un num r de 4.944 titluri de proprietate pentru suprafa a 

total  de 34.506 ha, din care: 24.866 ha teren agricol şi 9.640 ha teren cu vegeta ie 
forestier . 
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2. Activitatea de urm rire a modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 
10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat , de c tre autorit ile 
administra iei publice locale din jude ul Bistri a-N s ud şi activitatea biroului 
jude ean pentru urm rirea aplic rii unitare a legilor privind restituirea 
propriet ilor 

Biroul jude ean pentru urm rirea aplic rii unitare a legilor privind restituirea 
propriet ilor func ioneaz  în baza prevederilor art. 9-10 din Hot rârea Guvernului 
României nr. 361/2005 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea Autorit ii Na ionale 
pentru Restituirea Propriet ilor, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi este organizat 
conform Ordinului Prefectului nr. 26/01.02.2013. 

La nivelul unui num r de 53 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 notific ri depuse conform legii pân  la data 
de 14 februarie 2002, iar pân  la sfârşitul anului 2017 au fost solu ionate 1.658 notific ri, 
ceea ce reprezint  un procent de 99,70%. 

Total notific ri solu ionate: 1.658, din care: 
- 118 notific ri au fost solu ionate prin restituire în natur ; 
- 575 notific ri au fost solu ionate prin restituire în echivalent; 
- 153 notific ri au fost solu ionate prin restituire în natur  şi echivalent; 
- 636 notific ri au fost respinse; 
- 176 notific ri au fost redirec ionate la autorit ile competente. 
În anul 2017 au fost solu ionate 5 notific ri, iar la data de 31.12.2017 au mai r mas 

de solu ionat 4 notific ri înregistrate la prim riile oraşelor N s ud şi Sîngeorz-B i. 
Institu ia Prefectului a predat, pân  la data de 31.12.2017, un num r de 372 

dosare întocmite în vederea acord rii de desp gubiri în condi iile Legii nr. 10/2001, 
republicat , din care 14 dosare în anul 2017. În acest sens, au fost întocmite 14 referate 
con inând avizul de legalitate al Institu iei Prefectului asupra dispozi iilor emise în temeiul 
acestei legi. 

Au fost transmise Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor un num r de 
36 raport ri referitoare la situa ia privind aplicarea Legii nr. 10/2001 la nivelul jude ului 
Bistri a-N s ud, cu detalierea pe fiecare entitate investit  în solu ionarea notific rilor, la 
situa ia privind controalele efectuate şi sanc iunile aplicate în ceea ce priveşte aplicarea 
legilor reparatorii la nivelul jude ului Bistri a-N s ud şi la situa ia dosarelor întocmite in 
baza Legii nr. 10/2001 pentru acordarea de m suri compensatorii, aflate în eviden a 
biroului. 

De asemenea, s-a purtat coresponden  cu Autoritatea Na ional  pentru Restituirea 
Propriet ilor şi cu autorit ile administra iei publice locale din jude  cu privire la modul de 
aplicare al legii materializate în 9 adrese. 
 

3. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau 
compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia 

Comisia Jude ean  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 a fost constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 134/12.09.2013 privind constituirea 
Comisiei jude ene de recunoaştere a drepturilor, acordarea desp gubirilor sau 
compensa iilor cet enilor români beneficiari ai prevederilor Legii nr. 290/2003, modificat 
prin Ordinul Prefectului nr. 112/31.03.2016. Componen a Comisiei Jude ene Bistri a-
N s ud a fost actualizat  în anul 2017 prin Ordinul Prefectului nr. 1/06.01.2017. 
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În data de 10.01.2017 a fost organizat  1 şedin  de lucru a Comisiei jude ene 
Bistri a-N s ud, în care s-a adoptat 1 hot râre, care a fost comunicat  atât persoanelor 
interesate, cât şi Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor. 

S-a purtat coresponden  cu Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor, 
sens în care s-au întocmit un num r de 2 adrese de comunicare documente şi informa ii. 

Cu privire la aplicarea Legii nr. 290/2003, la nivelul Comisiei jude ene Bistri a-
N s ud nu mai sunt cereri nesolu ionate. 
 

G. Informare, rela ii publice şi apostilare documente 
 

1. Activitatea de solu ionare a peti iilor şi a audien elor 
 Cu privire la solu ionarea peti iilor 

Au fost primite, înregistrate, repartizate şi expediate în urma solu ion rii acestora 
de c tre personalul institu iei, un num r de 161 peti ii. 

Problemele abordate de c tre cet eni au vizat: legile fondului funciar şi diferite 
cereri şi reclama ii (ajutor social, locuin e, locuri de munc , retroced ri imobile). 

Pentru solu ionarea peti iilor s-a urm rit respectarea prevederilor Ordinului 
Prefectului nr. 163/20.05.2016 privind organizarea şi desf şurarea activit ii de primire, 
eviden , examinare şi solu ionare a peti iilor în cadrul institu iei prefectului. Eviden a şi 
solu ionarea peti iilor este urm rit  prin intermediul unui program informatic, iar 
s pt mânal se analizeaz  stadiul solu ion rii acestora. 

Din totalul de 161 peti ii, 28 au fost redirec ionate, 74 au fost solu ionate  
favorabil, 41 nefavorabil, 18 au fost clasate direct. 

A fost întocmit lunar, trimestrial, semestrial şi anual, raportul privind activitatea de 
solu ionare a peti iilor. 

 Cu privire la audien e 
Înscrierea persoanelor în audien  se face prin intermediul personalului din cadrul 

Compartimentului Afaceri Europene, Registratur  şi Rela ii Publice şi prin intermediul 
paginii web a institu iei: www.prefecturabn.ro.  

În perioada ianuarie-decembrie 2017, un num r de 242 persoane au fost înscrise 
în audien , dintre care s-au prezentat 210, acestea fiind primite de c tre conducerea 
institu iei. 

Problemele abordate de c tre cet eni cu ocazia audien elor au vizat: domeniul 
aplic rii legii fondului funciar, reclamarea modului de solu ionare a cererilor de c tre 
autorit i, acordarea ajutorului social, solicit ri de locuin e, solicitarea unui loc de munc , 
retroced ri imobile şi diverse  probleme privind asigurarea utilit ilor publice. 

 Asigurarea accesului la informa iile de interes public 
     Situa ia solicit rilor înregistrate în perioada 01.01.-31.12.2017 la 

nivelul Institu iei Prefectului se prezint  astfel: 
 num r total de solicit ri de informa ii de interes public - 14.  
 num r total de solicit ri, departajat pe domenii de interes: 
o informa ii privind posturile existente în statul de personal, în cadrul Institu iei 

Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud la data de 01 ianuarie 2015 - 1 cerere; 
o informa ii privind ordinele prefectului şi Rapoartele comisiilor de disciplin  de 

sanc ionare a secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale şi func ionarilor publici 
din cadrul institu iei prefectului - 1 cerere; 

o informa ii privind gestionarea câinilor f r  st pân - 1 cerere; 
o informa ii privind procesul de angajare al persoanelor cu dizabilit i în cadrul 

Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud - 1 cerere; 
o informa ii privind situa ia locuin elor neelectrificate din județ - 1 cerere; 
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o informa ii privind Rapoartele privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în perioada 2010 
-2013  - 1 cerere; 

o informa ii privind drepturile minorit ilor na ionale - 2 cereri; 
o informa ii privind activitatea de verificare desf şurat  în zona lacului Colibi a - 1 

cerere; 
o informa ii privind num rul persoanelor din jude ul Bistri a-N s ud care nu de in 

certificate de naştere - 1 cerere; 
o informa ii privind sumele alocate şi justificarea aloc rii lor c tre societ i de pres  

şi publicitate - 1 cerere; 
o solicitarea documentelor care au stat la baza înmatricul rii unui autoturism - 2 

cereri; 
o informa ii privind rapoartele institu iei întocmite cu privire la apartamentele 

afectate de fenomenele meteorologice periculoase din data de 17.09.2017 - 1 
cerere. 

 num r de solicit ri rezolvate favorabil - 13; 
 num r de solicit ri informa ii inexistente - 0; 
 num r de solicit ri redirec ionate - 1; 
 num r total de solicit ri respinse (informa ii exceptate de la acces) - 0; 
 num r de solicit ri clasate (greşit adresate) - 0; 
 num r total de solicit ri în curs de solu ionare - 0. 
 num r de solicit ri adresate în scris - 14, din care: 

- pe suport de hârtie - 0; 
- pe suport electronic - 14. 

 num r de solicit ri adresate adresate verbal - 0; 
 num r de solicit ri adresate de persoane fizice - 10; 
 num r de solicit ri adresate de persoane juridice - 3; 
 num r de solicit ri adresate de mass-media - 1; 
 num r de reclama ii administrative - 0; 
 num r de plângeri depuse în instan a de judecat  - 0. 

     
2. Apostilarea documentelor 
În cadrul activit ii desf şurate conform Ordonan ei Guvernului României nr. 

66/1999 pentru aderarea României la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei 
supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat  la Haga la data de 5 octombrie 1961, 
aprobat  prin Legea nr. 52/2000 şi modificat  prin Legea nr. 142/2004, Institu ia 
Prefectului aplic  Apostila de la Haga pe acte administrative, întocmite pe teritoriul 
României şi care urmeaz  s  produc  efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al 
Conven iei de la Haga. 

Au fost prelucrate un num r de 1.202 cereri şi a fost aplicat  apostila pe un 
num r de 1.567 acte oficiale administrative. 

Institu ia Prefectului aplic  Apostila de la Haga pe acte administrative întocmite pe 
teritoriul României şi care urmeaz  s  produc  efecte juridice pe teritoriul unui stat 
semnatar al Conven iei de la Haga. 

Începând cu data de 1 februarie 2017 au fost eliminate taxele consulare pentru 
aplicarea apostilei pe documentele administrative. 

Cererile sunt înregistrate în registrul electronic, pe baza unui program informatic. 
Rezolvarea prompt  a solicit rilor cet enilor a f cut ca în anul 2017 s  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. 
 
 



 34  

H. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate 
 

1. Activitatea Colegiului Prefectural 
 

 Num rul şedin elor de lucru 
A fost asigurat cadrul organizatoric necesar desf şur rii unui num r de 12 şedin e. 
 

 Num rul hot rârilor adoptate 
Au fost adoptate un num r de 6 hot râri: 
- Hot rârea nr. 1/22.02.2017 privind aprobarea Planului de ac iuni aferent anului 

2016 pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 
- Hot rârea nr. 2/29.04.2017 privind aprobarea ac iunilor de supraveghere şi 

control a modului de producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor 
specifice s rb torilor pascale pentru eliminarea factorilor de risc asupra s n t ii  
popula iei; 

- Hot rârea nr. 3/29.04.2017 privind aprobarea ac iunilor pentru asigurarea unui 
climat de ordine şi siguran  public  în perioada premerg toare şi cu ocazia s rb torilor 
pascale; 

- Hot rârea nr. 4/31.05.2017 privind aprobarea Planului integrat de ac iuni pentru 
men inerea şi asigurarea ordinii publice, creşterea gradului de siguran  a cet eanului pe 
timpul sezonului estival, în perioada 15.06. - 15.09.2017; 

- Hot rârea nr. 5/27.09.2017 privind aprobarea Planului Teritorial Comun de 
Ac iune pentru creşterea gradului de siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi 
prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt 
preuniversitar; 

- Hot rârea nr. 6/20.12.2017 privind aprobarea Planului de ac iuni pentru 
desf şurarea corespunz toare a activit ilor economico-sociale şi asigurarea climatului de 
ordine şi siguran  pentru perioada s rb torilor de iarn . 

 
 Num rul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural 

Colegiul Prefectural este compus din 35 servicii publice deconcentrate şi alte 
institu ii ale administra iei publice centrale organizate în jude  (Ordinul Prefectului nr. 
103/23.03.2016). 

 
 Num rul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de 

activitate în cadrul şedin elor de lucru ale Colegiului Prefectural 
A fost analizat  activitatea unui num r de 21 servicii publice deconcentrate 

sau alte institu ii ale administra iei publice centrale organizate în jude : Inspectoratul 
Jude ean de Poli ie Bistri a-N s ud, Inspectoratul Jude ean de Jandarmi Bistri a-N s ud, 
Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud, Direc ia Sanitar 
Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Bistri a-N s ud, Comisariatul Jude ean pentru 
Protec ia Consumatorilor Bistri a-N s ud, Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice 
Bistri a-N s ud, Direc ia pentru Agricultur  Bistri a-N s ud, Agen ia Jude ean  de Pl i şi 
Inspec ie Social  Bistri a-N s ud, Direc ia de S n tate Public  Bistri a-N s ud, Direc ia 
Regional  de Statistic  Bistri a-N s ud, Serviciul Jude ean al Arhivelor Na ionale Bistri a-
N s ud, Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Bistri a-N s ud, Centrul 
Jude ean de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  Bistri a-N s ud, Garda Forestier  
Jude ean  Bistri a-N s ud, Direc ia Jude ean  pentru Sport şi Tineret Bistri a-N s ud, 
Sistemul de Gospod rire a Apelor Bistri a-N s ud, Inspectoratul Şcolar Jude ean Bistri a-
N s ud, Casa Jude ean  de Pensii Bistri a-N s ud, Agen ia Jude ean  pentru Protec ia 
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Mediului Bistri a-N s ud, Serviciul de Ambulan  Jude ean Bistri a-N s ud, Direc ia 
Jude ean  pentru Cultur  şi Patrimoniul Na ional Bistri a-N s ud. 
 

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situa iilor 
financiare privind execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice 
deconcentrate 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 340/2004, 
republicat , privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, au fost eliberate un num r de 25 avize consultative ale prefectului pentru 
situa iile financiare privind execu ia bugetar  şi proiecte de buget, întocmite de c tre 
serviciile publice deconcentrate, astfel: 

- în trimestrul I au fost eliberate 6 avize consultative ale prefectului pentru situa iile 
financiare privind execu ia bugetar ; 

- în trimestrul II au fost eliberate 8 avize consultative ale prefectului pentru 
situa iile financiare privind execu ia bugetar ; 

- în trimestrul III au fost eliberate 9 avize consultative ale prefectului pentru 
situa iile financiare privind execu ia bugetar  şi 1 aviz consultativ al prefectului pentru un 
proiect de buget; 

- în trimestrul IV a fost eliberat 1 aviz consultativ al prefectului pentru situa iile 
financiare privind execu ia bugetar .  

În toate cazurile au fost întocmite referate de analiz  finalizate cu propuneri privind 
acordarea avizului. Toate situa iile financiare privind execu ia bugetar  şi proiectul de 
buget analizat au primit aviz consultativ favorabil. 
 

3. Activitatea Comisiei de Dialog Social 
 

 Num rul şedin elor de lucru 
Au fost organizate un num r de 10 şedin e conform legisla iei din domeniu, pe a 

c ror ordine de zi s-au aflat: 
- prezentarea acțiunilor aferente anului 2016 pentru realizarea în jude  a 

obiectivelor derivate din programul de guvernare a anului precedent; 
- prezentarea nout ilor legislative privind garantarea salariului minim pe economie; 
- informare referitoare la modific ri şi nout i legislative în domeniul fiscal şi 

impactul acestora asupra mediului de afaceri; 
- prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016 al Direc iei pentru 

Agricultur  Bistri a-N s ud, a Inspectoratului Jude ean de Poli ie Bistri a-N s ud, a 
Agen iei Jude ene pentru Pl i şi Inspec ie Social  Bistri a-N s ud, a Agen iei Jude ene 
pentru Ocuparea For ei de Munc  Bistri a-N s ud; 

- prezentarea CONECT - Catalogul organiza iilor neguvernamentale pentru eviden , 
consultare şi transparen , aflat în consultare public  la Ministerul pentru Consultare 
Public  şi Dialog Civic; 

- prezentarea ac iunilor întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Munc  Bistri a-
N s ud pentru respectarea prevederilor legale privind securitatea şi s n tatea în munc  
de c tre agen ii economici din jude  (Ziua Mondial  a Siguran ei şi S n t ii la locul de 
munc , Ziua Interna ional  de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Munc  şi ale 
Bolilor Profesionale - 28 aprilie); 

- informare asupra ac iunilor de împ durire planificate pentru anul în curs (proprii, 
respectiv în colaborare cu diverse ONG-uri); 

- prezentarea stadiului evenimentelor privind protestele şi conflictele de munc ; 
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- prezentarea ac iunilor întreprinse de Inspectoratul Şcolar Jude ean Bistri a-N s ud 
privind organizarea examenelor de evaluare na ional  şi bacalaureat. Inform ri asupra 
tendin elor referitoare la num rul elevilor la nivelul jude ului;  

- informare cu privire la evolu ia num rului de pensionari la nivelul jude ului 
Bistri a-N s ud, pe categorii de pensii, în perioada 2016-2017; 

- dezbatere referitoare la proiectul de hot râre de guvern al Ministerului Consult rii 
Publice şi Dialogului Social privind modificarea H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de 
activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011; 

- dezbatere privind propunerile de modificare ale Legii dialogului social nr. 62/2011; 
- prezentarea proiectelor Prim riei Municipiului Bistri a aflate în derulare şi a celor 

planificate pentru anul 2018. 

 Num rul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social 
Confedera ii sindicale (5): 
- Blocul Na ional Sindical  (B.N.S.); 
- Confedera ia Na ional  Sindical  “CARTEL ALFA” C.N.S. “CARTEL ALFA”; 
- Confedera ia Na ional  a Sindicatelor Libere din România FR IA (C.N.S.L.R.- 

FR IA); 
- Confedera ia Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R); 
- Confedera ia Sindical  Na ional  MERIDIAN (C.S.N. “MERIDIAN”). 
Confedera ii patronale (6): 
- Uniunea General  a Industriaşilor din România U.G.I.R.; 
- Confedera ia Patronal  “CONCORDIA”; 
- Consiliul Na ional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

C.N.I.P.M.M.R.; 
- Patronatul Na ional Român; 
- Confedera ia Na ional  a Patronatului Român (C.N.P.R.); 
- Confedera ia Patronal  din Industrie, Agricultur , Construc ii şi Servicii din 

România (CONPIROM). 
 

4. Ac iuni de protest  
- 21.03.2017: ac iunea de protest spontan a angaja ilor Comisariatului Jude ean al 

G rzii de Mediu Bistri a-N s ud la sediul institu iei, referitoare la o serie de revendic ri 
privind condi iile de munc  şi alinierea salariilor angaja ilor G rzii Na ionale de Mediu la 
nivelul salariilor colegilor din institu iile cu atribu ii similare; 

- 10.05.2017: declanşarea grevei pe termen nelimitat a angaja ilor Comisariatului 
Jude ean al G rzii de Mediu Bistri a-N s ud privind revendic ri referitoare la condi iile de 
munc  şi alinierea salariilor angaja ilor G rzii Na ionale de Mediu la nivelul salariilor 
colegilor din institu iile cu atribu ii similare; 

- 12.05.2017: protest spontan al angaja ilor Administra iei Jude ene a Finan elor 
Publice Bistri a-N s ud. Revendic rile au fost cele de la nivel na ional referitoare la 
revizuirea grilelor de salarizare din proiectul legii salariz rii, astfel încât s  fie reflectat  
complexitatea şi importan a activit ii Ministerului Finan elor Publice şi unit ilor 
subordonate (ANAF, direc ii generale regionale ale finan elor publice); 

- 28.09.2017: protest al reprezentan ilor Confedera iei Na ionale Sindicale “CARTEL 
ALFA” având ca obiect solicitarea de blocare a transferului contribu iilor sociale de la 
angajator la angajat, precum şi de modificare a Legii dialogului social nr. 62/2011; 

- 02.10.2017: protest al reprezentan ilor Uniunii Jude ene a Sindicatelor Libere din 
Înv mânt, având ca obiect revendic ri salariale ale angaja ilor în înv mânt; 

- 23.10.2017: protest al reprezentan ilor Blocului Na ional Sindical, având ca obiect 
solicitarea de blocare a transferului contribu iilor sociale de la angajator la angajat, precum 
şi de modificare a Legii dialogului social nr. 62/2011; 
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- 02.11.2017: protest al reprezentan ilor Coali iei Solidari pentru S n tate, având ca 
obiect solicitarea de îmbun t ire a sistemului de s n tate şi reclamarea subfinan rii 
sistemului de asisten  medical  primar ; 

- 20.11.2017: adunare public  organizat  de c tre Partidul Na ional Liberal, având 
ca scop sus inerea depunerii mo iunii de cenzur  împotriva Guvernului României; 

- 26.11.2017: adunare public , având ca scop exprimarea dezacordului unor 
cet eni fa  de ultimele modific ri legislative; 

- 11.12.2017: protest spontan al angaja ilor Casei Jude ene de Pensii Bistri a-
N s ud privind salariile mici, comparativ cu ale altor bugetari; 

- 12.12.2017: protest spontan al angaja ilor Agen iei Jude ene pentru Ocuparea 
For ei de Munc  Bistri a-N s ud privind salariile mici, comparativ cu ale altor bugetari. 
 

5. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice 

Au avut loc un num r de 12 şedin e de lucru cu membrii comitetului, în care au 
fost dezb tute subiecte pe diverse teme, precum: marcarea Zilei Unirii Principatelor 
Române „24 ianuarie 1859”; responsabilit ile medicilor de familie, drepturile şi obliga iile 
pacien ilor; prezentarea activit ii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bistri a; 
modific ri şi complet ri la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
efectuate prin actele normative în anul 2017; criterii şi proceduri de acordare a biletelor de 
tratament balnear pentru pensionari şi asigura ii sistemului public de pensii; aspecte 
preventive din sfera infrac iunilor; marcarea Zilei Eroilor; evaluarea şi monitorizarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice; prezentarea serviciilor sociale din 
municipiul Bistri a; s n tatea mental , conduita familiei şi cea social  vizavi de vârstnicul 
cu probleme psihiatrice; patologia metabolic  a vârstnicului în epoca modern ; 
prezentarea furnizorilor de servicii sociale pentru persoanele vârstnice; activit i organizate 
cu ocazia zilei de 1 Octombrie - Ziua Interna ional  a Persoanelor Vârstnice; asisten a 
persoanelor vârstnice la domiciliu şi în centre; ac iuni educa ionale în Bistri a cu ocazia 
Zilei mondiale a diabetului 2017.  

 
 6. Activitatea Echipei Interinstitu ionale Jude ene Antitrafic Bistri a-
N s ud 
 În data de 29.11.2017 a avut loc Reuniunea de lucru a Echipei Interinstitu ionale 
Jude ene Bistri a-N s ud cu urm toarele obiective : 

 - prezentarea atribu iilor Agen iei Na ionale Împotriva Traficului de Persoane şi a 
activit ii Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane Cluj-Napoca; 

  - discutarea responsabilit ilor prev zute în sarcina fiec rei institu ii cu privire la 
prevenirea, combaterea traficului de persoane şi asisten a acordat  victimelor traficului de 
persoane; 
 - facilitarea colabor rii interinstitu ionale la nivelul jude ului Bistri a-N s ud cu 
privire la aplicarea Mecanismului na ional de identificare şi referire a victimelor traficului de 
persoane aprobat prin ordin comun al ministerelor implicate (Ordinul M.A.I. nr. 335/2007). 
 
  7. Biroul Jude ean pentru Romi 

 În vederea îmbun t irii situa iei cet enilor români apar inând 
minorit ii rome din jude ul Bistri a-N s ud, Biroul Jude ean pentru Romi a 
întreprins urm toarele demersuri: 

- a urm rit aplicarea m surilor asumate în „Planul jude ean de m suri pentru 
incluziunea social  a cet enilor români apar inând minorit ii rome” de c tre autorit ile 
publice locale ale unit ilor administrativ-teritoriale cu un num r semnificativ de cet eni 
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de etnie rom  prin monitorizare semestrial  şi de c tre serviciile publice deconcentrate cu 
atribu ii în domeniul incluziunii minorit ii rome prin monitorizarea anual ; 

- a solicitat serviciilor publice deconcentrate şi transmis c tre Biroul Regional Nord-
Vest al Agen iei Na ionale pentru Romi, autoevaluarea modului şi gradului de realizare a 
m surilor din „Planul jude ean de m suri pentru incluziunea social  a cet enilor români 
apar inând minorit ii rome din jude ul Bistri a-N s ud în anul 2017”, îndeplinite pân  la 
nivelul lunii noiembrie, util  pentru a reflecta care sunt m surile de incluziune necesar a fi 
planificate pentru urm toarea perioad , a propus m suri de îmbun t ire a implement rii 
şi a transmis lista proiectelor implementate în jude  în ultimii 2 ani în domeniul incluziunii  
romilor;   

- în data de 10 aprilie 2017 a organizat, în colaborare cu Centrul Jude ean pentru 
Cultur  în calitate de ini iator,  proiectul intitulat „Romii-strategii de dezvoltare prin 
educa ie şi cultur ”, în cadrul c ruia elevilor din clasele a XII-a ale Liceului Tehnologic 
Lechin a li s-au prezentat informa ii utile din domenii de interes: locurile speciale alocate 
tinerilor de etnie rom  în unit ile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne, în liceele 
din jude  şi în facult ile din ar , oferta programelor de formare profesional  ale Agen iei 
Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc  Bistri a-N s ud, m surile existente pentru 
stimularea ocup rii for ei de munc , actele necesare pentru înregistrarea în eviden ele 
Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc  Bistri a-N s ud în vederea ocup rii 
unui loc de munc , facilit ile existente cu privire la mobilitate şi acordarea primelor de 
activare la intrarea pe pia a muncii, organizarea unor activit i culturale menite s  
motiveze etnia s  îşi p streze portul tradi ional şi graiul specific.  

- s-a solicitat autorit ilor publice din jude  şi institu iilor publice cu atribu ii pe linia 
sprijinirii grupurilor vulnerabile ale popula iei, diseminarea pachetului informativ elaborat în 
cadrul proiectului finan at prin Mecanismul Financiar Norvegian „Îmbun t irea accesului la 
justi ie. O abordare integrat  cu accent pe popula ia rom  şi alte grupuri vulnerabile”;  

- a transmis celorlal i membri ai Grupului de Lucru Mixt pentru Romi invita ia de a 
participa la întâlnirea de lucru pe tema „Eficientizarea procesului de implementare a 
politicilor publice destinate incluziunii sociale a cet enilor români apar inând minorit ii 
romilor”, organizat  în data de 2 noiembrie 2017 la sediul Institu iei Prefectului - Jude ul 
Bihor;  

- a participat la stabilirea repartiz rii locuin elor sociale construite prin Programul 
„Locuin e sociale pentru comunit ile de romi” în comuna Budacu de Jos, în calitate de 
membru al Comisiei de examinare a cererilor depuse pentru acordarea de locuin e sociale;  
 - a solicitat unui num r de 4 autorit i publice locale din unit i administrativ-
teritoriale cu pondere a popula iei de etnie rom  de peste 20% din totalul popula iei 
desemnarea atribu iilor de expert local pentru romi în fişa postului unei persoane şi a 
transmis „Ghidul privind angajarea expertului local pe problemele romilor” şi modelul unei 
fişe a postului de expert local pentru romi; 

- a diseminat electronic c tre membrii Grupului de Lucru Mixt pentru Romi 
oportunit ile şi programele de sprijin, guvernamentale sau externe, în domeniul incluziunii 
minorit ii rome. 

 A organizat 3 şedin e ale Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, cu 
urm toarele teme: 

- Celebrarea Zilei de 20 februarie, dat  declarat  prin Legea nr. 28/2011 “Ziua 
Dezrobirii Romilor din România”, prin prezentarea importan ei şi semnifica iei acestei zile 
pentru etnicii romi din România; 

- Analiza şi avizarea Raportului de progres privind incluziunea cet enilor români 
apar inând minorit ii rome din jude ul Bistri a-N s ud în anul 2016;  
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- Evaluarea semestrial  a gradului de îndeplinire a ac iunilor din planurile de ac iune 
locale ale prim riilor prin prezentarea rapoartelor semestriale de progres şi a principalelor 
dificult i întâmpinate; 
 - M suri şi stadiul îndeplinirii demersurilor ini iate pentru preîntâmpinarea 
r spândirii epidemiei de rujeol ; 
 - Importan a educa iei pentru viitorul copiilor romi: oportunit i pentru cei care 
absolv  ciclul gimnazial şi liceal; 

- Analiza progresului şcolar al copiilor romi cu cerin e educa ionale speciale de la 
Şcoala Valea Spinului din N s ud: probleme şi solu ii;  
    - Beneficii oferite la angajare şomerilor indemniza i şi neindemniza i;  

- Dezavantajele muncii nedeclarate pentru angajat; 
  - Implica iile cerşetoriei cu minori;  

- Dialog cu cet enii de etnie rom  din oraşul N s ud.  
 A întocmit şi comunicat Agen iei Na ionale pentru Romi urm toarele 

inform ri, rapoarte şi baze de date jude ene: 
 - situa ia angaj rii exper ilor locali pentru romi la nivelul prim riilor din jude ul 
Bistri a-N s ud, hot rârile de consiliu local prin care s-au constituit Grupurile de Lucru 
Locale şi situa ia constituirii Grupurilor de Ini iativ  Local , hot rârile de consiliu local prin 
care s-au aprobat Planurile locale de ac iune pentru anul 2017, informare privind 
func ionarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi în anul 2016, raportul de progres 
referitor la implementarea Planului de m suri privind incluziunea cet enilor români 
apar inând minorit ii rome din jude ul Bistri a-N s ud în anul 2016, hot rârile Grupului de 
Lucru Mixt pentru Romi nr. 1 şi 2 din anul 2017 de actualizare a Regulamentului de 
organizare şi func ionare, respectiv de aprobare a Raportului de progres aferent anului 
2016; 

- activitatea desf şurat  de c tre mediatorii sanitari din jude ; 
- coordonatele resurselor umane din jude  implicate în procesul de incluziune a 

cet enilor români apar inând minorit ii rome, precum şi ale echipei propuse pentru 
participarea la conferin a na ional  „S n tatea romilor şi asisten a medical  comunitar  
pentru comunit ile cu romi”; 

- unit ile administrativ-teritoriale în care exist  zone cu vulnerabilit i sociale 
particulare privind accesul informal la proprietate, în vederea clarific rii situa iei juridice a 
propriet ii  imobilelor folosite de cet enii romi; 

- familiile sau gospod riile de romi aflate în risc de evacuare din locuin e.  
 
8. Grupul de lucru pentru revizuirea Planului Local de Ac iune pentru 

Protec ia Mediului (PLAM) al jude ului Bistri a-N s ud 
În urma definitiv rii Planului Local de Ac iune pentru Protec ia Mediului al jude ului 

Bistri a-N s ud, în cadrul întâlnirilor de lucru ale grupului constituit în acest sens, din care 
a f cut parte şi un reprezentant al institu iei prefectului, se monitorizeaz  şi raporteaz  
semestrial c tre Agen ia pentru Protec ia Mediului Bistri a-N s ud, stadiul realiz rii 
ac iunilor asumate de institu ie în cadrul Planului Local de Ac iune pentru Mediu al 
jude ului Bistri a-N s ud. 

 
9. Comisia de incluziune social  
Comisia de incluziune social  s-a întrunit în anul 2017 în 2 şedin e de lucru. 

Acestea au avut ca scop analiza rapoartelor aferente trimestrului IV 2016 şi semestrului I 
2017 referitoare la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în „Planul de ac iuni jude ean 
din domeniul incluziunii sociale şi protec iei sociale” şi prezentarea ordinelor comune nr. 
2277/1591/6209/2016 şi nr. 393/630/4236/2017. 
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10. Grupul Jude ean de Modernizare a Administra iei Publice  
Pe baza informa iilor comunicate de membrii grupului s-a întocmit şi transmis 

conducerii „Raportul intermediar nr. II/B/19861/2017 privind implementarea Programului 
de m suri pentru reforma administra iei publice din jude ul Bistri a-N s ud în perioada 
2016-2018”. În urma analizei gradului de îndeplinire a ac iunilor asumate rezult  c  din 
totalul de 23 ac iuni propuse pentru perioada 2016-2018, membrii grupului realizaser  la 
jum tatea perioadei de implementare un num r de 19. 

Ac iuni desf şurate pentru modernizarea activit ii institu iei prefectului: 

- a fost emis Ordinul Prefectului nr. 220/2017 pentru actualizarea componen ei 
Grupului Jude ean Bistri a-N s ud de modernizare a administra iei publice;  

- s-a întocmit „Raportul privind implementarea în anul 2016 a Planului de ac iuni 
aferent Strategiei de modernizare a Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud”. Din 
analiza gradului de realizare a ac iunilor de modernizare a institu iei prefectului, din totalul 
de 37 ac iuni propuse, au fost realizate 30;  

- s-a solicitat membrilor grupului din cadrul institu iei transmiterea de propuneri 
pentru elaborarea „Planului de ac iuni în vederea moderniz rii Institu iei Prefectului - 
Jude ul Bistri a-N s ud pentru perioada 2018-2020”. 

  
11. Centrul Local de Combatere a Bolilor al Jude ului Bistri a-N s ud 
În data de 16.08.2017, Centrul Local de Combatere a Bolilor al Jude ului Bistri a-

N s ud s-a întrunit în 1 şedin  de lucru pentru efectuarea unui exerci iu de simulare, 
analiz  şi supunere spre aprobare a Programului de m suri pentru prevenirea apari iei 
pestei porcine africane pe teritoriul jude ului. 

Programul de m suri nr. 9505/2017 a fost aprobat prin Hot rârea nr. 1/16.08.2017 
şi transmis printr-o circular  tuturor autorit ilor publice locale din jude , pentru punere în 
aplicare. 
 

I. Servicii comunitare de utilit i publice 
 

 Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice 
A fost întocmit  o informare c tre conducerea institu iei privind serviciile comunitare 

de utilit i publice.  
 

J. Managementul situa iilor de urgen  
 

 Num rul şedin elor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Membrii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud au fost 

convoca i în 9 şedin e extraordinare şi 2 şedin e ordinare. 
În cadrul şedin elor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-

N s ud, în conformitate cu ordinea de zi, au fost analizate: 
- m surile necesare pe perioada în care se vor înregistra temperaturi foarte sc zute 

conform aten ion rilor meteorologice; 
- raportul de evaluare a activit ii desf şurate de c tre Comitetul Jude ean pentru 

Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud în anul 2016; 
- planul cu principalele activit i ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  

Bistri a-N s ud pentru anul 2017; 
- gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, în perioada 19-21 

aprilie 2017; 



 41  

- exerci iul na ional pentru testarea şi verificarea echipamentelor din componen a 
sistemului de înştiin are, avertizare şi alarmare în situa ii de protec ie civil , PROCIV 2017- 
jude ul Bistri a-N s ud, 20.04.2017; 

- situa ia cauzat  de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în jude ul 
Bistri a-N s ud, în perioada 23-26 iunie 2017; 

- exerci iul de simulare „Someş 2017” privind verificarea modului de func ionare a 
fluxului informa ional meteorologic şi hidrologic de avertizare-alarmare a popula iei, în 
bazinele hidrografice Someşul Mare şi Someş, din jude ele Bistri a-N s ud, Cluj şi S laj, în 
perioada 27-29.06.2017; 

- procesele-verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase în comunele: Budacu de Jos, Dumitri a, 
Lechin a,  M rişelu, Prundu Bîrg ului, Tiha Bîrg ului, în perioada 23-26 iunie 2017, 
întocmite de c tre membrii comisiilor constituite prin Ordinul Prefectului nr. 
133/29.06.2017; 

- oportunitatea privind solicitarea c tre Administra ia Na ional  a Rezervelor de Stat 
şi Probleme Speciale de scoatere din rezervele de stat a unor cantit i de materiale de 
construc ie pentru reconstruirea acoperişurilor de locuin e afectate/distruse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase în comunele: Budacu de Jos, Dumitri a, Lechin a,  
M rişelu, Prundu Bîrg ului, Tiha Bîrg ului, în perioada 23-26 iunie 2017; 

- proiectul de hot râre privind aprobarea necesarului de materiale de construc ie 
pentru reconstruirea acoperişurilor de locuin e în comunele: Budacu de Jos, Dumitri a, 
Lechin a, M rişelu, Prundu Bîrg ului, Tiha Bîrg ului, afectate/distruse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase, în perioada 23-26 iunie 2017; 

- planul de m suri şi ac iuni specifice sezonului cald 2017; 
- proiectul de hot râre privind aprobarea „Planului de m suri şi ac iuni specifice 

sezonului cald 2017”; 
- actualizarea Anexei nr. 3 cu componen a grupurilor de suport tehnic pe tipuri de 

riscuri, parte integrant  din Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016, modificat prin Ordinul 
Prefectului nr. 84/28.04.2017, privind reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii 
de Urgen  Bistri a-N s ud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare; 

- scenariul exerci iului de simulare „Someş 2017” privind verificarea modului de 
func ionare a fluxului informa ional meteorologic şi hidrologic de avertizare-alarmare a 
popula iei, în bazinele hidrografice Someşul Mare şi Someş, din jude ele Bistri a-N s ud, 
Cluj şi S laj, ce s-a desf şurat în perioada 27-29.06.2017; 

- situa ia cauzat  de fenomenele meteorologice periculoase produse în jude ul 
Bistri a-N s ud, în data de 17 septembrie 2017; 

- Raportul de sintez  de completare a Raportului de sintez  privind evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din data 17 septembrie 
2017, în jude ul Bistri a-N s ud, aprobat prin Hot rârea Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud nr. 4/18.09.2017; 

- proiectul de hot râre pentru aprobarea Raportului de sintez  privind evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din data 17 septembrie 
2017, în jude ul Bistri a-N s ud, aprobat prin Hot rârea Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud nr. 4/18.09.2017; 

- planul de m suri şi ac iuni specifice sezonului rece pentru anul 2017-2018; 
- proiectul de hot râre privind aprobarea „Planului de m suri şi ac iuni specifice 

sezonului rece pentru anul 2017-2018”; 
- procedura de activare şi func ionare a Centrului Jude ean de Conducere şi 

Coordonare a Interven iei al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-
N s ud (C.J.C.C.I.), ca anex  la Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016 privind 
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reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud şi aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Func ionare; 

- stadiul preg tirilor pentru sezonul rece ca urmare a avertiz rii de fenomene 
meteorologice periculoase de COD PORTOCALIU din data de 28.10.2017. 

 
 Num rul de hot râri adoptate 

În cadrul şedin elor comitetului au fost prezentate proiectele de hot râri, care au 
fost supuse dezbaterii membrilor şi ulterior au fost aprobate urm toarele hot râri (6): 

1. Hot rârea nr. 1/31.01.2016 privind aprobarea Planului cu principalele activit i 
ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud pentru anul 2017; 

2. Hot rârea nr. 2/20.06.2017 privind aprobarea Planului de m suri şi ac iuni 
specifice sezonului cald pentru anul 2017 al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Bistri a-N s ud;  

3. Hot rârea nr. 3/06.07.2017 privind aprobarea necesarului de materiale de 
construc ie pentru reconstruirea acoperişurilor de locuin e în comunele: Budacu de Jos, 
Dumitri a, Lechin a, M rişelu, Prundu Bîrg ului, Tiha Bîrg ului, din jude ul Bistri a-N s ud, 
afectate/distruse de fenomenele hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 
23-26 iunie 2017; 

4. Hot rârea nr. 4/18.09.2017 pentru aprobarea Raportului de sintez  privind 
ap rarea împotriva inunda iilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor 
la construc ii hidrotehnice şi polu ri accidentale din jude ul Bistri a-N s ud din data de 
17.09.2017; 

5. Hot rârea nr. 5/06.10.2017 privind aprobarea Raportului de sintez  de 
completare a Raportului de sintez  privind evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor meteorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017, în jude ul 
Bistri a-N s ud, aprobat prin Hot rârea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Bistri a-N s ud nr. 4/18.09.2017; 

6. Hot rârea nr. 6/26.10.2017 privind aprobarea Planului de m suri şi ac iuni 
specifice sezonului rece pentru anul 2017-2018. 

  
 Num rul de ordine emise de prefect, pe linia prevenirii şi gestion rii 

situa iilor de urgen , în calitate de preşedinte al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  

În calitate de preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-
N s ud, prefectul jude ului a emis un num r de 17 ordine: 

1. Ordinul Prefectului nr. 29/15.02.2017 privind constituirea comisiilor pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în jude ul 
Bistri a-N s ud, în perioada 03-05 februarie 2017; 

2. Ordinul Prefectului nr. 35/21.02.2017 pentru aprobarea Planului de preg tire în 
domeniul situa iilor de urgen  în jude ul Bistri a-N s ud în anul 2017; 

3. Ordinul Prefectului nr. 50/16.03.2017 privind constituirea comisiei pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna 
Zagra, în perioada 06-07.03.2017; 

4. Ordinul Prefectului nr. 52/17.03.2017 privind constituirea comisiilor pentru 
verificarea st rii de salubritate a localit ilor, cursurilor de ap  şi a c ilor de comunica ie 
din jude ul Bistri a-N s ud; 

5. Ordinul Prefectului nr. 61/29.03.2017 privind constituirea comisiei pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna 
Runcu Salvei, în perioada ianuarie-februarie 2017; 
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6. Ordinul Prefectului nr. 84/28.04.2017 pentru modificarea Ordinului Prefectului 
nr. 315/07.11.2016 pentru reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Bistri a-N s ud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare; 

7. Ordinul Prefectului nr. 126/19.06.2017 pentru modificarea componen ei 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud şi a grupurilor de suport 
tehnic ale comitetului; 

8. Ordinul Prefectului nr. 133/29.06.2017 privind constituirea comisiilor pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în jude ul 
Bistri a-N s ud, în perioada 23-26 iunie 2017; 

9. Ordinul Prefectului nr. 139/10.07.2017 privind constituirea comisiei pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în jude ul 
Bistri a-N s ud, în data de 29 iunie 2017; 

10. Ordinul Prefectului nr. 146/14.07.2017 privind constituirea comisiei pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în jude ul 
Bistri a-N s ud, în data de 29 iunie 2017 şi 11 iulie 2017; 

11. Ordinul Prefectului nr. 151/19.07.2017 privind constituirea comisiei de 
inventariere a depozitelor de steril din jude ul Bistri a-N s ud, în perioada 24-28 iulie 
2017; 

12. Ordinul Prefectului nr. 152/20.07.2017 privind constituirea echipei de 
coordonare a m surilor de limitare a epidemiei de rujeol ; 

13. Ordinul Prefectului nr. 157/31.07.2017 privind modificarea Ordinului Prefectului 
nr. 315/07.11.2016 pentru reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Bistri a-N s ud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare; 

14. Ordinul Prefectului nr. 222/08.09.2017 privind modificarea Ordinului Prefectului 
nr. 315/07.11.2016 pentru reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Bistri a-N s ud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare; 

15. Ordinul Prefectului nr. 228/18.09.2017 privind constituirea comisiei pentru 
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; 

16. Ordinul Prefectului nr. 230/19.09.2017 privind constituirea comisiilor pentru 
evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în jude ul 
Bistri a-N s ud, în data de 17.09.2017; 

17. Ordinul Prefectului nr. 300/09.11.2017 privind completarea Ordinului Prefectului 
nr. 315/07.11.2016 pentru reorganizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Bistri a-N s ud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare, cu modific rile 
şi complet rile ulterioare. 

 
 Planuri aprobate 

Au fost întocmite şi/sau actualizate, dup  caz, urm toarele documente operative 
(11): 

 1. Planul cu principalele activit i ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Bistri a-N s ud; 
 2. Planul jude ean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 
gestion rii situa iilor de urgen  pe anul 2017; 
 3. Planul de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  aprobat prin Ordinul 
Prefectului nr. 35/21.02.2017; 
 4. Planul de analiz  şi acoperire a riscurilor în domeniul situa iilor de urgen , 
actualizat în anul 2017; 
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 5. Planul de m suri integrat pentru creşterea gradului de siguran  a cet eanului pe 
timpul sezonului estival; 
 6. Planul de m suri şi ac iuni specifice sezonului cald şi combaterea efectelor cauzate  
de creşterile de temperatur  pentru anul 2017; 
 7. Planul de m suri pentru eliminarea disfunc ionalit ilor şi îmbun t irea sistemului 
de avertizare/alarmare a popula iei de la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale; 
 8. Procedura privind activarea şi func ionarea Centrului Jude ean de Coordonare şi 
Conducere a Interven iei (C.J.C.C.I.) ce a fost cuprins  ca anex  component , la 
Regulamentul de Organizare şi Func ionare a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Bistri a-N s ud; 
 9. Procedura pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor f r  ad post 
şi a celor din spa ii neînc lzite la nivelul jude ului Bistri a-N s ud; 
 10. Procedura de constatare şi evaluare a pagubelor; 

11.  Planul de m suri şi ac iuni specifice sezonului rece 2017-2018. 
 

 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, 9 circulare privind: m surile 
necesar a fi întreprinse ca urmare a aten ion rii hidrologice Cod galben, emise de 
Institutul Na ional de Hidrologie şi Gospod rire a Apelor pentru intervalul 22.02.2017, ora 
20:00 - 24.02.2017, ora 10:00; m suri şi ac iuni cu scopul de a preg ti comunit ile pentru 
gestionarea unor eventuale situa ii de urgen , precum şi m surile necesare pentru 
prevenirea şi diminuarea pagubelor, ca urmare a fenomenelor care conduc la poten iale 
inunda ii; recomand rile secretarului de stat Sirma Caraman, din cadrul Ministerului 
Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice şi Fondurilor Europene, cu privire la 
posibilit ile de refacere a obiectivelor afectate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase; m surile necesar a fi întreprinse ca urmare a  aten ion rii hidrologice Cod 
galben emise de Institutul Na ional de Hidrologie şi Gospod rire a Apelor pentru intervalul 
23.06.2017, ora 13:00 - 24.06.2017, ora 12:00; securizarea fântânilor publice şi 
individuale; întocmirea şi transmiterea Raportului operativ privind efectele fenomenelelor 
meteo periculoase înregistrate în data de 17.09.2017; întocmirea şi transmiterea 
Raportului de sintez  privind efectele fenomenelelor meteo periculoase înregistrate în data 
de 17.09.2017; m surile şi ac iunile necesare preg tirii sezonului rece; gestionarea 
problematicii persoanelor f r  ad post pe timpul sezonului rece 2016-2017. 

 
 Rela iile cu autorit ile publice locale 

Fenomenele hidrometeorologice periculoase, înregistrate în lunile februarie, iunie şi 
septembrie au generat pagube însemnate la nivelul infrastructurii, al locuin elor şi 
obiectivelor economico-sociale, afectând popula ia jude ului. 

În acest sens, au fost întocmite şi transmise c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice 3 proiecte de Hot râre de Guvern privind alocarea unor sume 
din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului prev zut în bugetul de stat pe anul 2017, 
pentru jude ul Bisti a-N s ud, în vederea refacerii infrastructurii afectate de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase.  

Suma alocat  de c tre Guvern jude ului Bistri a-N s ud, prin Hot rârea Guvernului 
României nr. 673/21.09.2017 a fost de 1247,5 mii lei. 

De asemenea, prefectul jude ului a f cut demersurile necesare pentru aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat, ca ajutor umanitar, a materialelor de construc ii necesare 
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refacerii a 142 de locuin e afectate de fenomenele meteo extreme de la sfârşitul lunii 
iunie. 

 
K. Monitorizarea activit ilor desf şurate în jude  pentru asigurarea 

ordinii publice 
 

 Subprefectul jude ului a participat, în calitate de membru, la 13 şedin e ale 
Autorit ii Teritoriale de Ordine Public , în care au fost adoptate un num r de 13 hot râri. 
 Institu ia Prefectului a monitorizat 9 ac iuni ale Inspectoratului de Poli ie Jude ean 
Bistri a-N s ud şi Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Bistri a-N s ud, cuprinse în Planul 
de ac iuni pentru realizarea obiectivelor prev zute în Programul de Guvernare pentru anul 
2017, în vederea asigur rii ordinii şi siguran ei publice. 
 

L. Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte normative 
 

 Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguran ei în 
unit ile de înv mânt, cu modific rile ulterioare 

Au fost organizate 4 şedin e de lucru privind monitorizarea şi implementarea 
Planului Teritorial Comun de Ac iune pentru creşterea gradului de siguran  în unit ile 
şcolare, cu privire la: analiza activit ilor desf şurate pe linia creşterii gradului de siguran  
în unit ile de înv mânt preuniversitar, pentru semestrul I al anului şcolar 2016-2017, 
completarea anexelor 1 şi 2 prev zute în Planul Teritorial Comun de Ac iune cu termen de 
raportare 1 martie 2017; analiza  activit ilor desf şurate pe linia creşterii gradului de 
siguran  în unit ile de înv mânt preuniversitar la trimestrul I 2017; analiza obiectivelor 
şi ac iunilor cuprinse în Planul Teritorial Comun de Ac iune pentru creşterea gradului de 
siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicven ei juvenile în incinta şi 
în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 şi 
supunerea acestuia spre aprobare în şedin a Colegiului Prefectural din data de 27.09.2017; 
analiza activit ilor desf şurate şi/sau în curs de desf şurare pentru creşterea siguran ei 
elevilor şi a personalului didactic din înv mântul preuniversitar la nivelul trimestrului III 
şi analiza gradului de siguran  în şcoli. 
 Au fost transmise urm toarele documente (11): 

- circular  c tre unit ile administrativ-teritoriale privind protec ia unit ilor de 
înv mânt şi a siguran ei copiilor preşcolari, elevilor şi cadrelor didactice din înv mântul 
preuniversitar, cuprinderea în bugetul pentru anul 2017 a sumelor necesare pentru 
ob inerea autoriza iilor de securitate la incendiu pentru cl dirile unde se desf şoar  
activit i de înv mânt şi care nu de in aceast  autoriza ie; 

- raportare privind analiza activit ilor desf şurate şi a rezultatelor ob inute în 
semestrul I al anului şcolar 2016-2017, pentru creşterea gradului de siguran  în incinta şi 
în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar din jude ul Bistri a-N s ud cu 
completarea grilelor din anexele nr. 1 şi 2 conform prevederilor Planului Na ional Comun 
de Ac iune nr. 94859/23.06.2016; 

- informare privind situa ia unit ilor de înv mânt din punctul de vedere al 
de inerii autoriza iilor sanitare de func ionare, de securitate la incendiu şi al împrejmuirilor 
pentru trimestrul I; 

- circular  privind situa ia cl dirilor cu destina ia înv mânt f r  autoriza ie de 
securitate la incendiu de pe raza jude ului Bistri a-N s ud transmis  unit ilor 
administrativ-teritoriale, Consiliului Jude ean Bistri a-N s ud şi Inspectoratului Şcolar 
Jude ean Bistri a-N s ud; 

- adres  privind  m surile ce se impun în vederea îmbun t irii capacit ii 
institu ionale de prevenire şi combatere a fenomenului violen ei în şcoli transmis  
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Inspectoratului Şcolar Jude ean Bistri a-N s ud şi Inspectoratului Jude ean de Jandarmi 
Bistri a-N s ud; 

- adres  privind situa ia cl dirilor cu destina ia înv mânt f r  autoriza ie de 
securitate la incendiu de pe raza unor unit i administrativ-teritoriale din jude ul Bistri a-
N s ud transmis  Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud; 

- raportare privind analiza activit ilor desf şurate şi a rezultatelor ob inute în anul 
şcolar 2016-2017, pentru creşterea gradului de siguran  în incinta şi în zonele adiacente 
unit ilor de înv mânt preuniversitar din jude ul Bistri a-N s ud cu completarea grilelor 
din anexele nr. 1 şi 2 conform prevederilor Planului Na ional Comun de Ac iune nr. 
94859/23.06.2016; 

- informare privind activit ile desf şurate de structurile deconcentrate şi autorit ile 
publice locale pentru derularea în condi ii de siguran  a noului  an şcolar 2017-2018; 

- Ordinul Prefectului nr. 224/13.09.2017 de constituire a Grupului mixt de lucru 
privind creşterea siguran ei elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicven ei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar; 

- Planul Teritorial Comun de Ac iune pentru creşterea gradului de siguran  a 
elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 nr. 
18199/08.09.2017, aprobat prin Hot rârea Colegiului Prefectural nr. 4/27.09.2017; 

- adres  c tre Ministerul Afacerilor Interne privind activit ile desf şurate pentru 
derularea în condi ii de siguran  a noului an şcolar 2017-2018. 

 
 Monitorizarea aplic rii prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 şi a H.G. nr. 640 

din 7 septembrie 2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018 

Programul Guvernamental „Cornu şi laptele” 
 În primul semestru al anului şcolar 2016-2017 au beneficiat de produse lactate şi 
panifica ie în cadrul programului „lapte-corn”, un num r de 33.423 elevi din înv mântul 
primar şi gimnazial de stat şi privat şi copii preşcolari din gr dini ele de stat şi privat cu 
program normal de 4 ore în 516 unit i de înv mânt. 
  Produsele lactate au fost distribuite în toate cele 5 zone ale jude ului: Bistri a, 
Sîngeorz-B i, Beclean, N s ud şi Lechin a. 
 Pentru distribuirea produselor lactate, Consiliul Județean Bistri a-N s ud a încheiat 
un contract cu agentul economic S.C. DORNA LACTATE S.A., produsul fiind “L PTIC  UHT 
1,5%”. 
 Pentru distribuirea produselor de panifica ie s-au încheiat contracte cu S.C. 
LOGISTIC MEDIA POP ART S.R.L., S.C. AUTO VALMAR şi S.C. VEL PITAR S.R.L.. 
 Pentru fructe (mere), societatea distribuitoare a fost S.C. LOGISTIC MEDIA POP 
ART S.R.L. pentru zona I ( Bistri a), pentru celelalte zone nu s-au semnat contracte de 
furnizare. 
 Direc ia de S n tate Public  Bistri a-N s ud a efectuat 44 controale în unit i de 
înv mânt preşcolar cu program normal de 4 ore, 3 controale în unit i de înv mânt 
primar şi 38 controale în unit i de înv mânt gimnazial de pe raza jude ului.       
 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Bistri a-N s ud a desf şurat 
ac iuni de control privind modul de distribu ie a produselor alimentare în 3 unit i de 
înv mânt de pe raza localit ii Sîngeorz-B i şi anume: Şcoala Gimnazial  clasele V-VIII, 
Şcoala Primar  clasele I-IV Artemiu Publiu Alexi şi Şcoala Primar  Valea Borcutului. 
         Aspectele verificate de ambele institu ii în timpul controalelor au fost: conformitatea 
produselor, modul de ambalare şi etichetare a produselor, respectarea graficului de 
distribuire a produselor de c tre agen ii economici, condi iile de transport a produselor la 
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distribuirea efectiv  c tre beneficiari, condi iile de distribuire şi de p strare a produselor în 
incintele şcolilor şi gr dini e. 
    În urma controalelor efectuate nu au fost semnalate neconformit i ale produselor 
legat de calitatea acestora şi încadrarea lor în limita de consum, gradul de prospe ime al 
acestora. 
       Întrucât nu au fost suspiciuni, nu s-a impus prelevarea de probe care s  fie 
analizate în laboratoare acreditate sau extinderea controalelor la produc tori.   
       Responsabilii din cadrul unit ilor de înv mânt nu au semnalat situa ii de 
nerespectare a graficului de distribuire a produselor. 
   A fost întocmit  o informare privind desf şurarea Programului guvernamental 
„lapte-corn” şi de încurajare a consumului de fructe înaintat  prefectului şi subprefectului. 
   H.G. nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
   A avut loc o şedin  a Comisiei de implementare a Hot rârii de Guvern nr. 640/7 
septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-
2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-
2018, în cadrul c rei a fost stabilit  lista produselor care vor fi distribuite în şcoli, conform 
prevederilor H.G. nr. 640/2017. 

Au fost întocmite urm toarele documente (3): 
   - Ordinul Prefectului nr. 246/11.10.2017 privind constituirea comisiei de 
implementare a Hot rârii de Guvern nr. 640/07 septembrie 2017, pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; 

- informare aferent  lunii noiembrie 2017 privind stadiul implement rii a Hot rârii 
de Guvern nr. 640/07 septembrie 2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018, postat  pe site-ul institu iei prefectului şi transmis  
Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale; 

- informare aferent  lunii decembrie 2017 privind stadiul implement rii a Hot rârii 
de Guvern nr. 640/07 septembrie 2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018, postat  pe site-ul institu iei prefectului şi transmis  
Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale. 

 
 Aplicarea dispozi iilor H.G. nr. 799/2014 privind implementarea 

Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modific rile 
şi complet rile ulterioare 

Prin Ordinul Prefectului nr. 49/13.03.2017 a fost constituit Grupul de lucru pentru 
derularea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2017-2018. 

A avut loc 1 şedin  de lucru cu membrii grupului de lucru şi au fost transmise 
c tre autorit țile publice locale un num r de 3 circulare.  

S-a comunicat la MDRAPFE num rul total de beneficiari în conformitate cu  
prevederile ghidului solicitantului lansat în anul 2017. 

A fost comunicat  la MDRAPFE lista persoanelor desemnate, pe fiecare unitate 
administrativ-teritorial  în parte, pentru a recep iona produsele ce se vor repartiza în anul 
2018.  

A fost transmis la MDRAPFE suportul electronic con inând dispozi iile primarilor de 
constituire a grupurilor de lucru de la nivelul prim riilor şi a adreselor de livrare a 
ajutoarelor.  
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În data de 24.11.2017, la sediul institu iei prefectului a avut loc misiunea de 
verificare desf şurat  de c tre reprezentan ii Autorit ii de Management pentru POAD, 
asupra modului de distribuire al alimentelor efectuat prin POAD 2014-2015.  
În eşantionul de verificare au fost cuprinse prim riile: N s ud, Chiuza, M gura Ilvei, Parva 
şi Tîrlişua. 
 

 Monitorizarea implement rii în jude  a programelor şi strategiilor 
guvernamentale şi locale conform prevederilor Legii nr. 340/2004, republicat , 
privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului 

Monitorizarea implement rii Planului de ac iuni aferent anului 2017 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 

A fost întocmit raportul la nivelul trimestrului II privind stadiul implement rii 
Planului de ac iuni aferent anului 2017 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 
de guvernare 2017-2020 în jude ul Bistri a-N s ud, astfel: din cele 757 ac iuni cuprinse în 
plan, 550 ac iuni au fost realizate, 160 ac iuni sunt în curs de derulare, 47 ac iuni au fost 
programate pentru celelalte trimestre. 

A fost întocmit  o informare privind stadiul implement rii Planului de ac iuni aferent 
anului 2017 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 
în jude ul Bistri a-N s ud, la nivelul trimestrului II. 

A fost completat  macheta unic  de raportare la nivelul semestrului I privind 
Priorit i-obiective principale şi Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hot rârea Parlamentului nr. 53/2017 
pentru acordarea încrederii Guvernului şi stadiul realiz rii în semestrul I şi transmis  c tre 
Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului. 

A fost întocmit raportul la nivelul trimestrului III privind stadiul implement rii 
Planului de acțiuni aferent anului 2017 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 
de guvernare 2017-2020 în jude ul Bistri a-N s ud, astfel: din cele 757 ac iuni cuprinse în 
plan, 576 ac iuni au fost realizate, 146 ac iuni sunt în curs de derulare, 35 ac iuni au fost 
programate pentru celelalte trimestre. 

A fost întocmit  o informare privind stadiul implement rii Planului de ac iuni aferent 
anului 2017 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 
în jude ul Bistri a-N s ud,  la nivelul trimestrului III. 

A fost completat  macheta unic  de raportare la nivelul semestrului II privind 
Priorit i-obiective principale şi Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hot rârea Parlamentului nr. 53/2017 
pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realiz rii în semestrul II şi transmis  c tre 
Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului. 

Monitorizarea st rii economico-sociale a jude ului conform prevederilor 
art. 6 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 460/2006 

Au fost întocmite urm toarele rapoarte (5): 
1. Raportul privind starea economic  a jude ului pentru anul 2016; 
2. Raportul sintez  privind starea economic  a jude ului pentru anul 2016; 
3. Raportul privind starea economic  a jude ului pentru trimestrul I; 
4. Raportul privind starea economic  a jude ului pentru trimestrul II; 
5. Raportul privind starea economic  a jude ului pentru trimestrul III. 
 

 Programul de construc ii de locuin e pentru tineri destinate închirierii 
A fost întocmit, trimestrial, Stadiul încheierii contractelor de vânzare-cump rare a 

locuin elor ANL. 
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Stadiul vânz rii apartamentelor ANL care întrunesc condi iile stabilite de lege pentru 
a fi vândute la data de 31.12.2017: 

 
Nr. 

crt. 

Localitatea 

în care au 

fost 

construite 

locuin ele 
ANL 

Num rul total al 
apartamentelor 

construite 

Num rul total al 
apartamentelor 

construite care 

întrunesc 

condi iile 
stabilite de lege 

pentru a fi 

vândute 

Num rul total 
al cererilor 

înregistrate 

pentru 

cump rarea 
apartamentelor 

închiriate 

Num rul total 

al 

precontractelor 

de vânzare - 

cump rare 
încheiate 

Num rul 
total al 

contractelor 

de vânzare- 

cump rare 
finalizate 

1. Bistri a 773 635 266 1 128 

2. Beclean  251 251 55 0 0 

3. N s ud 58 27 5 0 0 

4.  Dumitra 12 11 0 0 0 

5. Livezile 18 17 0 0 0 

6. Lunca Ilvei 32 32 0 0 0 

7. Maieru 24 24 0 0 0 

 
M. Alte activit i 

 
1. Participarea la efectuarea ac iunilor de control în domeniul situa iilor 

de urgen  
S-au desf şurat controale tematice, precum şi ac iuni de verificare pentru 

prevenirea unor situa ii de urgen  şi evaluare a efectelor produse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase în jude ul Bistri a-N s ud în echipe mixte formate din 
reprezentan i ai Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud, serviciilor 
publice deconcentrate şi ai altor structuri implicate, dup  cum urmeaz  (11):  

- în perioada 16-20 februarie 2017, comisiile constituite prin Ordinul Prefectului 
nr. 29/15.02.2017 s-au deplasat în comunele: Budeşti, Ciceu Giurgeşti, Prundu 
Bîrg ului, Şieu , Tiha Bîrg ului, Coşbuc, Nimigea, Salva, Şintereag, Telciu, Zagra, Ilva 
Mic , Leşu, Maieru, Parva, Poiana Ilvei, Rebra, Rebrişoara, Sîngeorz-B i, Şan , în 
vederea evalu rii pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în 
jude ul Bistri a-N s ud, în perioada 03-05 februarie 2017, ca urmare a raportelor 
operative ale unit ilor administrativ-teritoriale mai sus men ionate; 

- în perioada 17.03.2017, comisia constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 
50/16.03.2017 s-a deplasat în comuna Zagra, în vederea evalu rii pagubelor produse de 
fenomenele hidrometeorologice periculoase în perioada 06-07.03.2017, ca urmare a 
raportului operativ al unit ii administrativ-teritoriale mai sus men ionate; 

- în perioadele 20-30.03.2017 şi 17-27.04.2017, comisia constituit  prin Ordinul 
Prefectului nr. 52/17.03.2017 format  din reprezentan i ai: Comisariatului Jude ean 
Bistri a-N s ud al G rzii Na ionale de Mediu, Sistemului de Gospod rire a Apelor Bistri a-
N s ud, Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  ,,Bistri a” al jude ului Bistri a-N s ud, 
G rzii Forestiere Jude ene Bistri a-N s ud, Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud 
a verificat zonele expuse depozit rilor de deşeuri, modul de asigurare a serviciilor de 
salubritate şi cursurile de ap  mici pe care s-au produs în anii anteriori blocaje care au 
condus la pierderi de vie i omeneşti şi pagube materiale, precum şi localit ile în care au 
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avut loc inunda ii ca urmare a nerealiz rii/neîntre inerii corespunz toare a şan urilor şi 
rigolelor de scurgere a apelor pluviale; 

- în data de 31.03.2017, comisia constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 
61/29.03.2017 s-a deplasat în comuna Runcu Salvei, în vederea evalu rii pagubelor 
produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în perioada ianuarie-februarie 
2017, ca urmare a raportului operativ al unit ii administrativ-teritoriale mai sus 
men ionate; 

- în perioada 30.06.2017-04.07.2017, comisiile constituite prin Ordinul 
Prefectului nr. 133/29.06.2017 s-au deplasat în municipiul Bistri a şi comunele: 
Lechin a, Matei, Chiochiş, Gala ii Bistri ei, Prundu Bîrg ului, Tiha Bîrg ului, Ilva Mic , 
Budacu de Jos, Cetate, Dumitri a, M rişelu, în vederea evalu rii pagubelor produse de 
fenomenele hidrometeorologice periculoase în jude ul Bistri a-N s ud, în perioada 23-26 
iunie 2017, ca urmare a raportelor operative şi de sintez  ale unit ilor administrativ-
teritoriale mai sus men ionate; 

- în luna iulie, prin Ordinul Prefectului nr. 152/20.07.2017 a fost constituit  echipa 
de coordonare a m surilor de limitare a epidemiei de rujeol , format  din reprezentan i ai: 
Direc iei de S n tate Public  Bistri a-N s ud, Consiliului Jude ean Bisti a-N s ud, 
Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud. Comisia coordonat  de prefectul jude ului, 
a fost responsabil  de implementarea, la nivel jude ean, a campaniei de vaccinare 
antirujeolic ; 

- în data de 11.07.2017, comisia constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 
139/10.07.2017 s-a deplasat în municipiul Bistri a, în vederea  evalu rii pagubelor 
produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în municipiul Bistri a, în data de 
29 iunie 2017, ca urmare a raportului operativ al unit ii administrativ-teritoriale mai sus 
men ionate; 

- în perioada 17-18.07.2017, comisia constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 
146/14.07.2017 s-a deplasat în comunele: Zagra, Nimigea, Şieu M gheruş, 
Teaca, în vederea evalu rii pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice 
periculoase în jude ul Bistri a-N s ud, în perioada 29.06.-11.07.2017, ca urmare a 
raportelor operative ale unit ilor administrativ-teritoriale mai sus men ionate; 

- în perioada 24-28.07.2017, comisia constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 
151/19.07.2017 format  din reprezentan i ai: Ministerului Economiei/S.C. Conversmin S.A. 
Bucureşti, Sucursala Baia-Mare, Companiei Na ionale a Metalelor Pre ioase şi Neferoase 
Remin S.A. Baia-Mare, Agen iei Na ionale pentru Resurse Minerale Bistri a, Comisariatului 
Jude ean Bistri a-N s ud al G rzii Na ionale de Mediu, Oficiului de Cadastru şi Publicitae 
Imobiliar  Bistri a-N s ud, Direc iei Silvice Bistri a-N s ud, Inspectoratului pentru Situa ii 
de Urgen  ,,Bistri a” al jude ului Bistri a-N s ud, Sistemului de Gospod rire a Apelor 
Bistri a-N s ud, Agen iei pentru Protec ia Mediului Bistri a-N s ud, Institu iei Prefectului 
Bistri a-N s ud, a inventariat depozitele de steril la nivel jude ean, inspectând toate 
depozitele de deşeuri din jude . Pe baza inventarului a fost întocmit un raport detaliat care 
a fost transmis Comisiei interministeriale; 

- în perioada 19.09.-16.10.2017, comisiile constituite prin Ordinul Prefectului 
nr. 230/19.09.2017 s-au deplasat în localit ile afectate de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase din data de 17.09.2017, în vederea evalu rii 
pagubelor produse, ca urmare a raportelor operative şi de sintez  ale unit ilor 
administrativ-teritoriale; 

- în perioada 27-29.09.2017, comisia constituit  prin Ordinul Prefectului nr. 
228/18.09.2017, format  din reprezentan i ai: Ministerului Apelor şi P durilor, 
Administra iei Bazinale de Ap  Someş-Tisa, Administra iei Na ionale “Apele Române”, 
Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud, Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  
,,Bistri a”, Sistemului de Gospod rire a Apelor Bistri a-N s ud, Agen iei Na ionale de 
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Îmbun t iri Funciare, Filiala Teritorial  de IF Tisa-Someş, Unitatea de Administrare 
Bistri a-N s ud, a desf şurat o ac iune de verificare a st rii tehnice şi func ionale a 
construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor de pe râurile din jude ul 
Bistri a-N s ud. 

 
 2. Rezolvarea solicit rilor adresate de c tre alte entit i publice 

A fost transmis  o adres  c tre Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  ,,Bistri a” al 
jude ului Bistri a-N s ud, Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bistri a-N s ud, Inspectoratul 
Jude ean de Jandarmi Bistri a-N s ud, Consiliul Jude ean Bistri a-N s ud şi prim riile 
implicate, pentru sus inerea maratonului Via Maria Theresia. 

A fost transmis  o adres  c tre Inspectoratul Şcolar Jude ean Bistri a-N s ud în 
vederea preg tirii ac iunii Camionul de Cr ciun. 

Au fost emise un num r de 13 circulare, adrese şi machete de raportare ca urmare 
a solicit rilor din radiogramele Ministerului Afacerilor Interne, DGRIP, DSU, privind sezonul 
rece 2017-2018, referitoare la: m surile şi ac iunile necesare pentru prognoza de 
temperaturi sc zute extreme; m surile şi ac iunile necesare pentru prognoza meteo de 
avertizare cod portocaliu de ger persistent; aten ionarea hidrologic  cod galben; m surile 
specifice sezonului rece 2017-2018. 
 

3. Activit i desf şurate pentru buna organizare a alegerilor 
Institu ia Prefectului, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. i) din Hot rârea 

Guvernului României nr. 460/2006, a ac ionat în vederea îndeplinirii corespunz toare a 
tuturor atribu iilor ce îi revin, în domeniul organiz rii şi desf şur rii optime a proceselor 
electorale. 

Referitor la organizarea proceselor electorale, s-au desf şurat alegerile locale şi 
alegerile pentru Senat şi Camera Deputa ilor. 

 Organizarea alegerilor locale par iale 
Au fost desf şurate alegeri locale par iale pentru alegerea primarului în 

Circumscrip ia Electoral  Comunal  nr. 52 Şieu. 
Au fost emise ordine ale prefectului privind: 
- stabilirea dimensiunilor ştampilelor care se folosesc la alegerile locale par iale din 

anul 2017; 
- stabilirea sediului biroului electoral de circumscrip ie comunal .  
A fost monitorizat  emiterea dispozi iei privind stabilirea locurilor speciale pentru 

afişajul electoral. 
În vederea îndeplinirii sarcinilor autorit ilor administra iei publice locale au fost 

întocmite adrese care au avut ca obiect: 
- dotarea şi amenajarea corespunz toare a sediilor birourilor electorale ale sec iilor 

de votare; 
- num rul de aleg tori pe fiecare sec ie de votare din cadrul unit ii  administrativ-

teritoriale; 
- stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral; 
- transportul buletinelor de vot şi a materialelor necesare procesului electoral. 
Pentru tip rirea buletinelor de vot au fost desf şurate urm toarele activit i: 

întocmire caiet de sarcini pentru achizi ionarea serviciilor de tip rire a buletinelor de vot, 
întocmire referat de necesitate privind num rul de aleg tori, elaborare documenta ie de 
atribuire a contractului de servicii tipografice şi servicii conexe pentru tip rirea buletinelor 
de vot, publicare în SEAP.  

Pentru comuna Şieu au fost tip rite un num r de 2.700 buletine de vot, care au 
fost procesate în pachete de 100 buc i, pe fiecare sec ie de votare. 
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De asemenea, pentru cele 4 sec ii de votare au fost procesate 2.245 timbre 
autocolante. 

Pentru desf şurarea în condi ii optime a procesului electoral în sec iile de votare, s-
au întocmit necesarele de tipizate care au fost utilizate. În vederea desf şur rii alegerilor 
locale par iale din data de 11 iunie 2017 au fost tip rite un num r de 20 liste electorale 
suplimentare, 20 extrase de pe lista electoral  permanent , complementar  şi 
suplimentar , 12 procese-verbale de consemnare a disfunc ionalit ilor ap rute la 
Sistemul informatic de monitorizare a prezen ei la vot şi de prevenire a votului ilegal 
(SIMPV) şi 20 formulare în cazul disfunc ionalit ilor ap rute. 

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. 

În preziua alegerilor, reprezentan ii institu iei prefectului au verificat telefonic 
prezen a în sec ia de votare a preşedintelui, loc iitorului, operatorului de calculator 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 . 

 Organizarea referendumului local 
 Având în vedere cererea depus  de un grup de peste 2800 de cet eni ai oraşului 

Sîngeorz-B i, prin care au solicitat demiterea Primarului oraşului Sîngeorz-B i, s-a 
constatat c  este îndeplinit  condi ia de solicitare a referendumului din partea a cel pu in 
25% din cet enii cu drept de vot ai oraşului Sîngeorz-B i şi din fiecare localitate 
component .  

A fost întocmit  coresponden  cu diverse institu ii, precum şi cu Prim ria oraşului 
Sîngeorz-B i, având ca obiect organizarea referendumului local pentru demiterea 
primarului. 

S-a întocmit o evaluare a materialelor necesare, a num rului de persoane implicate 
precum şi o estimare a cheltuielilor necesare organiz rii unui referendum local pentru 
demiterea primarului orașului Sîngeorz-B i. 

În baza prevederilor art. 55 alin. 5 coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 
215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, îndeplinindu-se condi iile de demarare a procedurilor pentru organizarea şi 
desf şurarea referendumului local pentru demiterea primarului, s-a dispus constituirea 
comisiei care asigur  coordonarea şi urm rirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorit ilor şi 
institu iilor publice cu privire la acest referendum local, prin Ordinul Prefectului nr. 
293/31.10.2017. 

Comisia pentru coordonarea activit ilor de organizare şi desf şurare a 
referendumului local pentru demiterea Primarului oraşului Sîngeorz-B i îşi desf şoar  
activitatea la sediul institu iei prefectului. 

 
4. Activit i referitoare la Comisia pentru organizarea referendumului 

local pentru demiterea primarului 
Prin Ordinul Prefectului nr. 293/31.10.2017 s-a dispus constituirea Comisiei de 

organizare a referendumului local.  
Activitatea acestei comisii a constat în organizarea unui num r de 4 şedin e de 

lucru, prilej cu care au fost analizate actele comunicate de prefect şi s-a concretizat în 
adoptarea unui num r de 3 decizii, 1 de alegere a Preşedintelui Comisiei, 1 de adoptare 
a Procedurii interne de lucru şi 1 de constatare a îndeplinirii condi iilor de organizare şi 
respectiv de solicitare c tre autorit ile locale competente de la nivelul oraşului Sîngeorz-
B i a alocarii sumelor de bani necesare organiz rii în bune condi ii a scrutinului.  
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5. Activitatea de verificare şi întocmire a documenta iilor necesare 
aplic rii legisla iei privind aleşii locali 

 
5.1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modific rile şi complet rile ulterioare 
A fost continuat  activitatea de monitorizare a aplic rii prevederilor Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
Activitatea de monitorizare a aplic rii prevederilor Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modific rile şi complet rile ulterioare, a constat în: 
- întocmirea şi transmiterea unei adrese prin care s-a comunicat Ministerului 

Dezvolt rii Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, informa iile cu privire 
la autorit ile administra iei publice locale din jude , respectiv preşedintele şi 
vicepreşedin ii consiliului jude ean, primarii şi viceprimarii unit ilor administrativ-
teritoriale; 

- monitorizarea activit ii de transmitere a declara iilor de interese personale ale 
aleşilor locali la unit țile administrativ-teritoriale unde au existat modific ri. 

 
        5.2. Actualizarea bazei de date privind autorit ile administra iei publice 
locale 

În jude ul Bistri a-N s ud num rul membrilor care compun consiliile jude ean, 
municipal, or şeneşti şi comunale este de 803, potrivit Ordinului Prefectului nr. 
100/23.03.2016, dup  cum urmeaz : 27 consilieri jude eni, 21 consilieri municipali, 51 
consilieri or şeneşti şi 704 consilieri comunali. 

La data de 31.12.2017 nici un post de consilier jude ean sau local nu a fost vacant. 
Activitatea de actualizare a bazei de date privind aleşii locali: 
- au fost completate datele cu privire la vicepreşedin ii consiliului jude ean, prin 

încetarea de drept a mandatului unuia dintre vicepreşedin i şi validarea unui nou 
vicepreşedinte;  

- au fost actualizate datele pentru un num r de 5 consilieri jude eni, 4 consilieri 
municipali, 5 consilieri or şeneşti (3 din cadrul Consiliului Local al oraşului Sîngeorz-B i şi 2 
din cadrul Consiliului Local al oraşului N s ud) şi 55 consilieri comunali. 

S-a întocmit un ordin al prefectului privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii 
calit ii de membru al partidului politic din care f cea parte. 

  
5.3. Comunicarea lunar  a existen ei şi inexisten ei unor posturi vacante 

de primar sau situa ii de dizolvare a unor consilii locale 
Au fost transmise Autorit ii Electorale Permanente comunic rile lunare cu situa ii, 

la nivelul jude ului, a existen ei şi inexisten ei unor posturi vacante de primar sau situa ii 
de dizolvare a unor consilii locale, precum şi împrejur rile care genereaz  organizarea de 
referendumuri locale (care au ca obiect schimbarea componen ei, structurii, denumirii 
şi/sau rangul administrativ al localit ii). 

 
6. Activit i de p strare, inventariere, arhivare şi selec ionare  a actelor 

create de structurile din cadrul institu iei prefectului 
Activitatea de arhiv  se desf şoar  conform Procedurii de Sistem PS-18 cu privire la 

organizarea şi desf şurarea activit ii arhivistice, a doua edi ie, din anul 2013. 
În data de 28.04.2017 s-a efectuat predarea activit ii privind arhivarea 

documentelor de la Serviciul pentru Verificarea Legalit ii Actelor, a Aplic rii Actelor 
Normative şi Contencios Administrativ la Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, 
Administrativ, Informatic şi Achizi ii Publice, fiind încheiat Procesul-verbal nr. 



 54  

II/D/8777/28.04.2017 de predare-preluare a documentelor aflate în p strare în arhiva 
institu iei, documente create în perioada 1991-2016, de c tre aparatul de specialitate al 
prefectului. 

 
6.1. Activitatea de eliberare a actelor din arhiva institu iei 
Ca urmare a solicit rilor formulate de persoane fizice şi juridice, precum şi a 

solicit rilor formulate de func ionarii publici din cadrul institu iei prefectului, au fost 
eliberate, din arhiva institu iei, un num r de: 17 hot râri ale comisiei jude ene, 2 ordine 
ale prefectului, 3 dispozi ii emise de primari, 1 anex , 1 dosar con inând documente 
privind fondul funciar. 

Au fost întocmite r spunsuri la un num r de 13 adrese/cereri, astfel: 12 
cereri/adrese au fost solu ionate cu respectarea prevederilor prev zute de Legea nr. 
16/1996, republicat , Legea Arhivelor Na ionale, cu modific rile şi complet rile ulterioare 
şi 1 adres , cu respectarea termenului prev zut de Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

 
6.2. Activitatea de preluare a documentelor la leg toria institu iei în 

vederea leg rii acestora 
Conform Planului de arhivare nr. II/D/4552/2017, au fost preluate de la func ionarii 

institu iei un num r de 857 dosare. 
 
6.3. Activitatea de preluare a documentelor la arhiva institu iei 
Au fost preluate la arhiva institu iei, în vederea arhiv rii, un num r de 2.400 

dosare, 5 registre şi 7 condici de predare documente la poşta special .  
 
N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor 

Simple 
Activitatea serviciului s-a desf şurat în baza Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circula ii a cet enilor români în str in tate, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, a Metodologiei de aplicare a legii şi în strâns  legatur  cu dispozi iile şi ordinele 
de linie transmise de c tre Direc ia General  de Paşapoarte. 
  De asemenea, au fost avute în vedere şi s-a urm rit aplicarea în practic  a 
m surilor  cuprinse în “Memorandumul  privind m surile necesare  pentru îmbun t irea 
activit ii serviciilor publice” aprobat în şedin a de guvern din data de 09.05.2007. 

Pentru asigurarea unor servicii prompte cet enilor, evitându-se în acest sens 
aglomara ia,  începând cu data de 01.09.2017 s-a implementat sistemul de programare 
on-line. 

Principalii indicatori ai activita ii serviciului înregistra i în anul 2016, comparativ cu 
indicatorii similari din anul 2015: 
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CERERI DE ELIBERARE A PASAPORTULUI IN 

ANII 2016 şi 2017
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Se constat  o creştere important  a num rului de cereri de eliberare a paşaportului 
depuse (22.139 fa  de 16.768), cu 5.371 cereri în plus, ceea ce reprezint  o creştere de 
32%, lucru explicabil prin faptul c  în anul 2017 au expirat un num r mare de paşapoarte 
a c ror valabilitate a fost de 10 ani, dar şi paşapoartele biometrice emise în anul 2012 a 
c ror valabilitate a fost de 5 ani. Se constat  o creştere foarte important  a num rului de 
paşapoarte simple temporare, cu aproximativ 79% mai mult decât în anul 2016, lucru 
îngrijor tor având în vedere c  aceste paşapoarte expir  în anul 2018, iar titularii vor 
solicita schimbarea acestora. 

  

PASAPOARTE EMISE IN  ANII 2016 şi 2017
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Acest indicator al activit ii este în direct  concordan  cu cel al num rului cererilor 
de eliberare a paşaportului depuse, constatându-se o important  creştere a paşapoartelor 
emise, de la 16.531 în anul 2016 la 21.667 în anul 2017. 

 

PAŞAPOARTE  C.R.D.S. EMISE  IN  ANII
 2016 şi 2017
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Se constat  o uşoar  creştere, cu 45 mai multe solicit ri de stabilire a domiciliului în 
str in tate. Explica ia în acest caz const  în faptul c  la tot mai mul i cet eni români afla i 
în st in tate le expir  cartea de identitate, situa ie în care prefer  stabilirea domiciliului în 
str in tate, caz în care nu mai este necesar actul de identitate. 

 

RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA IN  ANII

 2016 şi 2017
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Acest indicator consemneaz  o sc dere nesemnificativ  a num rului cet enilor care 
se reîntorc în ar , îns  este mult mai mic în raport cu cei care-şi stabilesc domiciliul în 
str inatate. 
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NUMARUL SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE APLICATE 

IN  ANII 2016 şi 2017
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Num rul contraven iilor constatate şi a amenzilor aplicate la regimul paşapoartelor 
este aproximativ egal, lucru care exprim  o mai mare grij  acordat  de cet ean pentru 
acest document.  

  

VALOAREA SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE 

APLICATE IN  ANII 2016 şi 2017
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Sumele în lei pentru sanc iunile contraven ionale constatate şi aplicate au fost 
încasate în propor ie covârşitoare, doar în cazul a 8 sanc iuni aplicate fiind cazul d rii 
proceselor-verbale încheiate în debit la administra iile financiare de la locul de domiciliu.  
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ADEVERINŢE ELIBERATE 
 IN  ANII  2016 şi 2017
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Se constat  o sc dere a num rului adeverin elor eliberate, ceea ce denot  c  
num rul cet enilor români care pleac  la munc  în str in tate este în descreştere.  
   

ORDINE DE INTERZICERE A PARASIRII TARII

 IN  ANII 2016 şi 2017
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PROCESE VERBALE DE ABSENTA DE LA DOMICILIU

 IN  ANII 2016 şi 2017
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Se constat  faptul c , în compara ie cu anii preceden i, în anul 2017 au fost 
identificate la domiciliu mai multe persoane asupra c rora au fost dispuse m suri de 
suspendare a dreptului la libera circula ie. 
 

PASAPOARTE RETRASE

 IN ANII 2016 şi 2017
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La acest capitol se înregistreaz  o sc dere, fapt explicat prin aceea c  num rul 
de in torilor de paşapoarte asupra c rora au fost dispuse m suri de suspendare a 
dreptului la libera circula ie este mai mic. Marea majoritate fiind nede in tori sau de in tori 
de paşapoarte expirate. 
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COMUNICARI CATRE INSTANTA

 IN  ANII 2016 şi 2017
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Activitatea de comunicare c tre instan e este propor ional  cu num rul de ordine de 
interzicere a p r sirii rii primite. 
 

O. Serviciul  Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor 
 

1. Activitatea desf şurat  pe linie de permise de conducere şi examin ri 
auto 

În eviden a informatizat  erau 108.163 conduc tori auto, iar în eviden a manual  
10.482 conduc tori auto, ceea ce reprezint  o creştere cu 4.012 conduc tori auto în 
eviden a informatizat  şi o sc dere cu 39 a num rului de conduc tori auto din eviden a 
manual . 

Pe categorii de vârst  situa ia se prezint  astfel: 
- 16-17 ani: 21 conduc tori auto; 
- 18-20 ani: 4.307 conduc tori auto; 
- 21-30 ani: 24.407 conduc tori auto; 
- 31-50 ani: 49.824 conduc tori auto; 
- 51-70 ani: 25.304 conduc tori auto; 
- peste 70 ani: 4.300 conduc tori auto. 
Activitatea de examinare a candida ilor pentru ob inerea permisului de conducere 

se desf şoar  numai în municipiul Bistri a, în toate zilele lucr toare ale s pt mânii. 
În comisiile de examen au fost numi i atât ofi erii, cât şi agen ii de poli ie, to i fiind 

atesta i ca examinatori de catre Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor, activitatea desfaşurându-se în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru creşterea operativit ii, cât şi pentru o mai bun  deservire a cet enilor, la 
activit ile de programare a candida ilor în sistem informatic au fost desemna i şi au 
participat atât inginerul de sistem precum şi personalul contractual. 

Au fost examina i 13.219 candida i, fa  de 11.014 candida i în anul 2016 
(+2.205), din care au fost declara i admişi, atât la proba teoretic , cât şi la cea practic , 
5.946 candida i, fa  de 5.869 candida i admişi în anul 2016 (+77), în procente rata de 
promovabilitate fiind în anul 2017 de 44,98% fa  de 53,28% în anul 2016. 
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Num rul candida ilor respinşi în perioada analizat  este de 7.273 (-780) fa  de  
8.061 respinşi în anul 2016, reprezentând 55,02% din totalul persoanelor examinate. 
Dintre aceştia, 3.159  candida i nu au îndeplinit punctajul minim la proba teoretic  şi 
4.114 candida i au fost respinşi la proba practic .  

În anul 2017, 44,98% dintre candida i au fost admişi la examenul pentru 
ob inerea permisului de conducere, concluzia fiind c  a sc zut nivelul preg tirii candida ilor 
de c tre şcolile de şoferi şi instructorii atesta i, atât la proba teoretic  cât şi la cea 
practic . 
 Au fost implementate datele în vederea edit rii şi eliber rii pentru 16.465 permise 
de conducere fa  de 11.981 în anul 2016 (+4.484) permise de conducere. 

Din totalul permiselor confec ionate şi eliberate în perioada analizat , un num r de 
5.879 permise de conducere au fost emise ca urmare a promov rii examenului. 
 Au fost preschimbate 460 permise eliberate de autorit i str ine cu permise de 
conducere româneşti. 
 

2. Activitatea desf şurat  pe linie de înmatriculare şi eviden  a 
vehiculelor 

La nivelul jude ului Bistri a-N s ud, la data de 01.01.2017 erau înmatriculate un 
numar de 90.799 vehicule, iar la sfârşitul anului 2016 figurau înmatriculate 101.476 
vehicule, ceea ce reprezint  o creştere a parcului auto cu 10.677 vehicule. 

Au fost solu ionate cereri şi înmatriculate 20.704 vehicule (+7.916) fa  de 
12.788 vehicule în anul 2016.  

 
Au fost eliberate 14.265 autoriza ii provizorii (+2.514)  fa  de 11.751 autoriza ii 

provizorii în anul 2016. 
Au fost radiate din circula ie 9.986 vehicule fa  de 6.587 vehicule radiate în  

anul 2016 (+3.399).   
Au fost implementate datele în vederea tip ririi şi transmiterii titularilor pentru 

20.704 certificate de înmatriculare fa  de 12.788 certificate de înmatriculare emise în  
anul 2016 (+7.916). Au fost eliberate un num r de 5 certificate pentru probe. 
 Au fost vândute un num r de 80.315 buc i pl ci cu numere de înmatriculare: 
62.252 tip A, 336 tip B, 133 tip C şi 10 tip A pentru probe. 
 Ca urmare a acestei activita i, la nivelul compartimentului au fost încasa i 
1.946.704 lei, sumele încasate fiind depuse zilnic la Compartimentul financiar-contabil al 
institu iei. 
 

3. Activitatea desf şurat  în domeniul informatic 
Activit ile desf şurate în anul 2017, comparativ cu anul 2016 referitoare la 

implementarea datelor în vederea  emiterii permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare: 
 

  Permise de conducere emise Certificate de înmatriculare emise 
Anul TOTAL Presch. 

model 
vechi 

P.C. 
noi 

Rebut TOTAL Preschimbare C.I. 
noi 

Rebut 

Anul 
2016 11.981 46 11.912 23 12.788 0 12.788 11 

Anul 
2017 

16.465 39 16.426 19 20.704 0 20.704 10 

Dif. +4.484 -7 +4.514 -4 +7.916 0 +7.916 +1 
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V. SUPORT DECIZIONAL 
 
 Controlul intern managerial 

A fost asigurat prin intermediul secretariatului tehnic, cadrul organizatoric necesar 
activit ilor Comisiei cu atribu ii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologic  a 
sistemului de control intern managerial.  

Activitatea secretariatului tehnic s-a concretizat în: 
- organizarea unui num r de 4 şedin e; 
- înaintarea spre dezbatere a 9 teme; 
- întocmirea a 3 circulare; 
- întocmirea unui num r de 3 referate necesare pentru realizarea ordinelor 

prefectului sau altor tipuri de documente şi activit i; 
- întocmirea nunui num r de 3 proiecte de ordin ale prefectului: 
a. Ordinul Prefectului nr. 17/01.02.2017 privind declanşarea opera iunii de 

autoevaluare a sistemului de control/intern managerial în cadrul Institu iei Prefectului - 
Jude ul Bistri a-N s ud;  

b. Ordinul Prefectului nr. 215/25.08.2017 privind constituirea Comisiei de 
monitorizare, coordonare  şi îndrumare metodologic  a implement rii şi dezvolt rii 
sistemului de control intern managerial în cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-
N s ud; 

c. Ordinul Prefectului nr. 216/25.08.2017 privind constituirea Echipei de Gestionarea 
Riscurilor (EGR) la nivel Institu iei Prefectului - jude ul Bistri a-N s ud 

Au fost întocmite urm toarele documente la nivelul institu iei: 
1. raport anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 

31.12.2015 şi situa ia sintetic  a rezultatelor autoevalu rii pân  la data de 31.12.2016; 
2. raport privind stadiul îndeplinirii la data de 31.12.2016 a Planului de ac iuni la 

nivelul institu iei pentru punerea în aplicare a Programului de dezvoltare a sistemului de 
control intern managerial al Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud; 

3. programul de dezvoltare SCIM la nivelul Institu iei Prefetului - Jude ul Bistri a-
N s ud în perioada 2016-2017. 

A fost revizuit Calendarul privind actualizarea procedurilor existente la nivelul 
Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud. 

  
 Registrul riscurilor 

A fost actualizat Registrul de riscuri nr. II/B/10902/26.05.2017. 
 

 Registrul procedurilor 
A fost actualizat Registrul privind eviden a procedurilor la nivelul Institu iei 

Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud nr. II/B/9770/11.05.2017. 
 

 Etic  şi conduit  
Conform rapoartelor trimestriale și semestriale, nu au fost înregistrate sesiz ri cu 

privire la înc lcarea normelor de conduit  de c tre personalul instituției. 
 

 Protec ia informa iilor clasificate 
- au fost conduse registrele speciale în domeniu, acestea fiind închise şi deschise 

prin proces-verbal şi reînregistrate în Registrul unic de eviden  a registrelor, condicilor, 
borderourilor şi a caietelor pentru însemn ri speciale;   

- au fost actualizate regulile de acces şi circula ie în obiectiv, conform prevederilor 
din Planul de paz  şi protec ie al obiectivului; 
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- s-au organizat şedin e de analiz  comun  privind misiunea de paz  şi protec ie a 
obiectivului, împreun  cu Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Gelu Voievod” Bistri a-
N s ud; 

- a fost întocmit Planul de preg tire a personalului în domeniul informa iilor 
clasificate pe anul 2017; 

- au fost întocmite fişele de preg tire individual  a personalului în domeniul 
informa iilor clasificate; 

- au fost organizate şedin e de instruire a personalului în domeniul informa iilor 
clasificate; 

- a fost întocmit Planul de control pe linia informa iilor clasificate pentru anul 2017; 
- prin ordin al prefectului au fost desmna i membrii din Structura de securitate în 

vederea efectu rii controlului asupra modului de aplicare a m surilor de protec ie a 
informa iilor clasificate la nivelul institu iei prefectului; 

- au fost întocmite delega ii speciale de control pe linia protec iei informa iilor 
clasificate pentru membrii desema i prin ordin al prefectului s  efectueze controlul; 

- s-au efectuat ac iuni de control pe linia informa iilor clasificate, conform Planului 
de control pe anul 2017; 

- au fost întocmite rapoarte de control privind verificarea modului de aplicare a 
m surilor de protec ie a informa iilor clasificate la nivelul institu iei prefectului, care au fost 
comunicate Serviciului Jude ean de Protec ie Intern  Bistri a-N s s d; 

- a fost actualizat  cererea de includere în sistemul de colectare, distribuire şi 
protec ie a coresponden ei institu iei; 

- a fost actualizat  lista delega ilor pentru predarea/primirea coresponden ei 
clasificate şi comunicat  c tre Unitatea Militar  0598 Bistri a; 

- s-a efectuat inventarierea documentelor clasificate pe anul 2016; 
- au avut loc ac iuni de control privind verificarea existen ei fizice a documentelor 

clasificate pe anul 2016 în vederea întocmirii inventarului; 
- s-a solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Bistri a-N s ud şi  Serviciului Public Comunitar pentru Eviden a 
şi Eliberarea Paşapoartelor Simple Bistri a-N s ud, rezultatul activit ii de verificare a 
existen ei fizice a documentelor clasificate pe anul 2016 în vederea trensmiterii datelor 
c tre Direc ia General  de Protec ie Intern ; 

- prin ordin al prefectului a fost constituit  comisia de inventariere a documentelor 
clasificate gestionate de structura de specialitate a prefectului pe anul 2016; 

- s-a încheiat proces-verbal cu ocazia activit ii de inventariere a documentelor 
clasificate primite şi emise în cursul anului 2016; 

- s-a întocmit Raportul privind modul de desf şurare a activit ii de inventariere a 
documentelor clasificate primite şi emise în cursul anului 2016, care a fost comunicat 
Direc iei Generale de Protec ie Intern ; 

- a fost întocmit  analiza de risc la securitatea fizic  a obiectivului împreun  cu 
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Gelu Voievod” Bistri a-N s ud; 

- a fost actualizat Programul de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate la 
nivelul institu iei prefectului, acesta fiind înaintat spre avizare Serviciului Jude ean de 
Protec ie Intern  Bistri a-N s ud; 

- a fost întocmit un act adi ional la PPSIC privind lista func iilor care necesit  acces 
la informa ii clasificate, acesta fiind înaintat spre avizare Serviciului Jude ean de Protec ie 
Intern  Bistri a-N s ud; 

- a fost modificat Ordinul Prefectului nr. 207/2016 privind instituirea structurii de 
securitate; 

- a fost întocmit un ordin al prefectului privind aprobarea func iilor care necesit  
acces la informa ii clasificate; 
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- s-a organizat o şedin  de analiz  a Notei-Raport a Direc iei Generale Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor privind sistemul de paz , protec ie şi 
supraveghere la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Bistri a-N s ud; 

- a fost întocmit Planul de Paz  a obiectivului Institu ia Prefectului - Jude ul Bistri a-
N s ud; 

- au fost eliberate autoriza ii de acces la informa ii clasificate, respectându-se 
procedura de lucru pentru verificarea şi autorizarea personalului în vederea accesului la 
informa ii clasificate; 

- au fost returnate c tre SJPI Bistri a-N s ud autoriza iile de acces la informa ii 
clasificate ieşite din uz; 

- a fost întocmit  situa ia autoriza iilor de acces la informa ii clasificate de inute de 
personalul Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud; 

- au fost preluate autoriza iile de acces la informa ii clasificate de inute de 
personalul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Bistri a-N s ud şi Serviciului Public Comunitar pentru Eviden a şi Eliberarea 
Paşapoartelor Simple Bistri a-N s ud; 

- au fost înregistate autoriza iile de acces la informa ii clasificate de inute de 
personalul  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Bistri a-N s ud şi  Serviciului Public Comunitar pentru Eviden a şi Eliberarea 
Paşapoartelor Simple Bistri a-N s ud în Registrul de eviden  a certificatelor/autoriza iilor 
de acces la informa ii clasificate; 

- au fost întocmite angajamente de confiden ialitate pentru personalul care a primit 
acces la informa ii clasificate; 

- s-a participat la şedin a comun  a personalului care asigur  managementul 
activit ii de conducere în secret; 

- au fost efectuate modific ri în TTCR; 
- a fost alocat  plaja de numere destinat  informa iilor clasificate pe anul 2018 

pentru Institu ia Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud, Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bistri a-N s ud şi  Serviciul Public 
Comunitar pentru Eviden a şi Eliberarea Paşapoartelor Simple Bistri a-N s ud; 

- a fost întocmit inventarul dosarelor documentelor clasificate între anii 2003-2017; 
- a fost actualizat antivirusul pentru SIC SMEC (Cancelaria Prefectului, Serviciul 

Public Comunitar pentru Eviden a şi Eliberarea Paşapoartelor Simple Bistri a-N s ud), SIC 
PREFECTURA; 

- au fost efectuate test ri de securitate pentru SIC-uri (completare registre, 
monitorizare); 

- au fost actualizate datele în aplica ia Ailo-Apollo; 
- a fost creat back-up pentru SIC-uri; 
- a fost preg tit  documenta ia necesar  inspec iei reprezentan ilor SRI şi ORNISS, 

în vederea acredit rii SIC SIOCWEB; 
- s-a colaborat cu reprezentan ii Serviciului Jude ean de Informa ii Bistri a-N s ud 

în vederea aplic rii recomand rilor ORNISS privind SIC SIOCWEB; 
- s-a ob inut acreditarea provizorie a SIC SIOCWEB; 
- a fost întocmit  Procedura privind modul de ac iune la declanşarea alarmei la 

camera nr. 36; 
- a fost întocmit  Procedura privind utilizarea cheii mecanice la camera 36; 
- s-a ob inut reacreditarea SIC-PREFECTURA_BN_IPBN_SSV; 
- s-a colaborat cu Serviciul de Informa ii şi Protec ie Intern  Bistri a-N s ud, ca 

autoritate desemnat  de securitate, în conformitate cu H.G. nr. 585/2002 pentru 
aprobarea Standardelor na ionale de protec ie a informa iilor clasificate în România; 
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- nu s-au înregistrat evenimente considerate incidente de securitate. 
 

 Prevenirea şi combaterea corup iei 
A fost întocmit raportul aferent semestrului I şi raportul anual privind progresul 

periodic şi indicatorii de evaluare a Strategiei Na ionale Anticorup ie 2016-2020. 
Aplica ia MARC (Managementul Asistat al Riscurilor de Corup ie) este o aplica ie 

software, dezvoltat  de c tre Direc ia General  Anticorup ie, în vederea implement rii 
anexelor cuprinse în Metodologie, prelucr rii automate a datelor şi reprezent rii statistice 
şi grafice a riscurilor de corup ie. 

A fost folosit  aceast  aplica ie de c tre to i membrii Grupului de lucru pentru 
prevenirea faptelor de corup ie la nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud. 

Dup  implementarea datelor privind riscurile de corup ie, a fost generat Registrul 
riscurilor de corup ie. A avut loc o şedin  cu noii angaja i ai institu iei  şi reprezentan ii 
Serviciului Jude ean Anticorup ie Bistri a-N s ud în vederea clarific rii unor aspecte privind 
prevenirea faptelor de corup ie la nivelul institu iei prefectului. 
 

VI. COOPERAREA INTERINSTITU IONAL  ŞI RELA II INTERNA IONALE 
 

 Cooperarea interinstitu ional  
Ac iuni în parteneriat 
La sfârşitul anului, Institu ia Prefectului avea 18 acorduri de parteneriat şi 

conven ii de colaborare în vigoare. 
Obiectivele majore vizate prin aceste protocoale sunt:  
- de ordin social: prevenirea şi combaterea unor fenomene precum: violen a în 

familie, consumul de droguri, alcool, tutun şi alte tipuri de dependen e şi oferirea de 
suport pentru categoriile afectate, îmbun t irea ratei de participare şi reintegrare pe pia a 
muncii în mediile cu slab  participare/grupuri defavorizate, colaborare în problematica 
autismului, promovarea în comun a toleran ei şi dialogului interetnic, a ini iativelor din 
domeniul educa iei multiculturale, programelor privind p strarea, exprimarea şi 
dezvoltarea identit ii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor apar inând 
minorit ii germane, îmbun t irea situa iei comunit ilor de romi din România, în special 
din regiunea Nord-Vest; 

- de natur  economic : diseminarea oportunit ilor în domeniul agriculturii în 
mediul rural, implementarea politicii agricole comune şi dezvolt rii rurale, implementarea 
unor proiecte finan ate din fonduri europene, creşterea capacit ii de absorb ie a 
fondurilor na ionale şi europene a mediului de afaceri; 

- protec ia mediului; 
- de ordin educa ional: familiarizarea elevilor cu principiile educa iei europene și 

promovarea activit ților sportive.   
Ac iuni desf şurate cu partenerii de colaborare: 
- în cadrul protocolului de colaborare încheiat cu Asocia ia T şuleasa Social Bistri a 

în vederea valorific rii de c tre p r i a mijloacelor specifice pentru realizarea de ac iuni 
comune în domeniul protec iei mediului, educa iei nonformale şi suport pentru grupurile 
defavorizate au fost realizate 3 ac iuni (participare la organizarea maratonului Via Maria 
Theresia, a campaniei anuale Camionul de Cr ciun şi a ac iunii de împ durire ini iat  de 
Asocia ia T şuleasa Social, desf şurat  cu sprijinul unui num r impresionant de voluntari); 

- au fost continuate ac iunile în cadrul protocolului de colaborare încheiat între 
Institu ia Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud şi Camera de Comer  şi Industrie Bistri a-
N s ud, pe tema sprijinirii mediului de afaceri; 

- în cadrul protocolului încheiat cu Asocia ia Corpul Profesional al Mediatorilor din 
Jude ul Bistri a-N s ud s-au derulat activit i în vederea promov rii în comun a medierii, 
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ca solu ie alternativ  la rezolvarea diferitelor tipuri de dispute în scopul men inerii 
climatului de pace social  şi a unei comunic ri permanente cu toate nivelurile institu ionale 
şi sociale;  

- în cadrul protocolului încheiat cu Automobil Clubul Român, Sucursala Bistrița, s-au 
derulat activit i în vederea promov rii în comun a unor ac iuni de sus inere a practic rii 
activit ilor fizice şi sportive în mod continuu, cu scopul de a câştiga încredere, de a 
stimula competi ia sportiv , precum şi de a promova un stil de via  s n tos şi o 
dezvoltare fizic  armonioas . 

Rela ia cu societatea civil   
S-au organizat 2 întâlniri de lucru cu organiza iile neguvernamentale active din 

jude , în care s-au dezb tut ini iativa Ministerului Consult rii Publice şi Dialogului Social de 
a coopta în Comitetul Na ional de Coordonare a Implement rii Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschis  în România, organiza ii neguvernamentale implicate în via a 
comunit ii cu scopul de a oferi  perspective  asupra activit ilor necesare pentru o 
guvernare deschis , responsabil  şi eficient  şi modalit ile de sprijin şi colaborare 
reciproc  care se pot dezvolta între societatea civil  şi mediul de afaceri din jude . 

Întâlniri zonale de lucru organizate cu reprezentan ii serviciilor publice 
deconcentrate şi unit ilor administrativ-teritoriale din jude  

În vederea clarific rii anumitor probleme punctuale şi facilitarea unor discu ii cât 
mai aplicate, în vederea remedierii deficien elor sau disfunc ionalit ilor observate în modul 
de administrare de la nivel local (din perspectiva respect rii legisla iei în vigoare), respectiv 
în colaborare cu diverse institu ii, au fost organizate un num r de 9 şedin e (Bistri a - 03 
noiembrie 2017; N s ud - 06 noiembrie 2017; Telciu - 08 noiembrie 2017; Beclean - 09 
noiembrie 2017; Prundu Bârg ului - 14 noiembrie 2017; Petru Rareş - 15 noiembrie 2017; 
Rodna - 16 noiembrie; Monor - 17 noiembrie; Lechin a - 21 noiembrie); 

Controale tematice cu serviciile publice deconcentrate 

Împreun  cu serviciile publice deconcentrate au fost desf şurate 2 controale 
tematice: 

20.03.-05.04.2017 - prin Ordinul Prefectului nr. 52/17.03.2017, împreun  cu 
reprezentan i ai Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  Bistri a-N s ud, Sistemului de 
Gospod rire a Apelor Bistri a-N s ud, Comisariatului Jude ean al G rzii Na ionale de Mediu 
Bistri a-N s ud, s-a verificat modul în care au fost salubrizate cursurile de ap , au fost 
realizate şan uri şi rigole, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari: 

-  au fost verificate 27 cursuri de ap ; 
-  au fost întocmite 62 note de constatare;  
- a fost întocmit Planul de m suri cu termene şi responsabilit i al fiec rei unit i 

administrativ-teritoriale.  
24-26.04.2017 - s-a efectuat ac iunea de verificare a îndeplinirii m surilor stabilite, 

în perioada 20.03. - 05.04.2017 fiind întocmite 8 note de constatare. Cea mai mare parte a  
deficien elor au fost  remediate. 

  
 Rela iile externe 

A fost întocmit, trimestrial/semestrial, Raportul privind realizarea Planului jude ean 
pentru îndeplinirea politicilor de integrare european  şi intensificarea rela iilor externe. 

A fost întocmit, semestrial, Stadiul rela iilor de înfr ire, cooperare sau asociere 
dintre autorit i publice locale din jude  şi autorit i similare din str in tate.  

A fost întocmit  1 circular  privind  principiile de politic  extern  a României în 
rela ia cu guvernul tibetan în exil. 
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Rela ii externe ale Institu iei Prefectului - Jude ul Bistri a-N s ud cu 
institu ii similare din str in tate 

Conducerea Institu iei Prefectului a desf şurat 9 ac iuni pe linia rela iilor externe: 
a. în data de 21.03.2017, prefectul jude ului a participat la inaugurarea Raftului 

American (American Shelf) al Bibliotecii Jude ene „George Coşbuc”, în prezen a 
Ambasadorului S.U.A. în România, domnul Hans Klemm, care a oferit o dona ie de carte 
con inând lucr ri de referin  din literatur  american  clasic  şi contemporan ;  
 b. în data de 30.05.2017, cu ocazia inaugur rii oficiale a Consulatului Onorific al 
Mexicului la Cluj, prefectul jude ului a adresat Ambasadorului Statelor Unite Mexicane la 
Bucureşti, domnul Jose Arturo Trejo Nava şi Consulului Onorific al Mexicului la Cluj, 
domnul Vlad Danciu, invita ia de a vizita jude ul Bistri a-N s ud, pentru a avea întâlniri cu 
administra ia local  în care s  se abordeze aspecte concrete ale unor posibile colabor ri în 
domeniile cultural, turistic şi economic; 
 c. în data de 09.06.2017, prefectul jude ului a participat la primirea Ambasadorului 
Republicii Populare Chineze în România, Xu Feihong, la Prim ria municipiului Bistri a, 
ocazie cu care s-au purtat discu ii privind facilitarea dezvolt rii şi diversific rii bunelor 
rela ii existente prin organizarea în viitor a unor contacte directe între oamenii de afaceri 
din Bistri a şi cei din China; 

d. în data de 08.07.2017, delega ia român  condus  de prefectul jude ului s-a 
întâlnit la Bucureşti cu delega ia chinez  condus  de Guvernatorul Provinciei Hunan, 
domnul Xu Dazhe, în cadrul evenimentului  „O perspectiv  deschis  asupra lumii”, care a 
oferit prilejul ca reprezentan ii celor mai importante companii bistri ene şi cei ai 
companiilor chineze din Provincia Hunan s  se cunoasc  şi s  stabileasc  primii paşi în 
vederea dezvolt rii de rela ii de afaceri; 

e. în data de 11.07.2017, prefectul jude ului a participat la semnarea Declara iei de 
inten ie privind stabilirea de rela ii de prietenie şi a încheierii unui parteneriat între 
municipiul Bistri a şi oraşul chinez Zhangjiajie, desf şurat  la sediul Prim riei municipiului 
Bistri a; 

f. în data de 31.07.2017, la sediul Institu iei Prefectului a fost primit Excelen a Sa, 
domnul Valeriu Arteni, Ambasadorul României în Republica Vietnam.  S-a pus accentul pe 
mijlocirea unor contacte cu pia a for ei de munc  din Vietnam, având în vedere faptul c   
pia a bistri ean  a for ei de munc  se confrunt  cu lipsa for ei de munc  calificate şi 
necalificate, iar în Vietnam exist  un surplus al for ei de munc  şi s-a solicitat sprijin 
pentru identificarea unor poten iali parteneri de înfr ire şi cooperare cu muncipiul şi 
jude ul nostru; 

g. în data de 21.08.2017, prefectul jude ului a participat la sediul Prim riei 
municipiului Bistri a la semnarea acordului de înfr ire a municipiului Bistri a cu oraşul 
Rehovot din Israel; 

h. în data de 15.12.2017, prefectul jude ului a primit vizita Consulului Republicii 
Federale Germania din Sibiu şi a Consulului Regatului rilor de Jos la Cluj-Napoca. 
Întâlnirile au avut rolul de cunoaştere reciproc  şi s-au purtat discu ii pe marginea 
oportunit ilor de investi ii din jude ul nostru şi posibilit ilor de dezvoltare a rela iilor 
economice şi culturale existente; 

i. în data de 22.12.2017,  împreun  cu reprezentan ii Consiliului Jude ean Bistri a-
N s ud şi ai Asocia iei T şuleasa Social, prefectul jude ului s-a întâlnit cu Preşedintele 
Raionului Glodeni din Republica Moldova, raion înfr it cu jude ul Bistri a-N s ud din data 
de 25.11.2017. Scopul întâlnirii a  fost stabilirea detaliilor pentru organizarea ac iunii 
umanitare a Asocia iei T şuleasa Social intitulat  „Camionul de Cr ciun” în Raionul 
Glodeni, în luna ianuarie 2018 şi programarea calendarului de ac iuni şi evenimente 
comune pentru anul 2018. 
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Rela ii externe ale autorit ilor publice locale din jude ul Bistri a-N s ud 
cu autorit i similare din str in tate 

Planificarea anual  a rela iilor externe ale autorit ilor administra iei publice locale 
din jude  se solicit  şi se centralizeaz  la începutul anului şi se prezint  spre informare 
conducerii institu iei. Planul, precum şi activit ile de rela ii externe neprev zute derulate 
de autorit ile publice locale din jude  se monitorizeaz  semestrial prin rapoarte prezentate 
conducerii institu iei.  

Un num r de 13 autorit i publice locale din jude  au planificat organizarea şi/sau 
derularea a 30 activit i de rela ii externe. Acestea au vizat atât consolidarea rela iei cu 
partenerii existen i prin derularea unor ac iuni comune, cât şi ini ierea de noi colabor ri 
externe şi oficializarea acestora sau derularea de activit i cu parteneri externi în cadrul 
unor proiecte cu finan are european . 

În semestrul I s-au concretizat 10 activit i de rela ii externe, iar în semestrul II au 
fost derulate un num r de 17 activit i cu partenerii de înfr ire sau colaborare externi.  
   

VII. DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 
EFICENTIZARE A ACTIVIT II 

 
 Dificult i identificate în activitate 

- lipsa unui cadru unitar de întocmire a rapoartelor de monitorizare a realiz rii 
planului de ac iuni  pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

- lipsa unui act normativ prin care s  fie stabilit  lista serviciilor publice 
deconcentrate; 

- absen a unor inform ri periodice cu privire la oportunit ile de finan are şi 
realizarea unor proiecte în parteneriat; 

- lipsa posibilit ii de plat  a unor specialişti (proiectan i autoriza i în diverse 
domenii), în scopul realiz rii documenta iei tehnice necesare depunerii cererii de finan are; 

- lipsa ini iativei Autorit ilor de Management şi a Organismelor Intermediare pentru 
promovarea programelor la nivelul jude elor; 

- lipsa de implicare şi de conlucrare a autorit ilor şi institu iilor publice în 
constituirea comisiilor mixte de constatare şi evaluare a pagubelor; 

- lipsa fondurilor de interven ie la dispozi ia prefectului pentru: interven ii imediate; 
cooptarea unor specialişti evaluatori, persoane fizice sau juridice care nu sunt angaja i ai 
autorit ilor/institu iilor publice, atunci când situa ia o impune; 

- lipsa de implicare a primarilor în calitate de preşedin i ai comitetelor locale pentru 
situa ii de urgen . 

 
 Propuneri de eficentizare a activit ii 

- standardizarea procedurilor la nivelul tuturor jude elor, respectiv existen a unor 
proceduri de lucru unitare la nivelul institu iilor prefectului, pentru activit ile principale 
(proceduri de sistem emise la nivel central, aşa cum se întâmpl  în cazul Direc iei Generale 
de Paşapoarte şi serviciile aferente din fiecare jude ), cu posibilitatea ca ulterior, s  poat  
fi „personalizate” prin stabilirirea responsabilit ilor/responsabililor la nivelul fiec rui jude ; 

- perfec ionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare cu 
autorit ile publice locale prin cele trei modalit i prev zute de lege: controlul ulterior al 
legalit ii actelor administrative ale autorit ilor administra iei publice locale, controlul la 
sediul autorit ilor administra iei publice locale, desf şurarea unor activit i de instruire a 
secretarilor cu privire la aplicarea unor acte normative; 

- planificarea activit ilor şi urm rirea realiz rii acestora;  
- specializarea personalului pe domenii, prin participarea la cursuri, conferin e, 

stadii de perfec ionare; 
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- actualizarea procedurilor şi instrumentelor de lucru care nu au fost actualizate în 
perioada 2015-2017. 
 

VIII. OBIECTIVE 2018 
 
- luarea m surilor necesare pentru asigurarea reprezent rii şi ap r rii drepturilor şi 

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

- îmbun t irea rela iilor dintre institu iile publice şi societatea civil , prin 
promovarea în mod constant a unor servicii publice de calitate, cât mai aproape de nevoile 
şi aştept rile cet enilor; 

- 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 cele asimilate acestora pe linia 
transparen ei şi obiectivit ii activit ilor lor în raport cu cet eanul, asigurarea integrit ii 
propriet ii cet eanului; 

- creşterea eficien ei comitetelor/comisiilor sau altor structuri din care fac parte 
reprezentan ii institu iei prefectului; 

- creşterea eficien ei şedin elor colegiului prefectural; 
- îmbun t irea sistemului de asigurare a accesului la informa iile de interes public; 
- creşterea calit ii muncii salaria ilor prin participarea acestora la programe de 

perfec ionare/specializare; 
- 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 Ministerului 
Afacerilor Interne; 

- organizarea campaniilor de informare a popula iei din mediul rural cu privire la 
oportunit ile de dezvoltare prin intermediul proiectelor cu finan are european ; 

- organizarea unei campanii de ecologizare a teritoriului jude ului; 
- actualizarea şi modernizarea site-ului institu iei şi a paginii oficiale de facebook; 
- perfec ionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare cu 

autorit ile publice locale prin modalit ile prev zute de lege: controlul ulterior al legalit ii 
actelor administrative ale autorit ilor administra iei publice locale, controlul la sediul 
autorit ilor administra iei publice locale, desf şurarea de activit i de instruire a 
secretarilor cu privire la aplicarea unor acte normative; 

- adaptarea programului de lucru al serviciilor publice comunitare în func ie de 
solicit rile cet enilor, modific rile legislative. 
 
 
     

 
 


	A fost întocmit un număr de 4 proiecte de hotărâri de guvern privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud.
	În evidenţa informatizată erau 108.163 conducători auto, iar în evidenţa manuală 10.482 conducători auto, ceea ce reprezintă o creştere cu 4.012 conducători auto în evidenţa informatizată şi o scădere cu 39 a numărului de conducători auto din evidenţa...

