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I. INTRODUCERE 

 
Instituţiile publice desfăşoară, prin definiţie, o activitate ce operează cu concepte de 

bază precum ordinea şi stabilitatea, dar care trebuie să fie capabile în a se supune şi 

proceselor de schimbare, din perspectiva eficienţei şi progresului. 
Principalele acte normative încadrează prefectul şi instituţia prefectului ca parte a 

administraţiei publice centrale cu activitate pe plan local şi, în consecinţă, întreaga activitate 

a instituţiei se desfăşoară având în vedere realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare şi a strategiilor naţionale. 

Principala misiune a prefectului constă în reprezentarea pe plan local a 

Guvernului şi garantarea respectării legii şi a ordinii publice. 
Sinteza legislaţiei de bază, precum şi a legislaţiei incidente ce vizează activitatea 

generală a prefectului, subprefectului şi a instituţiei prefectului scoate în evidenţă cadrul 
atribuţiilor avute în răspundere: 

a) asigură, la nivelul judeţului, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 

ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii 
publice; 

b) acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu 
competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii; 
     c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări 

permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă 
prevenirii tensiunilor sociale; 

d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea 

priorităţilor de dezvoltare teritorială; 
     e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, preşedintelui 
consiliului judeţean, consiliilor locale şi ale primarului; 

f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 
condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă; 
     g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, 

măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens 
sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie; 

     h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la 
bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în 
bune condiţii a acestei activităţi; 

     i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea 
drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; 
     j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană; 

     k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor 
de integrare europeană; 
     l) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi 

din străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 
     m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii 
aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-

teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%. 
Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, 

precum şi însărcinările stabilite de Guvern. 

Ţinând cont de nevoile actuale şi tendinţele existente la nivel judeţean, naţional şi 
totodată comunitar, valorile promovate de Instituţia Prefectului sunt: promptitudine, 

orientare către cetăţean, integritate, accesibilitate, respect, munca în echipă, consecvenţa, 
autoexigenţa şi egalitatea drepturilor. 



 5  

1. Legislaţie de bază 

 

 Actele normative în baza cărora este organizată şi funcţionează Instituţia 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud sunt: 

- Constituţia României, republicată; 
- Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 
2. Structură organizatorică 

 
Structura organizatorică a instituției, constituită potrivit Hotărârii de Guvern nr. 

460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, cuprinde 9 structuri de specialitate, respectiv: 
 Cancelaria Prefectului;  
 Corpul de Control al Prefectului;  

 Compartimentul Audit Intern; 
 Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate; 

 Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi 
Contencios Administrativ; 

 Compartimentul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu; 

 Serviciul Financiar - Contabil, Resurse Umane, Achiziţii, Informatic şi Administrativ; 
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple;  
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor.  
Personalul din cadrul Instituţiei Prefectului este format din înalţi funcţionari publici, 

funcţionari publici, funcţionari publici cu statul special şi personal contractual. 

 
II. OBIECTIVE STRATEGICE 

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

respectării legii la nivelul judeţului; 

2. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor 
administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale; 

3. Monitorizarea regimului juridic al autonomiei locale; 

4. Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, 
respectiv preşedintele consiliului judeţean, a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia 
în numele statului; 

  5. Monitorizarea modului de realizare în judeţ a măsurilor 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 minorităţilor naţionale; 

7. Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

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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8. Creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii privind atingerea obiectivelor 

prevăzute în planurile/programele de management elaborate la nivelul instituţiei prefectului; 
9. Creşterea eficienţei în monitorizarea implementării Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

10. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei prefectului şi a celorlalte structuri implicate în 
realizarea atribuţiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu; 

11. Creşterea capacităţii de coordonare şi de verificare a activităţii serviciilor publice  

desfăşurate în cadrul instituţiei prefectului; 
12. Creşterea eficienţei în conducerea de către prefect a activităţii serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care 

au sediul în judeţ;  
13. Creşterea gradului de cunoaştere a stării economico-sociale a judeţului; 

14. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de prevenire a situaţiilor de conflict 
de interese şi de respectare a regimului incompatibilităţilor de către aleşii locali; 

15. Verificarea sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, a actelor 

administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale; 
16. Îndeplinirea responsabilităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea 

proceselor electorale; 

17. Efectuarea controalelor la sediul autorităţilor publice locale în vederea verificării 
modului de îndeplinire de către primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale a 
atribuţiilor ce le revin, potrivit legii. 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 

1. Eficientizare structurală 
 
Structura organizatorică a instituţiei a fost aprobată prin Ordinul prefectului nr. 

25/09.02.2017. 
În anul 2018 a fost propusă înființarea structurii de securitate şi ca urmare a acestui 

fapt a fost iniţiată reorganizarea activităţii instituţiei. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 

 
Activitatea de resurse umane din cadrul instituţiei se desfăşoară în baza următoarelor 

acte normative: Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, H.G. 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 284/2010 - 
Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 În cursul anului 2018 au intervenit următoarele modificări în statul de personal al 

instituției: a încetat 1 contract individual de muncă,  au fost numite în funcţie trei persoane în 

cadrul Cancelariei prefectului şi au fost suspendate patru rapoarte de serviciu pe perioada 
concediului de creştere a copilului şi interese personale. 

La finele anului, structura posturilor în cadrul instituţiei a fost următoarea: 

 Autorităţi publice şi acţiuni externe - 45 posturi; 
 Ordine publică şi siguranţă naţională - 27 posturi. 

    La capitolul „ Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din 45 de posturi aprobate în statul 

de funcţii, la data de 31.12.2018 au fost ocupate un număr de 42 posturi, repartizate astfel:  
   2 înalţi funcţionari publici - prefect şi subprefect; 

   3 funcţionari publici de conducere - 3 şefi de serviciu;  
 28 funcţionari publici de execuţie;  
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   9 posturi de personal contractual. 

 

 
 
La capitolul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” sunt aprobate în statele de 

organizare un număr de 13 posturi la SPCEEPS, din care 2 posturi sunt vacante şi 14 posturi 
la SPCRPCÎV, din care 1 post a fost ocupat în anul 2018 şi 2 posturi au fost suspendate pe 

perioada concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani. 
 

 
 

Persoana din cadrul Compartimentului de resurse umane a întocmit şi actualizat 
pentru fiecare funcţionar public dosarul profesional, conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 
privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, modificată şi completată prin H.G. nr. 

522/30.05.2007.  
Activitatea de resurse umane cuprinde şi activitatea de încadrare, avansare, salarizare 

a funcţionarilor publici cu statut special din cele două servicii publice comunitare, precum şi 

gestionarea documentelor clasificate care au legătură cu aceste activităţi. În acest sens, se 
ţine în permanenţă legătura cu direcţiile ierarhic superioare, respectiv Direcţia Generală de 
Paşapoarte şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru 

emiterea ordinelor prefectului referitoare la rapoartele de serviciu ale personalului din cadrul 
serviciilor publice comunitare, precum şi a altor documente care au legătură cu această 

activitate.  
Lunar au fost întocmite şi transmise Ministerului Afacerilor Interne statele de personal, 

precum şi alte situaţii solicitate, urmărindu-se corectitudinea aplicării prevederilor legale în 

vigoare.  
În permanenţă s-a urmărit respectarea şi aplicarea legislaţiei privind salarizarea, 

încadrarea în muncă, sporurile, indemnizaţiile, premierile, concediile, pensionările. În acest 

sens au fost emise un număr de 131 ordine de prefect privind numiri în funcții, încetări ale 
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rapoartelor de serviciu/muncă, promovări în grad profesional, avansări în gradaţia de 

vechime, suspendări a  rapoartelor de serviciu, precum şi stabilirea de măsuri cu caracter de 
specialitate. 

În cadrul Compartimentului de resurse umane au fost emise un număr de 26 

adeverinţe pentru atestarea calităţii de salariat, de asigurat, vechimii în muncă şi pentru 
condiţii vătămătoare. De asemenea, au fost gestionate: 146 ordine şi avize emise de către 
Agenţia Naţională a Funcționarilor Publici, 436 cereri de concediu de odihnă, 39 certificate 

medicale, 66 declaraţii de avere şi interese şi au fost actualizate 4 proceduri de lucru. 
A fost organizat un concurs pentru recrutare şi un examen pentru promovare în grad 

superior imediat celui deţinut.   

Pe linia activităţii de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, nu au fost 
înregistrate încălcări ale legislației în vigoare.  

 
3. Utilizarea resurselor financiare 
 

Activitatea financiară se desfăşoară, în principal, conform următoarelor acte 
normative: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, O.U.G. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a cadrului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv. 

Instituţia Prefectului este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, 
prefectul fiind ordonator terţiar de credite, în directa subordonare a ordonatorului principal 
de credite - Ministrul Afacerilor Interne.  

Pentru anul 2018, bugetul final aprobat a fost de 6.390.000,00 lei, din care: 
 la cap. 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” cheltuieli curente, suma de 

4.618.000,00 lei, din care 1.043.000,00 lei destinată referendumului de revizuire a 

Constituţiei desfăşurat în perioada 6-7.10.2018; 
 la cap. 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, suma de 1.772.000,00 lei; 

 la cap. 68 ”Asigurări şi asistenţă socială”, suma de 13.000,00 lei. 
Plăţile efectuate au fost de 6.234.459,77 lei, din care: 

 la cap. 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” - cheltuieli curente, suma de 

4.480.094,00 lei; 
 la cap. 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională”,  suma de 1.742.087,00 lei; 
 la cap. 68 ”Asigurări şi asistenţă socială”,  suma de 12.279,00 lei. 

 
Situaţia utilizării creditelor bugetare în anul 2018 
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Situația utilizării creditelor bugetare la cap. 51 ”Autorităţi publice şi acţiuni externe” 

     

 
                     
Situaţia utilizării creditelor bugetare la cap.61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” 

 

 
 
Pentru buna organizare și desfășurare a referendumului de revizuire a Constituției 

desfășurat în perioada 6-7.10.2018, bugetul alocat a fost în sumă de 1.043.000 lei.  
 

 
  
Obiectivele urmărite la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud în 

domeniul financiar-contabil au fost următoarele: 

 întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate obligatorii şi a celorlalte 
documente de evidenţă contabilă prin întocmirea, editarea şi păstrarea registrului-jurnal, 

registrului inventar, fişelor de cont pentru toate operaţiunile efectuate pe parcursul anului 
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2018, a fişelor de cont analitic pentru valori materiale şi a fişelor mijlocului fix, registrul 

numerelor de inventar, fişelor pentru operaţiuni bugetare, registrului de casă; 

 asigurarea informaţiilor corecte, referitoare la patrimoniul aflat în administrarea 
instituţiei publice şi respectiv la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, obiectiv realizat 
prin evidenţierea în contabilitate: a operaţiunilor referitoare la imobilizări, obiecte de inventar 
şi materiale; stabilirea, urmărirea şi evidenţierea datoriilor şi creanţelor; a operaţiunilor de 

trezorerie şi a cheltuielilor bugetare; 

 prezentarea şi raportarea informaţiilor financiare corecte privind patrimoniul şi 
execuţia bugetară la sfârşitul perioadei de referinţă (trimestru/an); 

 plata facturilor la timp, obiectiv realizat prin întocmirea documentelor de plată pentru 
toate operaţiunile economico-financiare derulate în anul 2018, conform prevederilor legale 
incidente; 

 plata drepturilor salariale/obligaţiilor aferente acestora, precum şi a celorlalte drepturi 
rezultate din raporturile de muncă; 

 au fost respectate prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, 
ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, contabilizarea şi raportarea lor. Au 
fost întocmite 2.669 angajamente legale, 1.526 ordonanţări de plată şi ordine de plată 
depuse la trezoreria municipiului; 

 zilnic, au fost preluate şi verificate extrasele de cont de pe portalul ministerului de 
finanţe; 

 zilnic, a fost preluat numerarul încasat de către serviciul public comunitar regim 
permise de conducere, a fost depus la Trezoreria municipiului Bistrița şi a fost întocmit 

registrul de casă; 

 au fost încasate şi eliberate 800 chitanțe, reprezentând taxă pentru eliberarea 
paşapoartelor simple şi au fost restituite 77 taxe aferente paşapoartelor needitate; 

 pentru numerarul vehiculat prin casieria instituţiei, au fost întocmite 1.461 foi de 
vărsământ şi ordine de plată pentru transferul acestuia conform destinațiilor; 

 au fost întocmite 39 cec-uri pentru decontarea deplasărilor, acordarea de diurne şi 
cheltuieli de reparații curente; 

 au fost acordate 149 avansuri spre decontare; 
 cu privire la activitatea de gestionare a bunurilor patrimoniale ale instituției, au fost 

întocmite 209 note de recepţie şi 678 bonuri de consum şi transfer; 

 au fost întocmite listele cu mijloace fixe pentru scoatere din funcţiune şi casare 
directă, precum şi alte bunuri pentru declasare, pentru care a fost obţinută aprobarea de la 
ordonatorul principal de credite; 

 au fost identificate mijloacele fixe a căror valoare de inventar este mai mică decât 
valoarea de 2.500 lei (O.M.F.P. nr. 221/2015) şi au fost trecute în categoria obiectelor de 

inventar. 
Toate operaţiunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectuării lor 

în documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi alte 

documente contabile. 
 
4. Activitatea de achiziţii publice 

 
Activitatea s-a desfăşurat potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 şi 

Hotărârea de Guvern nr. 395/2016. 
Pe tot parcursul anului s-a urmărit asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a 

activităţii tuturor structurilor funcţionale din cadrul instituţiei, asigurându-se baza materială şi 

echipamentele necesare desfăşurării activităţii curente, precum şi întreţinerea 
echipamentelor, dar toate acestea în măsura resurselor financiare disponibile. 
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În măsura bugetului alocat, au fost asigurate condiţiile pentru buna funcţionare a 

parcului auto şi au fost respectate prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 
599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, întocmindu-se zilnic foile de parcurs, cu 

centralizarea consumului de combustibil pe fiecare maşină şi predarea evidenţei pentru 
înregistrare în evidenţele contabile, urmărindu-se încadrarea consumului de carburant în 
normativele aprobate. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 a fost actualizat şi modificat în 
funcţie de bugetele alocate, în baza necesităţilor transmise de structurile din cadrul instituţiei. 
Acest plan este utilizat ca un instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de 

achiziţie. 
Au fost încheiate 33 contracte şi acte adiţionale dintr-un număr de 106 achiziţii 

directe, precum şi 4 contracte subsecvente la Acordurile cadru existente la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne: furnizare energie electrică, furnizare şi certificare semnătură digitală, 
prestări servicii telefonie publică şi închirieri linii terestre de comunicaţii, prestări sevicii 

telefonie mobilă. 
De asemenea, în cadrul compartimentului achiziţii au fost elaborate 11 note raport 

pentru publicarea pe site-ul instituţiei a anunţurilor privind achiziţiile directe iniţiate şi 

caietelor de sarcini aferente, 10 note justificative pentru realizarea achiziţiilor off-line, 45 
notificări în Sistemul Electronic al achiziţiilor publice pentru achiziţiile realizate offline, au fost 
centralizate referate de necesitate şi oportunitate întocmite de către structurile de specialitate 

din cadrul instituţiei, în vederea  întocmirii Planului anual al achiziţiilor publice pentru anul 
2019. 

Au fost completate/actualizate datele solicitate prin aplicaţiile informatice puse la 

dispoziție de către Direcţia Generală Logistică în vederea monitorizării de către aceasta 
privind consumurile de gaze naturale, energie electrică, telefonie fixă şi mobilă. 

Au fost realizate 2 achiziţii directe pentru achiziţia serviciilor de expertiză tehnică şi 

auditare energetică, întocmirea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), a 
proiectului tehnic de execuţie, întocmire şi depunere cerere de finanţare pentru 
îmbunătăţirea eficienţei energetice, reabilitării şi modernizării instalaţiilor aferente clădirii 

Instituţiei Prefectului, în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirii 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud”.  

 
5. Asigurarea resurselor logistice, IT şi comunicaţii 
 

Activitatea s-a desfăşurat în principal conform următoarelor acte normative:  
 - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului 

privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne; 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, Hotărârea de Guvern 
nr. 1425/2006;  

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea 

şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. 

Parcul auto al instituţiei este dotat cu 8 autovehicule funcţionale, din care 4 
autovehicule sunt utilizate de către serviciile publice comunitare. Autovehiculele sunt în 
parametrii normali de funcţionare şi se încadrează în consumul normat de carburanţi.  

A fost calculat lunar consumul de carburanţi auto şi a fost monitorizată încadrarea în 
consumul normat. De asemenea, au fost verificate foile de parcurs, punându-se accent pe 

completarea corectă a acestora.  
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Pentru buna funcţionare a autovehiculelor, au fost efectuate reviziile şi inspecţiile 

periodice. 
Au fost elaborate rapoarte cu privire la gradul de înzestrare a parcului auto şi 

încadrarea în consumul normal.      

Au fost casate mijloace fixe în sumă de 121.400,12 lei, din care: autovehicule în 
valoare de 111713,53 lei, calculatoare în valoare de 9.686,59 lei şi obiecte de inventar, în 
valoare de 22.416,35 lei.  

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă a fost desfăşurată de către 
lucrătorul desemnat, conform legislaţiei în vigoare.  

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost elaborate instrucţiunile proprii de 

securitate şi sănătate în muncă, planul şi tematica de control, au fost stabilite tematicile care 
vizează instruirea introductiv generală şi instruirea individuală la locul de muncă. Au fost 

efectuate 6 controale privind instruirea individuală la locul de muncă şi consemnarea în fişele 
individuale, a fost efectuată o instruire suplimentară a conducătorilor auto şi au fost 
elaborate 2 raportări şi 2 informări privind protecţia maternităţii la locul de muncă.    

În domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor au fost desfăşurate de către 
persoana responsabilă cu PSI, următoarele activităţi: 

- instruirea şi testarea personalului pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi a 

protecţiei civile, semestrial; 
- stabilirea componenţei echipelor de intervenţie în caz de incendiu la nivelul instituţiei 

pentru fiecare etaj prin ordin al prefectului; 

- completarea fişelor individuale de instructaj în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor şi în domeniul protecţiei civile; 

- verificarea, repararea şi încărcarea stingătoarelor din dotarea instituţiei; 

- întocmirea raportului anual privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- întocmirea procedurii de sistem privind activitatea de prevenire şi stingere a 

incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă în cadrul instituţiei. 

În ceea ce priveşte protecţia mediului au fost desfăşurate activităţi care au vizat: 
- întocmirea Raportului privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pe anul 

2018; 

- transmiterea datelor în vederea realizării inventarului emisiilor de poluanţi în 
atmosferă în anul 2018 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud; 

- organizarea  şedinţelor de lucru ale Comisiei pentru Protecţia Mediului şi Ecologie la 
nivelul instituţiei; 

- elaborarea Programului pentru conformare şi a Planului de acţiune cu prevederile 

legale în domeniul protecţiei mediului pentru anul 2018 la nivelul instituţiei şi urmărirea, 
desfăşurarea şi punerea în aplicare a activităţilor din Planul de acţiune; 

- diseminarea hotărȃrilor Comisiei pentru Protecţia Mediului şi Ecologie de la nivelul 

instituţiei pentru punerea lor în aplicare. 
Pe linia colectării selective a deşeurilor, responsabilul de mediu a desfăşurat 

următoarele activităţi: 
- a întocmit Planul de măsuri privind gestionarea deşeurilor şi Procedura de sistem 

privind managementul deşeurilor la nivelul instituţiei; 

- a completat registrul de evidenţă şi fişele de evidenţă a gestiunii deşeurilor, a 
deşeurilor colectate selectiv la nivelul instituţiei, cu cantitatea de deşeuri predate la operatorii 
economici cu care instituţia are încheiate contracte, pe categorii de deşeuri; 

- a predat deşeuri din metal vechi în urma casării a 3 autoturisme din dotarea 
instituției;  

- a predat deşeuri de ambalaje din hȃrtie şi carton în cantitate de 2.760 kg 
(documente arhivă-1.940 kg şi 800 kg din colectare selectivă), obţinȃnd din valorificare suma 

de 552 lei; 
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- a predat deşeuri din aluminiu (plăcuţe de înmatriculare distruse) în cantitate de 
1.655 kg, rezultȃnd din valorificare suma de 6.951,47 lei, taxă de mediu 208,53 lei; 

- a predat deşeuri din echipamente electrice şi electronice în cantitate de 240 kg, 
rezultȃnd din valorificare suma de 72 lei, taxă de mediu 2,16 lei; 

- a predat deşeuri de fier şi oţel în cantitate de 1.360 kg, rezultȃnd din valorificare 

suma de 580,45 lei, taxă de mediu 17,95 lei; 
- a predat deşeuri de fier vechi în cantitate de 2.300 kg, rezultȃnd din valorificare 

suma de 1003,95 lei, taxă de mediu 31,05 lei. 

Sumele obţinute din valorificarea deşeurilor au fost virate la bugetul de stat. 
- au fost organizate 2 instruiri ale personalului care efectuează curăţenia în instituţie 

privind manipularea, transportul şi depozitarea deşeurilor în containerele de mare capacitate 

aflate în curtea interioară a instituţiei; 
- rapoartele au fost întocmite la termen şi transmise către Direcţia Logistică din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 
Activităţile administrative desfăşurate au constat în: 
- întocmirea programării serviciului de permanenţă pentru anul 2018; 

- realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei; 
- inventarierea şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu; 
- inventarierea şi evidenţa sigiliilor şi a ştampilelor; 

- încheierea unui număr de 6 acte adiţionale cu colocatarii; 
- încheierea unui număr de 3 contracte de prestări servicii pentru mentenanţă la 

centrala termică, de furnizare servicii internet şi televiziune prin cablu, precum şi                                                              

întreţinere şi repararea  sistemului de securitate; 
- calcularea şi repartizarea cheltuielilor cu utilităţile pe fiecare colocatar; 
- verificarea şi certificarea prestării serviciilor, respectiv furnizarea de bunuri prin 

semnarea proceselor verbale; 
-  efectuarea reparaţiilor curente. 
 Pentru aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, 

republicată, precum şi a prevederilor Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi 
deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 

217 din 23 mai 1996, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008, de 
către persoana responsabilă cu organizarea arhivei în cadrul instituţiei a desfăşurat 
următoarele activităţi:  

 - la solicitările formulate de personalul din cadrul instituţiei, au fost scoase din arhiva 
instituţiei un număr de 90 dosare, din care:  

- 69 dosare conţinând hotărâri ale Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 
- 2 dosare conţinând hotărâri ale consiliilor locale şi dispoziţii emise de primari; 
- 1 dosar conţinând contestaţii la Legea nr. 18/1991; 

- 17 dosare conţinând anexe la legile fondului funciar; 
- 1 dosar civil. 

Dosarele scoase din arhivă au fost înregistrate în registrul de studiu la data 

împrumutului şi s-au rearhivat după restituirea acestora. 
- au fost întocmite răspunsuri la un număr de 59 solicitări formulate de persoane 

fizice şi juridice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată.   

În vederea întocmirii răspunsurilor la solicitări, au fost efectuate copii după un număr 
de 278 de documente din arhiva instituției (563 de file) şi s-au ştampilat pentru conformitate 
cu originalul. 

- a fost întocmit Planul de arhivare a documentelor create în anul 2017 de către 
personalul din aparatul de specialitate al Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, înregistrat cu 

nr. 5.008/2018; 
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- au fost preluate la legătorie, de la personalul instituţiei, un număr de 201 dosare; 

- au fost preluate la arhiva instituţiei un număr de 140 dosare; 
- a fost acordată consiliere la întocmirea inventarelor şi la transportul actelor la 

legătoria şi  arhiva instituţiei; 

- în perioada 12.03. - 18.04.2018, responsabilul cu arhiva a participat la programul de 
iniţiere profesională pentru ocupaţia de arhivar, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie 
Maramureş la sediul Camerei de Comerţ și Industrie Bistriţa-Năsăud; 

- a fost obţinut avizul pentru responsabilul cu activitatea de arhivă din cadrul instituţiei 
prefectului de la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud. 

Pentru administrarea echipamentelor IT au fost efectuate următoarele activităţi: 

- au fost puse în funcţiune 2 staţii de lucru; 
- a fost instalat driver imprimantă/multifuncţională pentru 6 utilizatori;  

- au fost create adrese oficiale de e-mail pentru 5 utilizatori; 
- au fost configurate e-mail-uri pentru 6 utilizatori; 
- a participat la instruirea administratorilor DocManager efectuată de reprezentantul 

S.C. SOBIS Solutions S.R.L. Sibiu;  
- au fost întocmite 15 referate de necesitate, achiziţie echipamente IT, software şi 

servicii; 

- au fost întocmite documentaţii necesare achiziţiei de echipamente IT, software şi 
servicii pe anul 2019; 

- a fost completat online chestionarul referitor la utilizarea TIC în administraţia publică 

în anul 2017, conform adresei INS nr. 4258/2018; 
 - a fost întocmit şi transmis pe DocManager nota internă cu privire la cunoaşterea, 
prevenirea şi contracararea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii 

cibernetice a sistemelor de tehnologie a informaţiei şi comunicaţii din cadrul instituţiei 
prefectului. 

Au fost efectuate următoarele activităţi pentru asigurarea funcţionării/actualizării 

paginilor web ale instituţiei prefectului: 
- au fost postate 367 documente pe vechea pagină web a instituţiei 

(www.prefecturabn.ro) și 604 documente pe noua pagină web a instituției 

(bn.prefectura.mai.gov.ro), care au avut ca obiect informaţii de interes public, documente 
obligatorii privind achiziţiile publice, organizarea de concursuri, oportunităţi de finanţare, 

rapoarte şi informări privind stadiul implementării H.G.R. nr. 640/2017, declaraţiile de avere 
şi de interese ale personalului, hotărâri ale Colegiului Prefectural şi ale Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, parteneriate, programul de lucru, date de contact, 

comunicate de presă, informaţii privind organizarea şi desfăşurarea Referendumului din 
perioada 6-7 octombrie 2018, extras din Planul de apărare împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor 

accidentale al judeţului Bistriţa-Năsăud 2018-2021: plan de analiză şi acoperire a riscurilor, 
schemă flux informațional - operativ - decizional, semnificaţie coduri de culori pentru 
atenţionări şi avertizări hidrologice şi meteorologice, pragurile de precipitaţii măsurate pentru 

care se emit informări, agenda prefectului şi a subprefectului; comisii/comitete/grupuri de 
lucru constituite prin ordin al prefectului. 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 
 
A. Cancelaria Prefectului 

 
Cancelaria Prefectului, prin activitatea desfăşurată, a urmărit promovarea imaginii 

Instituţiei Prefectului, îmbunătăţirea comunicării externe şi a relaţiilor interinstituţionale, 
organizarea de acţiuni cu caracter public pentru marcarea unor evenimente. 
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Intern, a menţinut permanent informarea reciprocă între prefect, subprefect şi şefii 

structurilor de specialitate, colaborând cu întreg personalul în scopul realizării atribuţiilor ce 
revin prefectului, subprefectului şi structurilor instituţiei. 

 Număr de cursuri de perfecţionare prefect/subprefect - 1 (subprefect) 

 
 

1. Agenda Prefectului 

 
1.1. Administrarea agendei conducerii instituţiei a însumat 300 de acțiuni, 

dintre care 169 ale Prefectului, acestea fiind în următoarele domenii: 

● Cultură (42), Manifestări interinstituționale locale (24), Serbări/Festivaluri/Zilele 
comunelor, oraşelor, municipiului (24), Economie (19), Educaţie (14), Sănătate (8), Religie 

(15), Sport (12), alte domenii (11). 
Astfel, Cancelaria Prefectului a derulat activitățile necesare participării, respectiv, 

pregătirea a 31 de variante de alocuțiuni, pentru evenimentele importante, prezentate 

conducerii instituţiei, confirmarea participării, pregătirea mapei de participare acolo unde a 
fost cazul, solicitarea acordului conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru acţiunile din 
afara judeţului, asigurarea elementelor de delegaţie (transport, cazare etc.), publicarea unui 

sumar al deplasării în presă sau pe site-ul instituţiei.   
1.2. Acţiuni şi evenimente organizate/promovate în cursul anului: 
Încă din anul 2017, au fost pregătite evenimente pentru celebrarea anului în care s-au 

împlinit 100 de ani de la realizarea celui mai important deziderat al poporului român, Marea 
Unire, iar în 25 ianuarie a.c., prefectul județului, împreună cu subprefectul, au organizat 
prima întâlnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor care au colaborat la realizarea unui 

program comun, urmate de alte două ședințe de lucru, în lunile februarie și aprilie ale anului 
2018. 

Așadar, Cancelaria Prefectului, sub coordonarea Prefectului, a adunat laolaltă toate 

evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri, de la nivel județean, iar în data de 27 iunie 
2018, a organizat lansarea Agendei Culturale a județului Bistrița-Năsăud, care a 
însumat 104 de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri, un mănunchi de 

festivități cu conținut educativ, cultural și științific, care au avut în centrul lor tradiția și 
frumosul neamului nostru. 

În anul 2018, prefectul județului, împreună cu subprefectul, a organizat 2 întâlniri de 
lucru (25.05.2019, respectiv 13.09.2018), pentru pregătirea „Reuniunii informale a 
atașaților de mediu”, care va avea loc în județul Bistrița-Năsăud în perioada 2-3 

mai 2019, în contextul preluării de către România a Preşedinției Consiliului 
Uniunii Europene. 

1.3. Organizarea desfăşurării manifestărilor dedicate zilelor naţionale şi 

participarea la activităţi şi festivităţi militare: 
Organizarea ceremonialului militar şi religios cu ocazia zilelor naţionale - 13 

evenimente, concretizate în: 

● întocmirea documentelor şi organizarea întâlnirilor de lucru, cu participarea prefectului 
judeţului, preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, primarului municipiului 
Bistriţa, comandantului Garnizoanei Bistriţa şi şefilor structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne, pentru stabilirea detaliilor necesare; 
● promovarea evenimentelor cu însemnătate naţională; 
● asigurarea informării populaţiei asupra programului fiecărei manifestări prin 

intermediul presei. 
1.4. Evenimente/acţiuni naţionale sau regionale: 

● Participare în calitate de președinte la ședința Comitetului de Bazin Hidrografic Someș-
Tisa în municipiul Cluj-Napoca, în data de 23.02.2018; 
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● Participarea la evenimentul „Romanian Save and Rescue Forum” - prezentări de soluții 

inteligente pentru situații de criză, la Palatul Parlamentului, București, în data de 
15.03.2018; 

● Seminar regional, „Revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a 
României”, Cluj-Napoca, în data de 16.03.2018; 

● Participare în calitate de președinte la ședința Comitetului de Bazin Hidrografic Someș-
Tisa, în județul Cluj, în contextul Zilei Apei, în data de 26.03.2018; 

● Participarea la lansarea proiectului Via Transilvanica, în județul Alba, în data de 
12.06.2018 

● Participarea la simpozionul organizat de AFIR, în județul Satu Mare, în data de 

8.11.2018. 
1.5. Acțiuni menite să promoveze relațiile externe: 

Acțiuni pregătitoare pentru participarea prefectului la întâlniri cu parteneri străini în 
scopul promovării intereselor județului - pe parcursul anului 2018. 

Au avut loc 4 întâlniri: 

● Întâlnirea de curtoazie cu Excelența Sa Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii Belarus în România, în data de 22.03.2018; 

● Întâlnirea de curtoazie cu Excelența Sa, Consulul Onorific al României în R.S. Vietnam, 
doamna Tran Thi Thanah Nhan și Excelența Sa, Ambasadorul României în R.S. 
Vietnam, Valeriu Arteni, în data de 21.08.2018; 

● Întâlnirea cu delegația din China, provincia Hunan, cu care județul nostru a semnat o 

„Înțelegere privind stabilirea unei relații de cooperare și prietenie”, precum și un 
”Memorandum la Înțelegerea privind stabilirea unei relații de cooperare și prietenie 
între Județul Bistrița-Năsăud și Provincia Hunan, privind stabilirea unei relații amicale 

între Provincia Hunan din Republica Populară Chineză și Județul Bistrița-Năsăud”. 
Delegația din Republica Populară Chineză a fost compusă din Zhou Yonggiang 
(Consultant - divizia de protocol a Biroului de Afaceri Externe al Guvernului provinciei 

Hunan), Zhou Fangyou (Șef divizia de Schimburi Internaționale a Ministerului Educației 
provinciei Hunan) și Liu Lu (Membru al diviziei de protocol a Biroului Afaceri Externe al 
Guvernului provinciei Hunan). Vizita în judeţul Bistrița-Năsăud a avut ca scop întărirea 

relațiilor de colaborare și comunicare cu reprezentanţii instituțiilor și autorităților 
publice din județ, în data de 13.10.2018; 

● Întâlnirea oficială cu Consulul Onorific al Spaniei, domnul Jose Arnau Uson, deschide 
calea către proiecte de dezvoltare economică şi socială, în data de 02.11.2018. 
1.6. Acțiuni în parteneriat având ca scop promovarea voluntariatului și a 

spiritului civic - 11 acțiuni: 
● Aniversarea a 20 de ani de activitate a Rotary Club Bistrița, în data de 24.03.2018; 
● Lansarea Proiectului Via Transilvanica la Alba Iulia, în data de 12.06.2018; 

● Acțiune donare de sânge cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, în data de 
14.06.2018; 

● Ședința de lucru pentru demararea proiectului Via Transilvanica cu primarii și secretarii 
comunelor din județ pe unde va trece acest drum și instituțiile vizate, în data de 
18.06.2018; 

● Lansarea primelor două borne kilometrice, montate lângă campusul de la Tășuleasa 

Social, în data de 21.07.2018; 
● Acțiunea ”MAI aproape de oameni” de colectare de bunuri și alimente pentru familiile 

afectate de inundații, perioada iulie-august, 2018; 

● Întâlnire de lucru Via Transilvanica, Tășuleasa Social, în data de 20.08.2018; 
● Acțiune de voluntariat în cadrul Maratonului Via Maria Theresia, organizat de 

Tășuleasa Social, în data de 25.08.2018; 
● Lansare Via Transilvanica, Tășuleasa Social, în data de 29.09.2018; 
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● Participare la deschiderea celei de-a V-a ediții a Târgului de Purici, în data de 

26.10.2018; 
● Sprijin în organizarea și desfășurarea acțiunii ”Camionul de Crăciun” în parteneriat cu 

Tășuleasa Social, perioada 20-28.12.2018. 

 
2. Comunicate de presă, alocuţiuni 
 

Asigurarea transparenţei acţiunilor organizate de instituţie şi a celor la care 
au participat prefectul şi subprefectul concretizate într-un total de 609 de 
comunicări, respectiv comunicate de presă, informări de presă şi mesaje cu ocazia unor 

evenimente festive sau de importanţă deosebită transmise prin intermediul e-mailului și a 
rețelei de socializare Facebook. 

Dintre acestea, 12 comunicate de presă au fost trimise și pe e-mail jurnaliștilor, fiind 
vorba de subiecte precum pesta porcină africană (PPA), referendumul de modificare a 
Constituției României, precum și drept la replică. 

Așadar, în anul 2018, Instituția Prefectului - Judeţul Bistrița-Năsăud are pe pagina 
oficială de Facebook 609 postări (fotografii/comunicate de presă/informaţii/mesaje de 
interes public, imagini), toate acestea fiind realizate sub formă de comunicări/informări 

pentru cetățeni și presă. 
Pe lângă acestea, au mai avut loc 8 interviuri, emisiuni radio/TV programate și 15 

conferinţe de presă. 

Administrarea agendei conducerii instituţiei a însumat 300 de acțiuni, la 169 
dintre acestea a participat prefectul, iar la 140 dintre ele a avut alocuțiuni,  la 31 
dintre acestea având un discurs pregătit. 

  
3. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 

îmbunătăţire a situaţiei romilor 

 
Biroul Judeţean pentru Romi este compus dintr-un funcţionar public din cadrul 

Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor 

Publice Deconcentrate, (conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. h) din Secţiunea 1 a H.G. 
nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare), care a preluat aceste atribuţii 
în fişa postului, sprijinit de un reprezentant al Cancelariei Prefectului.  

În vederea îmbunătăţirii situaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din 

judeţul Bistriţa-Năsăud, Biroul Judeţean pentru Romi a întreprins următoarele demersuri: 
1) a elaborat “Planul de acţiuni pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2018”, a monitorizat şi evaluat lunar, cu 

demersuri pentru soluţionarea/deblocarea problemelor apărute: angajare de mediatoare 
sanitare în localitățile Cetate şi Năsăud, trecerea în Registrul agricol a unor cetăţeni romi din 
comuna Şintereag; 

2) prin adresa nr. II B 2729 din 29.05.2018 a solicitat unui număr de 8 autorităţi 
publice locale cu populaţie semnificativă de etnie romă şi cu personal cu atribuţii de expert 
local pentru romi constituirea/actualizarea Grupului de Iniţiativă Locală şi a Grupului de Lucru 

Local şi hotărârile de Consiliu local prin care s-au aprobat componenţa Grupului de Lucru 
Local şi Planul de acţiuni local pentru incluziunea cetăţenilor români de etnie romă; 

3) a întocmit “Fişa comunităţilor de romi din judeţul Bistriţa-Năsăud”, document care 

conţine date de actualitate şi relevante pentru evaluarea şi îmbunătăţirea situaţiei socio-
economice a comunităţilor de romi din unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în care 

ponderea populaţiei de etnie romă este de peste 15% (situaţia educaţională, angajare pe 
piaţa forţei de muncă, condiţiile de locuit, starea de sănătate); 
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4) a monitorizat cele 3 proiecte integrate, cu finanţare din POCU, care vizează 

incluziunea socială a comunităţilor mari de romi din Teaca, Lechinţa şi Rodna; 
5) a participat în 26.07.2018 la Cluj la întâlnirea Agenţiei Naţionale pentru Romi cu 

regiunea Nord-Vest şi în perioada 10-11.12.2018 la Bucureşti la seminarul "Planificarea, 

monitorizarea si evaluarea politicilor publice pentru romi", unde s-au formulat propuneri 
pentru următoarea Strategie naţională în domeniul incluziunii cetăţenilor de etnie romă pe 
baza problemelor şi obstacolelor întâlnite în activitate;  

6) a diseminat oportunităţile (burse, recrutări) şi programele de sprijin/finanţare, 
guvernamentale sau externe, aplicabile domeniului incluziunii minorităţii rome; 

7) a organizat 4 şedinţe ale Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, cu următoarele teme: 

- 19.02.2018: analiza și supunerea spre adoptare a „Raportului de progres referitor la 
implementarea Planului de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2017” şi a „Planului de măsuri pentru 
incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din judeţul Bistriţa-
Năsăud în anul 2018”; 

- 22.05.2018: aspecte privind combaterea discriminării cetăţenilor de etnie romă: 
prevederi legislative, modalităţi de sesizare, discuţii libere pe cazuri concrete; prezentarea 
activităţilor din domeniul incluziunii cetăţenilor de etnie romă desfăşurate de instituţiile şi 

autorităţile publice cu atribuţii din judeţ în prima parte a anului. 
Întâlnirea s-a desfăşurat în prezenţa domnului Ilie Dincă, Secretar de stat în cadrul 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, şi a avut ca invitaţi mediatoarele 

sanitare, asistentele medicale comunitare care se ocupă de comunităţile de romi şi experţii 
locali din primării.  

- 20.09.2018: întâlnirea responsabililor din Grupul de Lucru Mixt pentru Romi al 

judeţului cu cetăţenii de etnie romă din Lechinţa, în vederea: 
purtării unui dialog cu cetăţenii; 

● cunoaşterii specificului comunităţii de romi din comuna Lechinţa, respectiv a 

situaţiei şcolarizării copiilor şi tinerilor de etnie romă din comună, starea de sănătate a 
populaţiei de etnie romă, situaţii conflictuale interetnice apărute; 

● informării acestora cu privire la obiectivele şi stadiul implementării proiectului  

„IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice 
a persoanelor defavorizate din comunităţile marginalizate ale comunei Lechința, 

judeţul Bistriţa-Năsăud”; 
● prezentării locurilor speciale alocate etniei rome în unităţile de învăţământ din  

judeţul nostru; 

● prezentării locurilor de muncă vacante, cursurilor de calificare disponibile şi ale 
beneficiilor oferite la angajare şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi. 
- 17.12.2018: cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale a organizat la sediul instituţiei o 

întâlnire între minoritatea romă, minoritatea maghiară şi minoritatea germană care să 
deschidă calea dialogului interetnic, a respectului reciproc şi sprijinului între minorităţile din 
judeţul nostru.  

8) în luna martie, în calitate de membru al Comisiei de examinare a cererilor depuse 
pentru acordarea unei locuinţe sociale, construite prin Programul „Locuinţe sociale pentru 
comunităţile de romi” în comuna Budacu de Jos, a participat la repartizarea locuinţelor 

rămase nealocate în prima sesiune şi a verificat locuinţele deja date în folosinţă;  
9) a întocmit şi comunicat Agenţiei Naţionale pentru Romi următoarele informări, 

rapoarte şi baze de date judeţene: 

● bază de date privind resursele umane care au atribuţii în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea situaţiei romilor din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din judeţ şi 

iniţiativele şi demersurile pentru incluziunea cetăţenilor români de etnie romă bugetate 
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local/judeţean, precum şi alte acţiuni promovate în judeţ pe linia incluziunii romilor (cu 

adresa nr. II B 14869 din 24.08.2018); 
● date din teritoriu în vederea evaluării progreselor înregistrate în implementarea 

Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă în domeniul 

„educaţie” (cu adresa nr. II B 17763 din 22.10.2018). 
       

B. Corpul de control al prefectului 

 
Au fost realizate: 
- misiuni de control la sediul unor autorităţi publice locale în  domeniul de competenţă 

stabilit prin ordin al prefectului, respectiv verificare, constatare, analizare, evaluare, sprijin şi 
îndrumare concretizate în rapoarte de control susţinute de planuri de măsuri, urmărite apoi 

pâna la îndeplinirea integrală a acestora; 
- soluţionarea unor petiţii cu grad ridicat de complexitate, implicând, pentru rezolvarea 

acestora, demersuri diverse către entităţi publice şi deplasări în teren; 

- participarea în comisii de specialitate în scopul constatării şi evaluării pagubelor 
create de calamităţi naturale; 

- participarea la pregătirea şi organizarea Referendumului naţional; 

- verificarea realizării salubrizării cursurilor de ape şi a localităţilor la nivelul judeţului; 
- participarea în comisia de verificare şi evaluare a animalelor bolnave şi care trebuie 

să fie lichidate, pentru a elimina focarele de boli transmisibile; 

- activităţi în cadrul Comisiei de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile din judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- misiuni ce vizează activitatea de secretariat a primăriilor; 

- activităţi de secretariat în Comisia de Monitorizare SCIM; 
- alte activităţi.  
 

 Acţiuni de control dispuse de Prefect; Tematica abordată; Principalele 
deficienţe constatate; Măsuri propuse 
 

 Desfăşurarea de activităţi complexe de control efectuate la sediul 
autorităţilor publice locale 

Au fost emise un număr de 17 ordine ale prefectului privind verificarea, constatarea, 
analizarea, evaluarea şi îndrumarea la sediul unor unităţi ale administraţiei publice locale din 
judeţ conform graficului aprobat prin O.P. nr. 45/16.01.2018 şi pe baza tematicii stabilite prin 

O.P. nr. 44/16.01.2018, având ca perioadă evaluată: ianuarie 2015 - decembrie 2017. 
Primăriile verificate au fost: Josenii Bîrgăului, Budacu de Jos, Poiana Ilvei, Ciceu-

Mihăieşti, Galaţii Bistriţei, Şieu, Ilva Mică, Căianu Mic, Sînmihaiu de Cîmpie, Chiochiş, 
Dumitra, Rebra, Lechinţa, Zagra, Runcu Salvei, Negrileşti şi  Matei. 

Categorii de probleme constatate: 

- deficienţe privind activitatea de fond funciar şi oglindirea ei în registrul agricol privind 
activitatea de urbanism, inventarierea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, obligaţia legală de a crea o transparenţă decizională adecvată activităţilor 

desfăşurate în primărie şi nerespectarea tuturor prevederilor legale care reglementează 
situaţiile de urgenţă; 

- necunoaşterea corespunzătoare a legislaţiei care reglementează desfăşurarea 

activităţilor într-o primărie de către funcţionarii publici sau personalul contractual al 
primăriilor, dar şi lipsa unor programe anuale concrete sau existenţa acestora numai pe 
hârtie, de pregătire profesională a salariaţilor; 
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- nerespectarea în totalitate a obligaţiilor ce revin aleşilor locali cu privire la întocmirea 

rapoartelor de activitate, acordarea audienţelor şi neaplicarea unui management performant 
în organizarea şi funcţionarea primăriilor. 

Corpul de Control al Prefectului, al cărui reprezentant asigură de fiecare dată 

preşedinţia comisiei mixte de control,  a  pus un accent deosebit pe rolul decisiv spre bunul 
mers al activităţilor controlate, respectării legislaţiei, cunoaşterii acesteia, respectului faţă de 
cetăţeni care sunt principalii beneficiari ai activităţilor desfăşurate în instituţiile publice, 

lămurirea în timpul controlului şi nu numai a tuturor aspectelor care le sunt neclare 
funcţionarilor publici şi celorlalți angajaţi din primării. 

Pentru fiecare activitate controlată s-a întocmit o Notă de constatare semnată de părţi, 

care include constatările activităţii de verificare. Pe baza agregării acestor note şi a planului 
de măsuri cu trasare de sarcini şi termene de realizare a acestora, Corpul de Control al 

Prefectului întocmeşte pentru fiecare primărie vizitată, un raport final de control, aprobat de 
prefect şi transmis primarului din comuna verificată cu obligativitatea de a transmite lunar 
către Corpul de Control, măsurile îndeplinite din planul de măsuri, întocmit ca unică şi sigură 

soluţie de rezolvare a problemelor constatate. 

 Activitatea de soluţionare a unor petiţii cu grad ridicat de complexitate 
În cursul anului 2018, Corpul de Control a avut repartizate un număr de 36 petiţii ale 

cetăţenilor sau ale unor organizaţii, cu diverse probleme: fond funciar, legislaţia mediului, 
legislaţia  muncii, organizarea păşunatului, nereguli privind activitatea şi comportamentul 

personalului primăriilor şi multe alte aspecte. 
Rezolvarea petiţiilor a implicat multiple activităţi, inclusiv: fie adrese în format letric 

sau adrese prin email (54), fie demersuri telefonice către entităţi publice şi deplasări 

frecvente în teren: Runcu Salvei, Bistriţa Bârgăului, Chiochiş şi mai multe în municipiul 
Bistriţa. 

 Participarea în comisii de specialitate în scopul constatării şi evaluării 
pagubelor create de calamităţi naturale 

A făcut parte din comisiile de specialitate în scopul constatării şi evaluării pagubelor 

create de calamităţi naturale, alături de specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud şi unităţi de profil judeţene, într-un număr de 8 acţiuni derulate în 13 unităţi 
administrativ-teritoriale. 

 Participarea la pregătirea şi organizarea Referendumului naţional 
A făcut parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripţie 

judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud, colectivul nr. 2 privind pregătirea şi organizarea  
referendumului naţional pentru revizuirea  Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, conform 
O.P. nr. 203/21.09.2018. 

A distribuit materiale pentru referendum în localităţile Sângeorz- Băi, Maieru, Rodna şi 
Şanţ. 

 Verificarea realizării salubrizării cursurilor de ape şi a localităţilor la nivelul 
judeţului 

În primăvara anului 2018, Corpul de Control al Prefectului a participat alături de 

reprezentanţi ai unor instituţii publice deconcentrate din judeţ la verificarea salubrizării 
cursurilor râurilor Someşul Mare, Sălăuţa, Cormaia, Bistriţa, Budac, Şieu, Colibiţa, Anieş, 
Rebra şi a afluenţilor acestora. 

 Comisia de verificare şi evaluare a animalelor bolnave care trebuie să fie 
lichidate pentru a elimina focarele de boli transmisibile 

În anul 2018, alături de reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor  Bistriţa-Năsăud şi de alţi specialişti din domeniul agricol, a participat la 
un număr de 36 acţiuni de evaluare a animalelor bolnave la nivelul judeţului. 
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Au fost întocmite fişe ale animalelor bolnave, specificul bolii şi evaluarea valorică a 

animalelor cu diverse boli (anemie infecţioasă ecvină, tuberculoză bovină, trichineloză şi 
altele). 

 Activităţi în cadrul Comisiei de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile 
din judeţul Bistriţa-Năsăud 

A făcut parte din Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile din judeţ cu activitate în 
perioada 26-28 septembrie 2018, conform O.P. nr. 198/18.09.2018.  

Comisia a verificat realizarea sarcinilor stabilite prin controalele din anii anteriori şi a 
stabilit, în cele 3 zile de lucru, măsurile pentru punerea în stare de siguranţă a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi necesarul de materiale şi mijloace de 

apărare împotriva inundaţiilor. 

 Misiuni ce au vizat activitatea de secretariat a primăriilor 
La şedinţa de îndrumare metodologică a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţ care a avut loc la Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud în data de 
11.12.2018, Corpul de Control al Prefectului a pregătit şi prezentat punctul 5 de pe ordinea 

de zi: “Principalele disfuncţionalităţi constatate în urma controalelor efectuate la sediul 
autorităţilor publice locale în anul 2018.” 

Comisia de disciplină a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a 

delegat Corpului de Control al Prefectului competenţa cercetării administrative în vederea 
soluţionării unei sesizări cu privire la unele fapte, apreciate ca abateri disciplinare, ale 

secretarului unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Corpul de Control a verificat strict 
aspectele asupra cărora a fost delegată competenţa cercetării administrative şi a transmis 
concluziile sale Comisiei de disciplină. 

 Alte activităţi 
- a participat la un număr de 17 audienţe solicitate de persoane fizice; 

- au fost evidenţiate pe DocManager un număr de 308 lucrări şi acţiuni ale Corpului de 
Control al Prefectului; 

- a conlucrat şi a dezvoltat relaţii eficiente şi eficace de lucru cu toate serviciile din 

cadrul instituţiei, în scopul soluţionării tuturor problemelor cu care s-a confruntat. 
 

C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ 
 
 1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului 

de aplicare a actelor normative în acţiuni planificate, Tematica abordată, 
Principalele deficienţe constatate, Măsuri propuse 

 

Persoanele responsabile, procedurile şi termenele efectuării acestei activităţi au fost 
stabilite prin Ordinul Prefectului nr. 72/16.02.2018 privind repartizarea personalului din cadrul 
Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ în vederea verificării legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 
consiliului local sau ale primarului. 

Activitatea de verificare a legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale din 

judeţul Bistriţa-Năsăud s-a desfăşurat conform Procedurii Operaţionale PO-IIIB/1 cu privire la 
activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, Ediţia 2 din data de 29.10.2015 şi a Procedurii interne de lucru PO III/B/7 
privind activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în vederea respectării celor cinci libertăţi fundamentale stabilite 

prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, ediţia 1 din 2009. 
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Acte înregistrate în anul 2018: 19.284, din care: 

- 4.339 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale 
municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-14.945 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de 

primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistrița-Năsăud. 
Acte verificate în anul 2018: 19.302, din care: 
- 4.354 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale 

municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-14.948 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de 

primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistrița-Năsăud. 
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Urmare a exercitării controlului de legalitate, actele administrative au fost evidenţiate 
în cele 12 rapoarte de legalitate semnate de persoanele cu responsabilitate în acest domeniu, 
şeful serviciului, cu avizul subprefectului şi aprobate de către prefect. 

 1.1. Tematica abordată 
Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale are în vedere ca, în procesul de elaborare şi redactare a actelor 

administrative, să fie respectate categoriile de condiţii de legalitate, prevăzute de actele 
normative în vigoare: 

1. condiţiile de fond, respectiv:  

a) s-a  verificat dacă s-a respectat termenul de comunicare cu prefectul a 
actelor administrative (art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

b) s-a verificat îndeplinirea cvorumului legal de şedinţă a consiliului local 
(art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

c) s-a verificat competenţa autorităţii publice locale sau judeţene de a 
emite sau adopta actul administrativ prin raportare la obiectul acestuia şi la 
atribuţiile autorităţii publice locale sau judeţene (art. 36 şi art. 63, art. 64, art. 65, art. 

66, art. 91 şi art. 104 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

d) s-a verificat îndeplinirea cvorumului necesar adoptării hotărârii de către 
consiliul local sau judeţean (art. 43, art. 45 şi art. 95 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 
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e) s-a verificat conformitatea cu actele normative de nivel superior în a 

căror executare a fost emis sau adoptat şi cu cele emise sau adoptate de 
comunitatea europeană;                                                                                                                           

f) s-a verificat dacă s-a îndeplinit procedura pentru asigurarea 

transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în 
cazul actelor administrative cu caracter normativ (art. 49 alin. (2) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 7 din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică); 
g) s-a verificat respectarea libertăţilor fundamentale instituite de Tratatul 

de Aderare a României la Uniunea Europeană, aprobat prin Legea nr. 157/2005. 

2. condiţiile de formă, respectiv: 
- actele administrative să aibă formă scrisă, să conţină atât în preambul cât şi în 

partea dispozitivă, toate informaţiile necesare pentru a identifica autoritatea emitentă, 
destinatarul actului, măsura adoptată, termenul şi condiţiile în care se execută măsura 
dispusă, sigiliul autorităţii sau ştampila, numărul de înregistrare al actului administrativ, data 

emiterii sau adoptării, semnătura celui care adoptă sau emite actul administrativ, precum şi a 
celui care contrasemnează pentru legalitatea acestuia. 

 Principalele deficienţe constatate 
În cazul hotărârilor adoptate de consiliile locale nu au fost respectate prevederile 

legale referitoare la: 

- administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale - 27 
hotărâri; 

- aprobarea taxelor şi impozitelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale 

taxelor locale, acordarea de facilităţi fiscale, declararea ca insolvabile a unor persoane - 16 
hotărâri; 

- ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 în ceea ce 

priveşte aprobarea reţelei şcolare, schimbarea destinaţiei unor clădiri, desemnarea 
reprezentanţilor consiliului local sau ai primarului în consiliile de administraţie ale şcolilor - 2 
hotărâri; 

- clasificarea drumurilor şi aprobarea Nomenclatorului stradal - 2 hotărâri; 
- aprobarea volumului, destinaţiei, modului de valorificare şi stabilirea preţului pentru 

masa lemnoasă - 3 hotărâri; 

- aprobarea sau modificarea organigramei şi a statului de funcţii - 4 hotărâri; 
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual - 3 

hotărâri; 

- alte domenii - 14 hotărâri. 
În cazul dispoziţiilor emise de primari nu au fost respectate prevederile legale 

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

asistenţilor personali şi stabilirea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap - 57 

dispoziţii; 
- încheierea, suspendarea, încetarea contractelor de muncă, numirea, promovarea, 

avansarea, sancţionarea şi recuperarea unor sume de bani încasate necuvenit de salariaţii din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului - 3 dispoziţii;  
- alte domenii - 5 dispoziţii. 

 Măsuri propuse 
Pentru actele administrative socotite nelegale au fost formulate plângeri prealabile, 

solicitându-se autorităţilor emitente, cu fundamentarea necesară, să-şi reanalizeze actele 

administrative în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestora sau au fost atacate 
direct la instanţa de contencios administrativ. 
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Au fost considerate a fi nelegale, fiind adoptate cu încălcarea în total sau în parte, 

după caz, a unor reglementări legale în materie, un număr de 136 acte administrative.   
Acte administrative considerate nelegale la care au fost transmise plângeri 

prealabile sunt în număr de 136, astfel: 

- 65 hotărâri adoptate de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- 71 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-

Năsăud. 
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2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la 

Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa 
locului 

 

  În anul 2018 nu au fost dispuse controale în urma sesizărilor sau audienţelor 
înregistrate la Instituţia Prefectului care să necesite verificarea aspectelor sesizate la faţa 

locului la care să participe funcţionari din cadrul serviciului. 
 
3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la 

aplicarea actelor normative nou apărute 
 
3.1. În anul 2018 a fost organizată o şedinţă de instruire a secretarilor care a avut ca 

obiect: 
- prezentarea ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 231/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- asigurarea transparenţei decizionale la elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de 
urbanism; 

- procedura de constatare a încetării mandatelor aleşilor locali pe cale administrativă; 

- precizări privind adoptarea hotărârilor premergătoare întocmirii Nomenclatorului 
stradal precum și a întocmirii acestuia; 

- principalele disfuncționalități constatate în urma controalelor efectuate la sediul 

autorităților publice locale în anul 2018. 
3.2. O parte importantă a activităţii Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contencios administrativ îl constituie asigurarea aplicării unitare 
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la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud a prevederilor actelor normative care privesc în mod direct 

activitatea autorităţilor publice locale. Pentru aceasta, în anul 2018 au fost întocmite, 
transmise şi monitorizate un număr de 20 de circulare. 

Circularele au avut ca obiect: 

 modalitatea de comunicare a documentelor anexă a hotărârilor consiliului 
judeţean/local preşedintelui/ primarului şi prefectului de îndată, pe suport electronic; 

 aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, republicată, privind întocmirea şi publicarea 
unui raport anual privind transparenţa decizională; 

 desemnarea persoanelor delegate, specimenul de semnătură, calitatea şi ştampila în 
conformitate cu anexa la Legea nr. 142/2004, privind modificarea art. 2 din O.G nr. 66/1999 

pentru aderarea României la Convenţia de la Haga; 
 aprobarea si adoptarea bugetelor locale pe anul bugetar 2018; 

 aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 priving organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, modificată prin Legea nr. 44/2018; 

 modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii, prin O.U.G nr. 31/2018 
privind însuşirea bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT-urilor; 

 completarea şi actualizarea registrului agricol şi transmiterea datelor înscrise, în 
vederea efectuării Recensământului General agricol (RGA 2020); 

 identificarea dosarelor în care au fost soluţionate cereri ale moştenitorilor  persoanelor 
care au fost expropriate şi care au primit despăgubiri potrivit Legii reformei agrare din 1920 - 

5 solicitări; 

 desemnarea persoanelor responsabile cu protecţia datelor personale la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

 transmiterea datelor privind proprietăţile imobiliare deţinute de nerezidenţi pe teritoriul 
României către organele fiscale ale ANAF; 

 măsuri organizatorice necesare desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea 
Constituţiei; 

 necesitatea adoptării hotărârilor de consiliu local privind aprobarea nomenclatoarelor 
stradale; 

 delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; 

 comunicarea datelor privind aleşii locali către CNSAS; 

 respectarea prevederilor Legii nr. 372/2015 privind performanţa energetică a clădirilor, 
republicată; 

 măsuri necesare respectării aplicării prevederilor Legii nr. 290/2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 2/1968, privind înscrierea noii denumiri a unităţilor administrativ-
teritoriale cu ,,â ”. 
 3.3. Pe lângă activitatea de transmitere în teritoriu de îndrumări cu privire la aplicarea 

actelor normative, s-au făcut demersuri pe lângă autorităţile administraţiei publice centrale în 
vederea clarificării unor aspecte legate de aplicarea unor acte normative, precum şi propuneri 
de modificare a legislaţiei actuale în vederea eficientizării activităţii administraţiei publice 

locale. 
La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, au fost formulate propuneri de modificare 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Au fost propuse modificări 

ale ghidului întocmit de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul controlului de legalitate 
exercitat de prefect şi al activităţii privind aplicarea legilor fondului funciar. 
 Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale i-a fost solicitat punctul de vedere cu privire la 

modul de aplicare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice şi a Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în 
vederea asigurării aplicării unitare a acestor acte normative la nivelul judeţului. 
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 S-au solicitat puncte de vedere cu privire la aplicarea legilor privind administrarea 

terenurilor aflate în ariile naturale protejate la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale 
Protejate, Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor. 
 Semestrial s-au analizat stadiul cauzelor şi s-a comunicat la Ministerul Afacerilor 

Interne situaţia litigiilor promovate de personalul instituţiei în contradictoriu cu Instituţia 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud referitoare la raporturile de serviciu şi drepturile salariale 
ale reclamanţilor. 

 De asemenea, s-a centralizat numărul de autorizaţii de construire emise în judeţul 
Bistriţa-Năsăud în perioada 01.01.2016 - 30.06.2018 şi s-a comunicat Ministerului Afacerilor 
Interne numărul total de autorizaţii şi situaţia privind sesizările referitoare la nelegalitatea 

autorizaţiilor de construire adresate Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud în 
perioada mai sus menționată. 

 La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Bistriţa-Năsăud au 
fost trei puncte de vedere cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 350/2002 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 

nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi ale 
prevederilor referitoare la modul de aplicare a legislaţiei şi la remunerarea membrilor 

echipelor care implementează proiectele de investiţii. 
 
4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti 

 
În anul 2018 au fost instrumentate, de către consilierii juridici din cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, un număr de 376 dosare civile. Activitatea a fost 

organizată conform Procedurii operaţionale P.O. II.D.2 privind activitatea de reprezentare în 
instanţele judecătoreşti a instituţiei prefectului şi a Comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud, Ediţia a II-a.  

În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 111 dosare. 
Situaţia cauzelor este următoarea: 
I. În anul 2018, cu privire la cele 111 cauze înregistrate în acest an, situaţia 

este următoarea:  
1. ordine ale prefectului 

        -  în materia fondului funciar: 1 cauză aflată pe rolul instanţei de judecată având ca 
obiect obligarea emiterii ordinului de atribuire  a terenului; 
        -  Contencios administrativ: 3 cauze, din care 1 cauză aflată pe rolul instanţelor de 

judectă în faza de recurs, 1 cauză soluţionată nefavorabil şi 1 cauză soluţionată favorabil. 
2. în materia  fondului funciar 
- Obligaţia de a face: 18 cauze, din care 15 aflate în stare de judecată pe rolul 

instanţelor şi 2 au fost soluţionate definitiv în mod favorabil şi 1 soluţionată la fond în mod 
favorabil; 

- Anulare hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud: 7 cauze care se află pe rolul instanţelor de 
judecată; 

- Anulare titluri de proprietate: 15 cauze, din care 12 sunt pe rolul instanţelor de 

judecată, iar 3 cauze au fost soluţionate favorabil; 
- Modificare titluri de proprietate: 17 cauze, din care 10 aflate pe rolul instanţelor, iar 

6 cauze au fost soluţionate favorabil şi 1 suspendat; 

- Revizuire: 4 cauze în stare de judecată pe rolul instanţelor; 
- Acţiune în pretenţii: 1 cauză soluţionată definitiv în mod favorabil; 

- Contestaţie la executare: 2 cauze soluţionate definitiv în mod favorabil; 
- Acţiune în constatare: 1 cauză aflată pe rolul instanţelor; 
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- Acţiune având ca obiect Legea nr. 10/2001: 1 cauză aflată pe rolul instanţelor. 

3. în materia contenciosului administrativ şi dosare civile altele decât 
fondului funciar 

-  Acţiuni în anularea actelor administrative emise de UAT-uri: 10 acţiuni în anulare 

dintre care 3 cauze se află pe rolul instanţelor, 3 cauze au fost soluţionate la fond în mod 
favorabil, 2 cauze soluţionate la fond nefavorabil, 1 cauză soluţionată definitiv nefavorabil  şi 
1 cauză a fost soluţionată definitiv în mod favorabil; 

- Litigii cu funcţionarii publici: 3 cauze se află pe rolul instanţelor în faza de recurs; 
- Litigii de muncă: 1 cauză se află pe rolul instanţelor; 
- Transcriere drept de proprietate/radiere auto: 20 cauze, din care 12 cauze aflate pe 

rolul instanţelor, 8 soluţionate definitiv în mod favorabil; 
- Anulare decizii şi alte acte administrative: 2 cauze aflate pe rolul instanţelor; 

-  Acţiuni penale: 1 cauză soluţionată definitiv în mod favorabil; 
- Obligaţia de a face (examinare pentru permis de conducere, emitere certificat de 

înmatriculare temporar, emitere pașaport minor, constatare tacită): 4 cauze soluţionate în 

mod favorabil. 
II. Din anii anteriori cu privire la cele 265 cauze instrumentate în anul 2018, 

situaţia este următoarea:     

 1. ordine ale prefectului - contencios administrativ: 3 cauze, din care 1 cauză 
aflată pe rolul instanţelor din care 2 cauze suspendate. 

2. în materia  fondului funciar 

- Anulare hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud: 29 cauze, din care 10 sunt pe rolul instanţelor de 
judecată, 7 cauze sunt suspendate, 9 cauze au fost soluţionate favorabil şi 3 cauze au fost 

soluţionate în mod nefavorabil; 
- Anulare titluri de proprietate: 49 cauze, din care 27 se află pe rolul instanţelor de 

judecată, 6 sunt suspendate, 15 cauze au fost soluţionate în mod favorabil şi 1 a fost 

soluţionată nefavorabil; 
- Modificare titluri de proprietate: 34 cauze, din care 15 aflate pe rolul instanţelor, 5 

cauze sunt suspendate, 13 cauze au fost soluţionate favorabil şi 1 a fost soluţionată 

nefavorabil; 
- Obligaţia de a face: 77 cauze, din care 37 aflate în stare de judecată pe rolul 

instanţei, 11 sunt suspendate, 27 au fost soluţionate în mod favorabil şi 2 în mod 
nefavorabil; 

- Altele: 9 cauze, din care 3 cauze pe rolul instanţelor de judecată şi 6 soluţionate în 

mod favorabil. 
3. în materia contenciosului administrativ şi dosare civile altele decât 

fondului funciar 

- Acţiuni în anularea actelor administrative considerate nelegale: 5 acţiuni în anulare 
din care 3 cauze aflate pe rolul instanţei, 1 cauză a fost soluţionată definitiv în favoarea 
prefectului, iar 1 cauză suspendată; 

- Alte cauze în materia contenciosului administrativ: un număr de 13 cauze din care 3 
pe rolul instanţelor de judecată, 10 cauze soluţionate definitiv în favoarea instituţiei 
prefectului; 

- Obligaţia de a face (radiere auto): 39 cauze, din care 2 cauze aflate pe rolul 
instanţelor, 32 cauze soluţionate favorabil şi  5 cauze soluţionate nefavorabil; 

- Altele: 7 cauze din care 3 pe rolul instanţelor, 3 cauze soluţionate favorabil şi 1 dosar 

suspendat. 
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  Activităţile specifice de instrumentare a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată 
constau în: 

- Întocmirea de apărări în dosarele repartizate; 
- Întocmirea de corespondenţă cu Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bistriţa-Năsăud, comisiile locale şi ale instituţii şi autorităţi publice care deţin 

înscrisuri doveditoare necesare formulării apărărilor; 
- Întocmirea de referate de oportunitate promovării căilor de atac ordinare şi 

extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti; 

- Conducerea registrului de evidenţă a cauzelor în format de hârtie şi format 
electronic, a registrului de termene şi a opisului alfabetic; 

- Comunicarea la instanţele de judecată a unor înscrisuri necesare soluţionării cauzelor 
în care Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud este parte. 

Poziţia procesuală a comisiei judeţene/prefectului faţă de acţiunile introductive a fost 

exprimată în scris, prin întâmpinările depuse la dosarele respective. 
În cazul acţiunilor având ca obiect Hotărâri ale Comisiei judeţene, precum şi ordine ale 

prefectului, prin întâmpinare s-a solicitat menţinerea acestora ca temeinice şi legale. 

În cazul acţiunilor având ca obiect obligaţia de a face, precum şi anulări/modificări de 
titluri de proprietate, poziţia procesuală a fost exprimată în funcţie de întreg probatoriul 
administrat în cauze. 

În cadrul dosarelor instrumentate în anul 2018, pe linie de activitate juridică, au fost 
întocmite un număr de: 2 acţiuni în anularea actelor administrative considerate 
nelegale, 123 întâmpinări, 38 căi de atac, 49 note/concluzii scrise, 167 referate 

de atacare/neatacare a sentinţelor judecătoreşti, 139 delegaţii de reprezentare, 2 
referate privind oportunitatea formulării unor acţiuni în anularea actelor 
administrative considerate nelegale, 170 adrese de corespondenţă cu autorităţi 

locale şi instituţii publice în vederea instrumentării cauzelor repartizate, pentru 
instanţa de judecată şi pentru punerea în executare a titlurilor executorii.  

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

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul 
localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei 

construcţiei pot fi atribuite la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea 
acestora, prin ordin al prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei 
juridice a terenurilor. 

 Întocmirea ordinelor care au ca obiect atribuirea în proprietate privată a terenurilor 
este exclusiv atribuţia Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
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normative şi contencios administrativ. Această activitate este organizată conform Procedurii 

operaţionale PO II/D/4 care a intrat în vigoare începând cu data de 07.01.2019. 
Astfel: 
- A fost verificată legalitatea propunerilor formulate de către primăriile din judeţul 

Bistriţa-Năsăud; 
- A fost verificat conţinutul documentaţiilor care însoţesc propunerile din punctul de 

vedere al existenţei actelor doveditoare, autenticităţii şi concludenţei acestora; 

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

La registratura generală a instituţiei prefectului au fost înregistrate 29 propuneri 

privind atribuirea de terenuri în proprietate privată, formulate de către primăriile din judeţ, 
din care 12 au fost soluţionate favorabil şi au fost emise ordine ale prefectului de atribuire de 

teren. Pentru un număr de 17 propuneri au fost întocmite adrese de restituire a 
documentaţiilor către primării, întrucât nu a fost verificată situaţia de fapt şi situaţia juridică a 
terenurilor propuse spre atribuire sau nu au fost întrunite condiţiile legale pentru emiterea 

ordinelor de atribuire.  
Cele 12 ordine emise de prefect au avut ca obiect atribuirea în proprietate privată a 

terenurilor aferente apartamentelor cumpărate din fondul locativ de stat sau în favoarea 

deţinătorilor de locuinţe individuale. 
Conform Procedurii de Sistem PS-16 privind elaborarea, emiterea, comunicarea şi 

arhivarea ordinelor prefectului cu caracter normativ şi individual, avizarea pentru legalitate a 

proiectelor de ordine se realizează de către Şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ, pe baza notelor juridice 
întocmite de către consilierii juridici din cadrul serviciului.  

Consilierii juridici avizează pentru legalitate, regulamentele şi alte acte normative cu 
caracter intern emise de conducătorul instituţiei, contractele şi acordurile  în care Instituţia 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud este parte.  

Fiecare serviciu din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud depune 
proiectele de ordin însoţite de referate şi de documentaţiile aferente în mape speciale. 
Mapele s-au depus la şeful serviciului care le-a repartizat când a fost cazul consilierilor 

juridici. În vederea acordării avizului de legalitate, consilierii juridici întocmesc în scris, într-o 
perioadă de timp cuprinsă între 24 şi 48 de ore de la depunerea proiectului de ordin, note 

juridice prin care se propune şefului serviciului avizarea favorabilă sau nefavorabilă a 
ordinului respectiv. 

În cursul anului a fost întocmit un număr de 150 note juridice pentru acelaşi număr de 

ordine ale prefectului. 
De asemenea, au fost verificate şi avizate 33 contracte încheiate de instituţia 

prefectului şi 16 note de fundamentare privind alegerea procedurii de achiziţie publică de 

bunuri şi servicii de către funcţionarii publici din cadrul serviciului. Şeful serviciului a vizat 
juridic 2 acorduri de parteneriat. 

Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ a asigurat conducerea Registrului unic de evidenţă a ordinelor prefectului. 
Toate ordinele emise de prefect care nu au caracter de „secret de serviciu” au fost 
comunicate Cancelariei Prefectului.  

Ordinele emise de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost înregistrate în 
Registrul unic de evidenţă a ordinelor prefectului, scanate în format .pdf şi comunicate 
electronic şi/sau letric, după caz, persoanelor şi instituţiilor nominalizate în ordin. Ordinele 

prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, au 
fost comunicate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public 

deconcentrat.  
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Fiecare ordin al prefectului, însoţit de anexe, când a fost cazul, a fo st 

transmis în format electronic (.pdf) persoanei desemnate din cadrul Serviciului financiar, 
resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, în vederea includerii acestora în "Lex 
Expert" (Modul intern) şi, dacă a fost cazul, administratorului site-ului instituţiei.  

În cadrul serviciului s-a păstrat exemplarul nr. 1 al fiecărui ordin al prefectului cu 
întreaga documentaţie, în vederea arhivării. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a emis un 

număr de 266 ordine (265 cu caracter individual și 1 cu caracter normativ), dintre care: 

 atribuirea unor terenuri - 12; 
 constituirea unor comisii de control - 21; 

 în domeniul resurselor umane - 97; 
 constituirea/actualizarea unor comisii de lucru la nivel judeţean/local - 30; 

 constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel intern - 27; 

 organizarea şi desfăşurarea Referendumului național pentru revizuirea Constituției - 5; 
 încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatelor aleşilor locali - 1; 

 constituirea sau modificarea componenţei unor comisii pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor - 5; 

 actualizarea componenței comisiei de delimitare și recunoaștere a hotarelor - 13; 
 în domeniul structurii de securitate - 10; 

 convocarea şedinţelor colegiului prefectural - 13; 

 delegarea exercitării atribuţiilor prefectului - 11; 
 altele - 21. 

Ordinele de interes public emise de prefect în domeniul Referendumului național 

pentru revizuirea Constituției au fost transmise responsabilului din cadrul instituţiei 
prefectului în vederea publicării pe site. 

 

STRUCTURA ORDINELOR EMISE DE PREFECT 

ÎN CURSUL ANULUI 2018
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convocarea şedintelor colegiului prefectural  
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în domeniul structurii de securitate

altele 

 
 

  6. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern şi înaintarea acestora către 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 34/04.02.2013, 
modificată prin Dispoziţia nr. 125/2018, s-a constituit un Colectiv de lucru pentru verificarea 
documentaţiilor şi întocmirea proiectelor de hotărâre de guvern pentru atestarea, modificarea 

şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
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administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud. Din acest colectiv face parte şi personalul 

Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios 
administrativ. 

În anul 2018 colectivul de lucru a desfăşurat un număr de 2 şedinţe în care au fost 

analizate 10 documentaţii conţinând propuneri de modificare sau completare a inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 
Bistriţa-Năsăud care au fost restituite emitenţilor în vedere completării şi modificării. 

Cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaţiei conexe, s-a 
întocmit la nivelul Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 

şi contencios administrativ nota privind „Înscrierea în domeniul public şi privat a bunurilor 
aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale”, aprobată de către Subprefectul judeţului 

Bistriţa-Năsăud care a fost analizată de personalul cu atribuţii în domeniul verificării actelor 
administrative într-o şedinţă de lucru coordonată de şeful serviciului în vederea asigurării 
aplicării unitare la nivelul judeţului a reglementărilor din acest domeniu. 

În anul 2018 şeful serviciului a făcut o propunere de completare a inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului prin instituţia prefectului cu privire la 
terenul pe care urmează a se construi centrul integrat de servicii publice. 

  
7. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină 
 

  La nivelul Instituţiei Prefectului, Comisia de disciplină a fost constituită prin Ordinul 
Prefectului nr. 151/2018. 
   În anul 2018 la Comisia de disciplină constituită la nivelul Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Bistriţa-Năsăud nu au fost înregistrate sesizări împotriva funcţionarilor publici din 
instituţie formulate în baza prevederilor art. 27 şi 28 din Hotărârea Guvernului României nr. 
1344/2007. 

  De asemenea, la nivelul Instituţiei Prefectului este constituită Comisia de disciplină 
pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele 
secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, sesizate ca abateri disciplinare, prin Ordinul 

Prefectului nr. 257/2018. 
  În anul 2018 au fost înregistrate la nivelul Comisiei de disciplină 2 sesizări cu privire la 

faptele unui secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud. Una 
dintre sesizări a fost soluţionată, fiind întocmit Raportul final cu constatările şi propunerea 
Comisiei de sancţionare a secretarului, iar o sesizare se află pe rolul Comisiei, fiind în curs de 

soluţionare.  
  Pentru analiza acestei sesizări au fost convocate şi organizate un număr de 5 şedinţe 
de lucru ale Comisiei. Lucrările de secretariat ale acestei Comisii sunt asigurate de către un 

consilier juridic din cadrul Serviciului juridic al instituţiei.  
  În principal, activitatea de secretariat a constat în convocarea membrilor la şedinţele 
de lucru la solicitarea Preşedintelui Comisiei, redactarea adreselor, a convocatoarelor, a 

Ordinii de zi şi a Proceselor-verbale de la fiecare şedinţă şi a celor de audiere a părţilor 
implicate, precum şi a corespondenţei purtate de Comisie cu persoana care a formulat 
sesizarea, persoana ale cărei fapte au fost sesizate. 

 
8. Activitatea desfăşurată de Comisia Judeţeană de atribuire denumiri 
 

  Comisia judeţeană de atribuire de denumiri pentru instituţiile şi obiectivele de interes 
judeţean sau local Bistriţa-Năsăud funcţionează în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 63/2002  privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, componența acesteia 
fiind stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 82/2016. 
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  În anul 2018 Comisia Judeţeană s-a întrunit în 14 şedinţe de lucru, în care s-au 

analizat propuneri privind atribuirea de denumiri pentru obiective de interes județean şi local 
conform adreselor Consiliilor locale ale comunelor Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Teaca, 
Milaş, Şanţ, Şieuţ, Mărişelu, Şieu, Monor şi a Consiliului local al oraşului Sângeorz-Băi. 

  Au fost adoptate în total un număr de 12 hotărâri, astfel: 
  - 11 hotărâri au fost adoptate în vederea emiterii avizelor de către Comisia 
Judeţeană; 

  - 1 hotărâre a avut ca obiect constatarea faptului că documentaţia înaintată 
de către Consiliul local Josenii Bârgăului nu face obiectul avizării de către comisie. 
  Au fost solicitate completări ale documentaţiilor consiliilor locale ale comunelor Teaca, 

Mărişelu şi Milaş. 
  Au fost emise 11 avize favorabile la propunerile transmise de Consiliile locale 

Prundu Bârgăului, Milaş, Josenii Bârgăului, Şanţ, Teaca, Şieuţ, Mărişelu,  Şieu, Monor şi a 
Consiliul local al oraşului Sângeorz-Băi. 
  În anul 2018 nu au fost situaţii de acordare a unor avize nefavorabile. 

 
9. Activitatea de contencios administrativ 
 

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările 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 instanţa de contencios administrativ. 
Consilierii juridici care au desfăşurat acţiunea de verificare a actelor administrative la 

autorităţile publice locale care nu au revenit asupra actelor constatate ilegale au pregătit 

documentaţia necesară, au redactat acţiunile sau întâmpinările şi au asigurat reprezentarea 
în faţa instanţei de contencios administrativ, depunând toate diligenţele în acest sens. 

În anul 2018 s-au formulat 2 acţiuni în anularea actelor administrative nelegale, după 

cum urmează: 
1. Dispoziţia Primarului comunei Parva nr. 33/2018 referitoare la salarizarea 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap. Cauza face obiectul Dosarului civil nr. 

890/112/2018 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. La primul termen de judecată, din data de 
01.11.2018, s-a amânat judecarea cauzei pentru ca primarul comunei Parva să depună acte, 

termenul următor de judecată fiind stabilit pentru data de 17.01.2019. 
2. Hotărârea Consiliului local al comunei Tiha Bîrgăului nr. 34/2018 privind aprobarea 

restrângerii dreptului de folosinţă asupra unui imobil, acţiune înregistrată la Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud. 
Din cele 2 acţiuni în anulare, 1 cauză a fost soluţionată la fond în favoarea prefectului, 

iar o cauză se află în stare de judecată pe rolul primei instanţe.  

Pe lângă cauzele promovate de prefect care au ca obiect anularea actelor 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în anul 2018 au fost 
instrumentate şi alte cauze în materia contenciosului administrativ, după cum urmează: 

I. dosare înregistrate în anul 2018 - 16 cauze 
- ordine ale prefectului - 3 cauze, din care 1 cauză aflată pe rolul instanţelor de 

judecată în faza de recurs, 1 cauză soluţionată nefavorabil şi 1 cauză soluţionată favorabil; 

-  acţiuni în anularea actelor administrative emise de UAT-uri: 8 acţiuni în anulare, 
dintre care 2 cauze se află pe rolul instanţelor, 2 cauze au fost soluţionate la fond în mod 
favorabil, 2 cauze soluţionate la fond  nefavorabil, 1 cauză soluţionată definitiv nefavorabil  şi 

1 cauză a fost soluţionată definitiv în mod  favorabil; 
- litigii cu funcţionarii publici: 3 cauze se află pe rolul instanţelor în faza de recurs; 

- anulare decizii şi alte acte administrative: 2 cauze aflate pe rolul instanţelor. 
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II. dosare înregistrate anterior anului 2018 şi instrumentate în anul 2018 - 

21 de cauze 
 - ordine ale prefectului: 3 cauze, din care 1 cauză aflată pe rolul instanţelor, din care 

2 cauze suspendate; 

- acţiuni în anularea actelor administrative considerate nelegale: 5 acţiuni în anulare, 
din care 3 cauze aflate pe rolul instanţei, 1 cauză a fost soluţionată definitiv în favoarea 
prefectului, iar 1 cauză suspendată; 

-  alte cauze în materia contenciosului administrativ: un număr de 13 cauze, din care 3 
pe rolul instanţelor de judecată, 10 cauze soluţionate definitiv în favoarea instituţiei 
prefectului. 

 
10. Alte activităţi 

 
1. Activitatea privind circuitul documentelor şi activitatea de secretariat 
În anul 2018 s-au desfăşurat următoarele activităţi, conform Procedurii interne de 

lucru P.O. III/8/B cu privire la activitatea de secretariat, Ediţia 1, din 2009: 
a) au fost înregistrate în Registrul de evidenţă al hotărârilor adoptate de consiliile 

locale din judeţul Bistriţa-Năsăud un număr de 4.339 acte, iar în Registrul de evidenţă al 

dispoziţiilor emise de primarii unităţilor administrativ-teritoriale un număr 14.945 acte, care 
au fost transmise prefectului în vederea efectuării verificării legalităţii; 

b) a fost realizat circuitul pentru un număr de 613 acte repartizate, pe suport de hârtie 

şi pe suport electronic; 
c) s-a condus Registrul de evidenţă al cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, 

pe suport de hârtie şi pe suport electronic; 

d) a fost condus Registrul de termene pe suport de hârtie. Au fost operate în registru 
un număr de 274 citaţii şi au fost repartizate electronic în programul DocManager. 

De asemenea, au mai fost repartizate, în programul DocManager, un număr de 258 

comunicări de sentinţe/încheieri civile şi un număr de 127 adrese de solicitări de documente, 
transmise de instanţele de judecată.  

2. Participarea în comisiile de concurs/examinare sau contestaţii pentru 

recrutarea sau promovarea funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din serviciile publice 

deconcentrate de la nivel judeţean 
Personalul Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative 

şi contencios administrativ este numit în calitate de reprezentant al Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs/examinare sau contestaţii pentru recrutarea sau 
promovarea funcţionarilor publici sau nominalizaţi de către prefect în comisiile de 
concurs/examinare sau contestaţii pentru recrutarea sau promovarea personalului contractual 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 
În anul 2018, cei 8 funcţionari publici din cadrul serviciului (numiţi într-o funcţie 

publică pe durată nedeterminată) au fost nominalizaţi în 198 comisii de concurs/examinare 

sau contestaţii.  
3. Întocmirea de rapoarte şi informări la nivelul serviciului: 
3.1. Raportări care se întocmesc pentru informarea prefectului, 

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

emise de autorităţile publice locale din judeţul Bistriţa-Năsăud - lunar, semestrial, anual; 

- Lista şi stadiul cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată - săptămânal; 
- Raport privind dosarele juridice în care este parte instituţia şi au fost pronunţate 

sentinţe - lunar; 
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- Situaţia actelor de autoritate la care nu s-a revenit în urma procedurilor prealabile - 

săptămânal; 
- Raport şi program de activitate al serviciului - săptămânal; 
- Raport sinteză privind activitatea serviciului - anual; 

- Bilanţ privind activitatea funcţionarilor publici din cadrul serviciului - lunar, trimestrial, 
semestrial; 

- Graficul desfăşurării şedinţelor consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Bistriţa-Năsăud - lunar; 
- Programarea personalului care desfăşoară activităţi pentru aplicarea apostilei - lunar; 
- Raport privind obstacolele întâlnite în actele administrative - trimestrial, semestrial, 

anual; 
- Foaie de prezenţă a personalului serviciului privind condiţiile vătămătoare - lunar. 

3.2. Raportări care se transmit ministerelor sau altor instituţii: 
- Raport privind activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate sau 

emise de autorităţile publice locale din judeţul Bistriţa-Năsăud - semestrial; 

- Raport privind posturile vacante de primar, situaţiile de dizolvare a unor consilii locale 
sau împrejurări care să genereze organizarea referendumurilor locale care să aibă ca obiect 
schimbarea componenţei, structurii şi/sau a rangului administrativ al localităţilor - lunar; 

- Raport privind stadiul soluţionării notificărilor la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud - 
lunar; 

- Raport privind controalele efectuate şi contravenţiile aplicate în baza legilor 

reparatorii - lunar; 
- Raport privind numărul de dosare de despăgubiri constituite în baza Legii nr. 10 - 

lunar; 

- Situaţia acţiunilor de verificare efectuate potrivit art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din 
H.G.R. nr. 460/2006 - semestrial. 
 - Situaţia privind verificarea reconstituirilor în favoarea moştenitorilor criminalilor de 

război - la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale. 
4. Suport decizional 
Controlul intern managerial, registrul procedurilor 
Şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ a desfăşurat următoarele activităţi referitoare la controlul intern 

managerial: 
 a participat, în calitate de membru, la activitatea Comisiei privind controlul 

intern/managerial; 

 a întocmit planul de activitate anual al serviciului; 

 a întocmit lista activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului; 

 a întocmit fişele de risc nr. 1-4; 
 a întocmit Baza de calcul a riscurilor inerente asociate, la nivelul serviciului; 

 a întocmit Lista de proceduri din cadrul serviciului; 
 a întocmit Lista obiectivelor generale, specifice a activităţilor şi documentelor care 

reglementează activitatea serviciului; 

 a întocmit Lista obiectivelor, a activităţilor din cadrul serviciului care reglementează 
activitatea; 

 a întocmit Lista obiectivelor generale, specifice a activităţilor şi a riscurilor aferente; 

 a întocmit Tabelul cu obiective specifice şi riscurile inerente asociate, la nivelul 
serviciului; 

 a întocmit Programul de instruire pe anul 2018; 
 a întocmit Raportul privind stadiul îndeplinirii a planului de acţiuni la nivelul 

serviciului pentru punerea în aplicare a Programului de dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial al Instituţiei Prefectului - Județul Bistriţa-Năsăud. 
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În cursul anului 2018 s-au întocmit sau au fost actualizate 16 proceduri de lucru: 

 procedura operaţională cu privire la activitatea de verificare a legalităţii actelor 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale; 

 procedura operaţională privind activitatea de reprezentare în instanţele 
judecătoreşti a instituţiei prefectului şi a Comisiei judeţene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud; 
 procedura operaţională privind activitatea Biroului judeţean pentru urmărirea 

aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor; 

 procedura operaţională privind întocmirea proiectelor de ordine ale prefectului în 
vederea atribuirii terenurilor aferente locuinţelor şi emiterea avizului de legalitate; 

 procedura operaţională privind activitatea Comisiei judeţene pentru atribuire 
denumiri pentru instituţiile şi obiectivele de interes judeţean sau local Bistriţa-

Năsăud; 

 procedura operaţională cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
alegerea Preşedintelui României;   

 procedura operaţională cu privire la activitatea de organizare şi desfăşurare a 
referendumurilor naţionale; 

 procedura operaţională cu privire la activitatea de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European;  

 procedura operaţională cu privire la activitatea de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat; 

 procedura operaţională privind elaborarea, emiterea, comunicarea şi arhivarea 
ordinelor prefectului cu caracter normativ şi individual; 

 procedura operaţională privind activitatea de aplicare a apostilei pe documentele 
oficiale administrative; 

 procedura operaţională privind activitatea de evidenţă a aleşilor locali; 

 procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale 
pentru autorităţile administraţiei publice locale; 

 procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale; 

 procedura operaţională privind efectuarea în condiţiile legii a verificărilor îndeplinirii 
condițiilor legale și întocmirea atunci când este necesar a documentaţiei cu privire 
la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept 

a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor 
mandate de consilier sau de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a 
mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 

 procedura operaţională privind întocmirea documentației privind stabilirea 
numărului consilierilor locali şi judeţeni şi întocmirea proiectului de ordin, 

întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi consiliului judeţean şi pe 
baza acestuia a proiectului de ordin privind convocarea consiliilor locale şi a 
consiliului judeţean în şedinţa de constituire, replanificarea continuă pentru 

convocarea din trei în trei zile în ședințe de constituire a aleșilor locali care nu s-au 
constituit în prima ședință sau după caz în a doua ședință și emiterea ordinelor de 
convocare.  

 
D. Urmărirea aplicării actelor normative şi contencios administrativ 
 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
 
1. În baza Legii nr. 247/2005 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 890/4 august 

2005, prin Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 284/30.08.2005 s-a constituit 
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Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor.  
 Prin art. 3 din O.P nr. 284/2005 s-a constituit Colectivul de lucru al Comisiei judeţene 
Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

  Prin Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 143/16.05.2017 s-a actualizat 
componenţa Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor. 

 Comisia Judeţeană Bistriţa-Năsăud îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale 
respectiv a legilor fondului funciar, H.G.R nr. 890/4 august 2005 precum şi a Procedurii 
semnate de prefectul şi subprefectul judeţului. 

 Din colectivul de lucru al comisiei judeţene fac parte 2 funcţionari din cadrul 
Compartimentului Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu, consilierul superior 

fiind coordonatorul Colectivului de lucru. 
2. Stadiul aplicării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente: 

 În baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, la data de 30.11.2005 conform situaţiilor transmise au fost depuse 
la comisiile locale un număr de 11.974 cereri pentru suprafaţa totală de 60.839,23 ha 

teren, din care teren agricol 23.288,71 ha şi teren cu vegetaţie forestieră 37.550,52 ha. 
 Din datele prezentate de comisiile locale rezultă că au fost soluţionate, până la data de 
31.12.2018, un număr de 11.974 cereri, reprezentând un procent de 100%. 

 Comisia judeţeană Bistriţa–Năsăud a validat, până la data de 31.12.2018, un număr 
de 11.974 cereri transmise de către comisiile locale.  

În vederea aplicării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
- s-a verificat legalitatea propunerilor comisiilor locale, apoi s-a procedat la validarea 

sau invalidarea acestora; 

- s-au analizat şi soluţionat contestaţiile formulate de cetăţeni împotriva modului de 
soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 

- s-au soluţionat cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor şi 

oraşelor; 
- s-au emis, modificat şi revocat titlurile de proprietate; 

- s-a acordat sprijin şi îndrumare cu privire la aplicarea legilor fondului funciar şi s-a 
participat la şedinţele comisiilor locale la solicitarea acestora;   

- s-au reprezentat în justiţie litigiile având ca obiect aplicarea legilor proprietăţii 

funciare; 
-  s-au formulat poziţii în toate dosarele de instanţă care au ca obiect aplicarea legilor 

fondului funciar. 

Funcţionarii Compartimentului Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu, în 
anul 2018, în perioada 07.05.2018 - 12.11.2018 au efectuat controale la un număr de 
10 comisii locale din judeţul Bistriţa-Năsăud (respectiv Căianu Mic, Chiochiş, Dumitra, 

Lechinţa, Negrileşti, Matei, Sînmihaiu de Cîmpie, Şieu, Runcu Salvei şi Zagra) cu privire la 
modul de aplicare a legilor fondului funciar, măsuri pentru finalizarea acestora şi ducerea la 
îndeplinire de către comisiile locale a sarcinilor impuse de instanţă prin hotărâri judecătoreşti 

pentru evitarea eventualelor cheltuieli de judecată şi a executării silite. În urma controalelor 
efectuate s-au întocmit note de constarare în care au fost prevăzute măsuri şi termene. 
 În vederea desfăşurării activităţii Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a întocmit ordinea de zi şi s-a făcut 
convocarea membrilor comisiei precum şi a celorlalti invitaţi, asigurându-se secretariatul 

tehnic pentru 6 şedinţe în anul 2018 fiind adoptate un număr de 99 hotărâri. Astfel, 
au fost adoptate 6 hotărâri privind validarea reconstituirii dreptului de proprietate, în baza 
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Legii nr. 247/2005, pentru suprafeţe de teren agricol şi suprafeţe de teren cu vegetaţie 

forestieră în favoarea persoanelor fizice şi juridice, 1 hotărâre privind soluţionarea unei 
contestaţii şi 92 hotărâri privind îndreptarea erorilor din titlurile de proprietate. 
 Au fost înregistrate, în Registrul special de hotărâri, toate cele 99 de hotărâri adoptate 

de Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, în anul 2018 şi au fost întocmite dosarele de şedinţă. 
 Au fost operate, în Registrul special de hotărâri, sentinţele civile rămase definitive şi 

irevocabile cu privire la modificări sau anulări de hotărâri adoptate de Comisia Judeţeană 
Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în baza 
legilor fondului funciar.  

3. Stadiul realizării programului privind eliberarea titlurilor de proprietate în 
baza Legilor fondului funciar 

 În baza Legilor fondului funciar nr. 18/1991, 1/2000 şi 247/2005 sunt de emis un 
număr de 78.219 titluri de proprietate pentru suprafaţa totală de 277.702 ha. Până la data 
de 31.12.2018 au fost emise un număr de 73.570 titluri, cu suprafaţa de 243.735 în 

procent de 94,06 % din care pentru terenuri agricole 51.414 titluri cu suprafata de 
117.619 ha (93,81%), iar pentru terenurile forestiere 22.156 cu suprafata de 126.116 
ha (94,63%). 

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018  au fost emise un număr de 295 titluri 
de proprietate, din care pentru terenuri agricole 285, iar pentru terenuri forestiere 10, cu 
suprafaţa totală de 539,0 ha. 

Având în vedere art. 13 alin. 4 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede că „pentru fiecare poziţie dintr-o anexă pot fi emise mai 
multe titluri de proprietate, cu condiţia ca suprafeţele înscrise în aceste titluri să nu  

depăşească suprafaţa totală validată în anexă”, numărul total al titlurilor de proprietate de 
eliberat, precum şi procentul realizat la cele trei legi ale fondului funciar nu mai are 
relevanţă. 

Situaţia titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar este următoarea: 
- Legea nr. 18/1991- 60.217; 
- Legea nr. 1/2000 - 10.012; 

- Legea nr. 247/2005 - 3.341. 
Mai sunt de emis un număr de 4.649 titluri de proprietate pentru suprafata totală de 

33.967 ha, din care: teren agricol în suprafaţă de 24.559 ha şi 9.408 ha teren cu 
vegetaţie forestieră.  

4. În ceea ce priveşte dosarele înaintate la A.N.R.P. în vederea acordării de 

despăgubiri, circularele înaintate către unităţile adminstrativ-teritoriale din judeţul 
Bistriţa-Năsăud şi petiţiile soluţionate, situaţia se prezintă astfel: 

Au fost verificate şi înaintate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea  Proprietăţilor, 

un număr de 6 dosare întocmite în vederea acordării de despăgubiri pentru suprafeţe de 
teren agricol în favoarea persoanelor fizice în baza legilor fondului funciar (respectiv un dosar 
întocmit de către Comisia comunală Şieu Odorhei şi 6 dosare întocmite de către Comisia 

municipală Bistriţa). 
 S-au redactat un număr de 5 circulare către toate unităţile adminstrativ-teritoriale 
din judeţul Bistriţa-Năsăud. 

  S-a răspuns la un număr de 14 petiţii înaintate de persoanele fizice şi juridice cu 
privire la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar şi s-au întocmit rapoarte la petiţii. 
 5. În data de 9 august 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 231/2 august 2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 care a prevăzut un termen de 
120 de zile de la intrarea în vigoare (ultima zi de depunere a fost 6 decembrie), în care 

persoanele fizice şi juridice pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii 
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dreptului de proprietate privind suprafaţa de teren aferentă casei de locuit şi anexelor 

gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora. 
 În vederea aplicării unitare a legii, a fost întocmit “Ghidul privind punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar  nr. 

18/1991”, ghid în care au fost stabilite şi termenele în care comisiile locale vor proceda la 
analizarea cererilor depuse în temeiul legii noi, la corespondenţa, dacă este cazul, care va fi 
purtată cu persoanele fizice şi juridice care au formulat cereri, în vederea solicitării 

completării cu acte de proprietate, acte de stare civilă, orice alt document din care să rezulte 
întinderea şi amplasamentul suprafeţei solicitate precum şi termene în care comisiile locale 
vor soluţiona cererile, vor întocmi tabelele cu respinşii şi anexele corespunzătoare care vor fi 

înaintate la comisia judeţeană. 
 În cadrul şedinţei organizate în data de 11.12.2018 la care au participat secretarii 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost prezentat ghidul privind 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 231/2018. 

6. Începând cu data de 9 august 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 231/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 679 din data de 06.08.2018. Acest act normativ are ca scop reglementarea 
situaţiei juridice a terenurilor din intravilan aferente clădirilor care se află în proprietatea 

statului şi posesia faptică a proprietarilor construcţiilor. Personalul Compartimentului 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi al Serviciului pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ au elaborat Ghidul privind  

punerea în aplicare a prevederilor Legii  nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 care a fost pus la dispoziţia comisiilor locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

7. La iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice şi sub coordonarea Ministerului Afacerilor 
Interne, la Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud are loc o acţiune de identificare a 
actelor de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea condamnaţilor de război pentru 

infracţiuni prevăzute de Legea nr. 312/1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi 
de dezastrul ţării sau de crime de război, a antecesorilor sau a succesorilor acestora şi în 
favoarea moştenitorilor persoanelor expropriate şi despăgubite potrivit Legii reformei agrare 

din 1921. Şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ a participat la Ministerul Finanţelor Publice la o şedinţă de instruire 

în care s-a discutat despre măsurile care se impun în vederea identificării actelor de 
reconstituire în baza legilor reparatorii pentru criminalii de război.  

În scopul identificării actelor de reconstituire în favoarea categoriilor de persoane mai 

sus menţionate au fost întocmite 6 circulare (din care una în colaborare cu Compartimentul 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu), prin care s-au comunicat autorităţilor 
administraţiei publice locale 5 liste cuprinzând un total de 1.601 persoane condamnate 

pentru crime de război şi 465 persoane care au fost expropriate la Reforma Agrară din 1921, 
prin care s-a solicitat sprijin în vederea identificării dosarelor în care au fost soluţionate cereri 
ale moştenitorilor condamnaţilor de război şi ale moştenitorilor persoanelor care au fost 

expropriate şi care au primit despăgubiri potrivit Legii reformei agrare din 1921. 
Au fost centralizate 315 răspunsuri de la autorităţile administraţiei publice locale din 

judeţul Bistriţa-Năsăud. Au fost întocmite 11 adrese prin care s-au solicitat punctual 

informaţii referitoare la unele acte de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea 
categoriilor de persoane menţionate.  

Pentru identificarea corectă a condamnaţilor de război ai căror moştenitori au 

beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate a fost solicitată Serviciului Judeţean al 
Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud o listă de persoane care au fost condamnate pentru crime 

de război sau care au fost expropriate şi despăgubite potrivit Legii reformei agrare din 1921 
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şi care au deţinut bunuri imobile pe actualul teritoriu administrativ al judeţului Bistriţa-

Năsăud.  
Au fost întocmite 8 raportări săptămânale cu privire la stadiul verificărilor referitoare la 

identificarea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea condamnaţilor de 

război, a antecesorilor sau a succesorilor acestora şi în favoarea persoanelor expropriate şi 
despăgubite potrivit Legii reformei agrare din 1921. 

În conformitate cu instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne materializate în adresa 

nr. 23.895/29.11.2018, prin Ordinul Prefectului nr. 254/2018 s-a constituit Comisia pentru 
îndrumarea şi controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate în baza legilor 
reparatorii de către moştenitorii condamnaţilor ce au săvârşit infracţiunile prevăzute de Legea 

nr. 312/1945 sau de persoanele care au fost expropriate şi care au primit despăgubiri în 
acest sens potrivit Legii reformei agrare din 1921, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Această comisie 

a asigurat controlul modului de realizare a verificărilor cererilor formulate de moştenitorii 
condamnaţilor de război şi a celor expropriaţi şi despăgubiţi în urma reformei agrare din 1921 
sub directa îndrumare a Prefectului şi a Subprefectului judeţului Bistriţa-Năsăud. 

 Prin compararea listelor care cuprind condamnaţii de război (lista cu 1.601 condamnaţi 
de război) şi persoanele expropriate şi care au primit despăgubiri potrivit Legii reformei 
agrare din 1921 cu anexele întocmite în temeiul legilor fondului funciar şi validate prin 

hotărâri ale comisiei judeţene, cu baza de date cuprinzând titlurile de proprietate emise în 
temeiul legilor fondului funciar şi cu situaţiile conţinând notificările soluţionate în temeiul Legii 
nr. 10/2001, au fost identificate 53 titluri de proprietate şi hotărâri ale comisiei judeţene şi 1 

dispoziţie de primar emise în favoarea moştenitorilor unor persoane care poartă aceleaşi 
nume cu unele din persoanele din lista condamnaţilor de război. 

Având în vedere cele de mai sus, au fost întocmite 3 adrese prin care s-au transmis 

Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor actele 
juridice de restituire a imobilelor alături de întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii 
acestora în vederea identificării acelor persoane, moştenitori ai condamnaţilor de război, în 

favoarea cărora au fost emise acte de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra 
unor imobile, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru restabilirea ordinii de drept.  

În ceea ce priveşte persoanele expropriate şi care au primit despăgubiri potrivit Legii 

reformei agrare din 1921, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud nu au fost identificate acte de 
restituire în favoarea celor înscrişi în lista amintită sau a moştenitorilor acestora. 

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Bistriţa-Năsăud, prin intermediul Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a formulat o cerere de revizuire a unei hotărâri 

judecătoreşti prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate privată în favoarea 
unor moştenitori ai condamnaţilor de război şi instrumentează un număr de 3 dosare având 
ca obiect revizuirea unei hotărâri judecătoreşti, respectiv constatarea nulităţii absolute a unor 

titluri de proprietate şi hotărâri ale comisiei judeţene, ca urmare a unor acţiuni promovate de 
către Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice sau primari din unităţile administrativ-
teritoriale. 

 
  2. Activitatea de urmărire 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, republicată, de către autorităţile 
administraţiei publice locale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi activitatea biroului 
judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea 

proprietăţilor 
 

Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea 
proprietăţilor funcţionează în baza prevederilor art. 9-10 din Hotărârea Guvernului României 
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nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi este organizat conform 
Ordinului Prefectului nr. 66/09.02.2018. 

Activitatea biroului se desfăşoară conform Procedurii de lucru PO III/B/3 privind 

activitatea Biroului judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea 
proprietăţilor, Ediţia 1 din anul 2010, revizuită în anii 2011 şi 2015. În anul 2018 s-a întocmit 
o nouă ediţie, Ediţia 2, aplicabilă începând cu data de 07.01.2019. 

La nivelul unui număr de 53 de primării din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost înregistrate, 
în baza Legii nr. 10/2001, un număr de 1.662 notificări depuse conform legii până la 
termenul de 14 februarie 2002, iar până la sfârşitul anului 2018 au fost soluţionate 1.658 

notificări, ceea ce reprezintă un procent de 99,70%. 
Total notificări soluţionate - 1.658, din care: 

     - 118 soluţionate prin restituire în natură; 
- 575 soluţionate prin restituire în echivalent; 
- 154 soluţionate prin restituire în natură şi echivalent; 

- 635 respinse; 
- 176 redirecţionate la autorităţile competente. 
În anul 2018 au mai rămas de soluţionat un număr de 4 notificări înregistrate la 

primăriile oraşelor Năsăud şi Sîngeorz-Băi. 
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud a predat în anul 2018 un număr de 17 

dosare întocmite în vederea acordării de despăgubiri în condiţiile Legii nr. 10/2001, 

republicată.  În acest sens au fost întocmite 7 referate conţinând avizul de legalitate al 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud asupra dispoziţiilor emise în temeiul acestei 
legi. 

În anul 2018 au fost transmise la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor 36 raportări referitoare la situaţia privind aplicarea Legii nr. 10/2001 la nivelul 
judeţului Bistriţa-Năsăud, cu detalierea pe fiecare entitate investită în soluţionarea 

notificărilor, la situaţia privind controalele efectuate şi sancţiunile aplicate în ceea ce priveşte 
aplicarea legilor reparatorii la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud şi la situaţia dosarelor 
întocmite în baza Legii nr. 10/2001 pentru acordarea de măsuri compensatorii, aflate în 

evidenţa biroului. 
 

3. Activitatea de secretariat a Comisiei Judeţene Bistriţa-Năsăud de 
recunoaştere a drepturilor, acordarea despăgubirilor sau compensaţiilor 
cetăţenilor români beneficiari ai prevederilor Legii nr. 290/2003 privind acordarea 

de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia 

 

Cu privire la aplicarea Legii nr. 290/2003, la nivelul Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud, 
în prezent, nu mai sunt cereri nesoluţionate. 

 

E. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 
 
1. Activitatea Colegiului Prefectural Bistriţa-Năsăud 

 

 Numărul şedinţelor de lucru 
 

Compartimentul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate a asigurat, prin secretariatul tehnic, cadrul organizatoric necesar desfăşurării 

unui număr de 12 şedinţe de lucru ale Colegiului Prefectural. 
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 Numărul hotărârilor adoptate 
 

Au fost adoptate un număr de 6 hotărâri: 

- Hotărârea nr. 1/28.03.2018 privind aprobarea Acţiunilor de supraveghere şi control a 
modului de producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor specifice 
sărbătorilor pascale pentru eliminarea factorilor de risc asupra sănătăţii populaţiei; 

- Hotărârea nr. 2/28.03.2018 privind aprobarea acţiunilor pentru asigurarea unui 
climat de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi cu ocazia sărbătorilor 
pascale; 

- Hotărârea nr. 3/25.04.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni aferent anului 2018 
pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020; 

- Hotărârea nr. 4/30.05.2018 privind aprobarea Planului integrat de măsuri pentru 

menţinerea şi asigurarea ordinii publice, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, pe 
timpul sezonului estival, în perioada 1 iunie-15 septembrie 2018; 

- Hotărârea nr. 5/29.08.2018 privind aprobarea Planului Teritorial Comun de Acţiune  

pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 
delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2018-2019; 
- Hotărârea nr. 6/19.12.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor economico-sociale şi asigurarea climatului de 

ordine şi siguranţă pentru perioada sărbătorilor de iarnă. 
 

 Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural 
 

Din Colegiul Prefectural Bistriţa-Năsăud fac parte un număr de 35 servicii publice 

deconcentrate şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale organizate în 
judeţ (Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 84/27.02.2018). 
 

 Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de 
activitate în cadrul şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural 

 
A fost analizată activitatea unui număr de 25 servicii publice deconcentrate sau 

alte instituţii ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ: Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud, 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud, Comisariatul Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Bistriţa-Năsăud, Direcţia pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi 
Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud, Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, Direcţia 

Regională de Statistică Bistriţa-Năsăud, Serviciul Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud, 

Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud, Oficiul Judeţean 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bistriţa-Năsăud, Garda Forestieră Judeţeană Bistriţa-
Năsăud, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud, Sistemul de Gospodărire 

a Apelor Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Casa Judeţeană de 
Pensii Bistriţa-Năsăud, Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud, Agenţia Judeţeană 

pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud. 
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S-a realizat acţiunea de monitorizare a unui număr de 10 servicii publice 

deconcentrate, la sediul acestora, în conformitate cu Graficul de monitorizare nr. II/B/ 
20.878/05.11.2018. 
 

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare 
privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, republicată, 
privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 
2018 au fost eliberate un număr de 2 avize consultative ale prefectului pentru 

proiectele de buget întocmite de către serviciile publice deconcentrate. 
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 340/2004, republicată, 

privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 
2018 au fost eliberate un număr de 32 avize consultative ale prefectului pentru 
situaţiile financiare privind execuţia bugetară întocmite de către serviciile publice 

deconcentrate. 
În trimestrul I au fost eliberate 9 avize consultative ale prefectului pentru 

situaţiile financiare privind execuţia bugetară. 

În trimestrul II au fost eliberate 11 avize consultative ale prefectului pentru 
situaţiile financiare privind execuţia bugetară. 

În trimestrul III au fost eliberate 11 avize consultative ale prefectului pentru 

situaţiile financiare privind execuţia bugetară şi 2 avize consultative ale prefectului 
pentru proiecte de buget. 

În trimestrul IV a fost eliberat 1 aviz consultativ al prefectului pentru situaţiile 

financiare privind execuţia bugetară.  
 
3. Activitatea Comisiei de dialog social a judeţului 

 

 Numărul şedinţelor de lucru 
 

Au fost organizate un număr de 12 şedinţe de lucru conform legislaţiei din domeniu, 
în cadrul cărora au fost prezentate următoarele teme: 

- activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud pe 
linia calificării profesionale a șomerilor şi contribuția avută la reintegrarea pe piața muncii; 

- analiza fenomenelor de violență juvenilă și bullying în școlile de pe cuprinsul 

județului și măsurile de combatere a acestor fenomene; 
- comasarea unităților școlare din județ; 

- cadastrarea terenurilor agricole din judeţ; 
- acţiunile de control pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi de conformitate a 

produselor şi serviciilor; 

- respectarea legislaţiei specifice referitoare la asistenţa socială în judeţul Bistriţa-
Năsăud; 

- acţiunile întreprinse de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud 

pentru respectarea prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă de către 
agenţii economici din judeţ; 

- facilităţile oferite de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Bistriţa-Năsăud în scopul stimulării integrării în muncă a persoanelor defavorizate; 
- monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor de 

învăţământ profesional şi tehnic; 

- modificările legislative în domeniul pensiilor şi impactul acestora asupra pensionarilor 
şi persoanelor asigurate; 
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- sistemul de sănătate al judeţului şi principalii indicatori ai stării de sănătate; 

- programul de măsuri privind asigurarea calităţii factorilor de mediu; 
- activitatea centrelor de plasament din judeţ; 
- sistemul de asigurări de sănătate; 

- analiza acordării ajutorului social; 
- măsurile de prevenţie a infecţiilor respiratorii în perioada sezonului rece; 
- facilităţile oferite de stat pentru stimularea ocupării forţei de muncă din judeţ; 

- criteriile şi procedurile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asiguraţii 
sistemului public de pensii; 

- aprecierea participanţilor la şedinţe a eficienţei dialogului social; 

- noutăţile din domeniul legislaţiei fiscale. 
 

 Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social 
 

Confederaţii sindicale (5): 

- Blocul Naţional Sindical BNS; 
- Confederaţia Naţională Sindicală “CARTEL ALFA” CNS “CARTEL ALFA”; 
- Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România FRĂŢIA CNSLR- FRĂŢIA; 

- Confederaţia Sindicatelor Democratice din România CSDR; 
- Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN CSN “MERIDIAN”. 

Confederaţii patronale (6): 
- Uniunea Generală a Industriaşilor din România UGIR; 
- Confederaţia Patronală “CONCORDIA”; 

- Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România CNIPMMR; 
- Patronatul Naţional Român PNR; 
- Confederaţia Naţională a Patronatului Român CNPR; 

- Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România 
CONPIROM. 

 

4. Acţiuni de protest 
  
Nu au fost organizate greve, proteste sau adunări publice. 

  
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice 

 
Au avut loc un număr de 12 şedinţe de lucru cu membrii comitetului, în care au fost 

dezbătute subiecte pe diverse teme, precum: marcarea Zilei Unirii Principatelor Române; 
activitatea Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Bistriţa-Năsăud; drepturile 
consumatorilor la încheierea contractelor de achiziţii şi prestări servicii; activitatea Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bistriţa; criteriile şi procedurile de acordare a biletelor de 
tratament balnear pentru pensionari şi asiguraţii sistemului public de pensii; recomandările 
preventive pentru siguranţa persoanelor vârstnice; marcarea Zilei Independenţei de Stat a 

României, Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi Zilei 
Uniunii Europene; evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice; sănătatea vârstnicului din perspectiva comunităţii; activitatea Asociaţiei Naţionale a 

Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din M.A.I., filiala „Andrei Mureşanu” Bistriţa-Năsăud; 
modificările legislative în domeniul pensiilor şi impactul acestora asupra pensionarilor şi 
persoanelor asigurate; activitatea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din 

S.R.I. - Sucursala Bistriţa-Năsăud; furnizorii de servicii sociale pentru persoanele vârstnice; 
serviciile de susţinere a vârstnicului; activităţile organizate cu ocazia zilei de 1 Octombrie -  
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Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice; marcarea Zilei Armatei României; serviciile 

medicale contractate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud; 
problemele cu care se confruntă veteranii de război din judeţ. 

  

F. Modul de aplicare la nivelul judeţului a PROGRAMULUI DE GUVERNARE 
2018-2020 stabilit în anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 1/2018 pentru acordarea 
încrederii Guvernului 

 
Planul de acțiuni aferent anului 2018 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 2017-2020 a fost întocmit și aprobat în ședinţa Colegiului Prefectural 

din data de 24.04.2018.  
Un număr de 34 instituţii publice au transmis semestrial/anual instituţiei prefectului 

obiectivele, acţiunile şi stadiul lor de îndeplinire.  
A fost întocmit raportul pentru semestrul I privind stadiul implementării Planului de 

acţiuni aferent anului 2018 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 

2017-2020 în judeţul Bistriţa-Năsăud. La finalul semestrului I, din cele 803 acţiuni cuprinse 
în plan, 557 acţiuni au fost realizate, 129 acţiuni sunt în curs de derulare, iar 117 acţiuni au 
fost programate pentru semestrul II. 

 Numărul instituţiilor implicate pt realizarea planului de guvernare - 34 
 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă 

 
1. Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
 

În vederea asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă și a stărilor 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2018, C.J.S.U. a fost convocat în:  

 7 şedinţe extraordinare; 

 2 şedinţe ordinare; 

 7 şedinţe extraordinare în sistem videoconferinţă (la nivel naţional). 

Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost: 

 evaluarea activității desfășurate de C.J.S.U. în anul 2017; 

 prezentarea Planului cu principalele activități ale C.J.S.U. pentru anul 2018; 

 analiza situaţiei cauzată de fenomenele meteorologice periculoase produse în comuna 

Tîrlișua în data de 02.01.2018; 

 prezentarea Planului de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald 2018; 

 prezentarea aspectelor legate de modul de dispunere a bazelor de operații, necesare 

campării forțelor sosite în sprijin, la nivelul județului; 

 prezentarea Concepției naționale de răspuns în caz de inundații; 

 gestionarea situaţiilor de urgenţă, în contextul atenționărilor/avertizărilor 

hidrometeorologice; 

 analiza situaţiei cauzată de fenomenele hidrometeorologice produse în luna iunie 

2018; 

 aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 

din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru iniţierea demersurilor necesare în vederea propunerii 

alocării unor sume din Fondul de intervenţie prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018 

pentru combaterea şi înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase; 
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 necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor 

„Regularizare râu Budac la Ragla”; 

 necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor pe 

cursurile de apă Ilişua şi Valea Borcutului; 

 prezentarea acțiunilor de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor 

hidrotehnice, cu rol de apărare împotriva inundațiilor; 

 prezentarea Planului de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece pentru anul 2018-

2019. 

 
2. Numărul hotărârilor adoptate 
 

În cadrul ședințelor de lucru ale C.J.S.U., pentru îndeplinirea responsabilităților pe linia 
managementului situațiilor de urgență, au fost emise 8 hotărâri: 

 Hotărârea nr. 1/23.01.2018 privind aprobarea ,,Planului cu principalele activități 

ale C.J.S.U. pentru anul 2018”; 

 Hotărârea nr. 2/23.01.2018 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 

apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din comuna Tîrlişua, din data de 02.01.2018; 

 Hotărârea nr. 3/30.05.2018 privind aprobarea ,,Planului de măsuri şi acţiuni 

specifice sezonului cald 2018”; 

 Hotărârea nr. 4/30.05.2018 privind aprobarea locurilor de dispunere a bazelor 

de operații, necesare campării forțelor sosite în sprijin, din județ; 

 Hotărârea nr. 5/06.07.2018 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 

apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 

construcții hidrotehnice și poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, în luna iunie 2018; 

 Hotărâre nr. 6/26.07.2018 privind necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice 

de apărare împotriva inundaţiilor ,,Regularizare râu Budac la Ragla”, cu scopul de a proteja şi 

reduce riscurile asociate asupra populaţiei, bunurilor, obiectivelor socio-economice şi 

culturale; 

 Hotărârea nr. 7/19.10.2018 privind necesitatea executării lucrărilor hidrotehnice 

de apărare împotriva inundaţiilor „Regularizare râu Budac la Ragla”, cu scopul de a proteja şi 

reduce riscurile asociate asupra populaţiei, bunurilor, obiectivelor socio-economice şi 

culturale; 

 Hotărârea nr. 8/19.10.2018 privind aprobarea ,,Planului de măsuri şi acţiuni 

specifice sezonului rece pentru anul 2018-2019”.  

 
3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de 

urgenţă 
 

Pentru aplicarea legislaţiei specifice şi buna desfăşurare a activităţilor de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă, preşedintele C.J.S.U. a emis 14 ordine: 

 O.P. nr. 3/08.01.2018 privind constituirea comisiei pentru constatarea și evaluarea 

pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna Tîrlișua, în 

intervalul decembrie 2017-ianuarie 2018; 

 O.P. nr. 5/11.01.2018 privind înființarea Centrului de Comunicare și Informare 

Publică al județului Bistrița-Năsăud din subordinea C.J.S.U.; 
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 O.P. nr. 61/05.02.2018 pentru completarea Anexei nr. 3 la O.P. nr. 5 din data de 

11.01.2018 privind înființarea Centrului de Comunicare și Informare Publică din subordinea 

C.J.S.U.; 

 O.P. nr. 65/09.02.2018 pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2018; 

 O.P. nr. 113/27.03.2018 privind constituirea comisiilor pentru verificarea stării de 

salubritate a localităților, a cursurilor de apă și a căilor de comunicație din județ; 

 O.P. nr. 114/28.03.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comunele Ciceu-Giurgești și 

Budacu de Jos în luna martie 2018; 

 O.P. nr. 121/11.04.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în municipiul Bistrița și în comunele 

Budacu de Jos, Ilva Mare, Rodna, Telciu, în perioada martie-aprilie 2018; 

 O.P.  nr. 130/19.04.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna Poiana Ilvei, în perioada 

17-18.04.2018; 

 O.P. nr. 157/12.06.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comunele Matei, Mărișelu, Șieuț, 

Rodna, Telciu, Urmeniș, în perioada mai-iunie 2018; 

 O.P. nr. 158/13.06.2018 privind completarea O.P. nr. 157/12.06.2018 privind 

constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice 

periculoase în comunele Matei, Mărișelu, Șieuț, Rodna, Telciu, Urmeniș și Uriu, în perioada 

mai-iunie 2018; 

 O.P. nr. 162/26.06.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comunele Căianu Mic, Chiochiș, 

Dumitrița, Negrilești, Runcu Salvei, Spermezeu, Șintereag, în perioada 12-22 iunie 2018; 

 O.P. nr. 163/03.07.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea în cursul 

lunii iulie, a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase; 

 O.P. nr. 193/04.09.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna Rodna, în data de 

27.08.2018; 

 O.P. nr. 198/14.09.2018 privind constituirea comisiei pentru verificarea stării 

tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, pe 

râurile din județ. 

  

4. Planuri aprobate 

 
Managementul situațiilor de urgență la nivelul județului a presupus 

întocmirea/actualizarea mai multor planuri de măsuri și documente operative, 

precum: 
 Raportul privind evaluarea activității desfășurate de către C.J.S.U. în anul 2017; 

 Planul cu principalele activităţi ale C.J.S.U. pentru anul 2018; 

 Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2018; 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență; 

 Planul județean de înștiințare și alarmare al județului Bistrița-Năsăud; 
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 Planul de măsuri integrat pentru creșterea gradului de siguranță al cetățeanului pe 

timpul sezonului estival; 

 Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald;  

 Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece 2018-2019; 

 Planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de 

apă al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud 2018-2021. 

 Aplicarea măsurilor specifice sezonului rece, în vederea prevenirii şi evitării 
efectelor fenomenelor meteorologice periculoase 

Au fost întocmite următoarele documente:                       
- circulara  nr. 17.339/73/07.09.2018 transmisă unităţilor administrativ-teritoriale;  

 - circulara  nr. 19.908/80/19.10.2018 transmisă unităţilor administrativ-teritoriale; 
- circulara  nr. 21.940/91/20.11.2018 transmisă unităţilor administrativ-teritoriale; 
- adresa nr. 17.337/07.09.2018 transmisă Secţiei de Drumuri Naţionale Bistriţa; 

- adresa nr. 19.897/19.10.2018 transmisă Secţiei de Drumuri Naţionale Bistriţa; 
- adresa nr. 21.936/20.11.2018 transmisă Secţiei de Drumuri Naţionale Bistriţa; 

- adresa nr. 22.375/26.11.2018 transmisă Secţiei de Drumuri Naţionale Bistriţa; 
- adresa nr. 17.336/07.09.2018 transmisă Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Nord S.A., Sucursala Bistriţa; 

- adresa nr. 17.335/07.09.2018 transmisă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr. 19.902/19.10.2018 transmisă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr. 21.938/20.11.2018 transmisă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- adresa nr. 22.376/26.11.2018 transmisă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr. 20.387/29.10.2018 către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile 

Prefectului privind raportarea situaţiei stocurilor existente la data de 30 octombrie 2018 de 

materiale antiderapante, carburanţi, utilaje de deszăpezire şi a contractelor de prestări 
servicii  pentru sezonul rece 2018-2019; 

- adresa nr. 22.096/22.11.2018 către Ministerul Afacerilor Interne privind raportarea 

situaţiei stocurilor existente la data de 22 noiembrie 2018 de materiale antiderapante, 
carburanţi, utilaje de deszăpezire şi a contractelor de prestări servicii  pentru sezonul rece 
2018-2019; 

- adresa nr. 22.573/28.11.2018 către Ministerul Afacerilor Interne privind raportarea 
stadiului pregătirilor pentru sezonul rece 2018-2019 la nivelul județului Bistrița-Năsăud; 

- informarea nr. 23.686/14.12.2018 către prefectul judeţului privind stadiul pregătirilor 
pentru sezonul rece 2018-2019 în judeţul Bistriţa-Năsăud la data de 14 decembrie 2018. 
 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii 
publice 

 

A fost aprobat Planul privind acţiunile organizate pentru asigurarea unui climat de 
ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi cu ocazia sărbătorilor pascale. 

A fost aprobat Planul integrat de măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii 

publice, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, pe timpul sezonului estival, în 
perioada 1 iunie-15 septembrie 2018. 

A fost aprobat Planul de acţiuni pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor 

economico-sociale şi asigurarea climatului de ordine şi siguranţă pentru perioada sărbătorilor 
de iarnă. 

Au fost întocmite următoarele documente: 
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- adresa nr. 13.660/09.07.2018 privind monitorizarea Strategiei Naţionale de Ordine şi 

Siguranţă Publică 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 779/2015, la nivelul semestrului I, 
transmisă Ministerului Afacerilor Interne - Cabinet Secretar de Stat; 

- adresa nr. 11.489/07.08.2018 privind adaptarea măsurilor specifice din competenţa 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne asociate desfăşurării Examenului Naţional de 
Bacalaureat şi Evaluării Naţionale 2018, transmisă Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistrița-
Năsăud, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistrița-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr. 12.504/21.08.2018 privind Siguranţa şi ordinea publică în perioada 

desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor/cadrelor vacante din învăţământul 

preuniversitar şi respectiv a examenului naţional de definitivare în învăţământ, transmise 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistrița-Năsăud, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 

Bistrița-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.  
 

I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

  
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare 

 

 Şedinţe de lucru: 
- 08.05.2018 - Analiza activităților desfășurate în trimestrul I pentru creşterea 

gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic din învățământul preuniversitar de 
către instituţiile responsabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 şi ale Planului 

Teritorial Comun de Acţiune nr. 18.199/08.09.2017; 
- 31.07.2018 - Analiza activităților desfășurate în anul şcolar 2017-2018 pentru      

creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic din învățământul 

preuniversitar de către instituţiile responsabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 
35/2007 şi ale Planului Teritorial Comun de Acţiune nr. 18.199/08.09.2017; 

- Prezentarea activităţilor desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog în anul şcolar 2017-2018 privind consumul de droguri în şcoli; 
- 22.08.2018 - Prezentarea activităților desfășurate de structurile responsabile și 

fondurile alocate de autoritățile publice locale pentru derularea în condiții de siguranță a 

noului an şcolar 2018- 2019; 
- Adaptarea Planului Naţional Comun de Acţiune şi elaborarea Planului Teritorial 

Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic 

şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 2018-2019 la nivelul judeţului; 

- 29.10.2018 - prezentarea Stadiului implementării Planului Local Comun de Acţiune 
(PLCA) la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, anexă la Planul operaţional al unităţii 
şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, cunoaşterea conţinutului 

planului, includerea în cadrul Regulamentelor Interne a  unor prevederi clare privind 
asigurarea siguranţei şcolare, a obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin atât cadrelor 
didactice, elevilor, personalului auxiliar şi de pază, reţeaua unităţilor de învăţământ 

preuniversitar actualizată (număr şi tip de unitate de învăţământ preuniversitar); 
- Prezentarea Situaţiei actualizate a datelor privind siguranţa şcolară din punct de 

vedere al autorizațiilor sanitare şi de securitate la incendii, asigurarea mijloacelor de primă 

intervenție în caz de incendiu, condiții de evacuare a persoanelor în cazul producerii situațiilor 
de urgență; 

- Supunerea spre aprobare a Temelor de discuție la întâlnirile zonale cu primarii 

unităţilor administrativ-teritoriale și directorii de școli, respectiv: cunoașterea atribuțiilor 
privind siguranța în unitățile de învățământ, măsurile luate pentru asigurarea siguranței în 
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unitățile de învățământ, pentru directorii de școli: câte solicitări au fost înaintate consiliului 

local și cum au fost soluționate, cum se realizează colaborarea între primar și directorii de 
școli, autorizările ISU, autorizările sanitare, cheltuieli bugetate pentru siguranța în școli; 

- 12.11.2018 - Analiza modului de implementare a măsurilor pentru creşterea 

gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza unităţilor 
administrativ-teritoriale: Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Tiha Bîrgăului şi Bistriţa 
Bîrgăului; 

 - Prezentarea de către Compartimentul de prevenire din cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliţie Bistriţa-Năsăud a proiectului partenerial ”Stop bullying-ului în școlile 
bistrițene” - aspecte legislative, proiectul, activități și parteneri; 

- 21.11.2018 - Analiza modului de implementare a măsurilor pentru creşterea 
gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza unităţilor 

administrativ-teritoriale: Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei, Leșu; 
- Prezentarea proiectului partenerial ”Stop bullying-ului în școlile bistrițene”; 
- Prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2018-2019 în domeniul 

prevenției consumului de droguri; 
- 06.12.2018 - Analiza modului de implementare a măsurilor pentru creşterea 

gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza unităţilor 

administrativ-teritoriale: Uriu, Căianu Mic, Spermezeu, Tîrlişua, Petru Rareş, Ciceu-Mihăieşti; 
- Prezentarea proiectului partenerial ”Stop bullying-ului în școlile bistrițene”; 
- Prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2018-2019 în domeniul 

prevenției consumului de droguri; 
- 11.12.2018 - Analiza modului de implementare a măsurilor pentru creşterea 

gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza unităţilor 

administrativ-teritoriale: Monor, Şieu, Şieuţ, Mărişelu, Negrileşti, Ciceu-Giurgeşti; 
- Prezentarea proiectului partenerial ”Stop bullying-ului în școlile bistrițene”; 
- Prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2018-2019 în domeniul 

prevenției consumului de droguri. 
Documente întocmite: 

 3 circulare transmise unităţilor administrativ-teritoriale: 
- circulara nr. 2.148/19/08.02.2018 transmisă unităţilor administrativ-teritoriale 

privind activitățile desfășurate în semestrul I al anului școlar 2017-2018 pentru creşterea 

gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic din învățământul preuniversitar pe 
baza indicatorilor cuprinși în Grila 2 din Anexa 2 la Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru 
creşterea gradului de siguranţă îunităţile de învăţământ preuniversitar nr. 

18.199/08.09.2017; 
- circulara nr. 12.930/53/28.06.2018 transmisă unităţilor administrativ-teritoriale 

privind completarea Anexei 2 cu indicatorii solicitaţi, precum și informarea cu privire la 
situația împrejmuirilor clădirilor aferente unităților de învățământ de pe raza comunei, 
dificultățile întâmpinate și măsurile dispuse privind siguranța școlară aferentă anului şcolar 

2017-2018; 
 - circulara nr. 15.353/67/03.08.2018  transmisă unităţilor administrativ-teritoriale 
privind activitățile desfășurate de către unităţile administrativ-teritoriale pentru derularea în 

condiții de siguranță a noului an şcolar 2018/2019 şi fondurile alocate pentru realizarea 
împrejmuirilor, securizarea clădirilor, iluminat şi pentru alte măsuri prin care se creşte 
siguranţa unităţilor şcolare. 

 2 Rapoarte, 2 analize şi  1 informare transmise Direcției Generale pentru 
Relațiile cu Instituțiile Prefectului: 

- Analiza nr. 4.818/27.02.2018 privind activitățile desfășurate și rezultatele 
obținute în semestrul I al anului școlar 2017-2018 pentru creșterea gradului de siguranță în 
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incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-

Năsăud; 
- Raportarea nr. 4.819/27.02.2018 privind activitățile desfășurate și rezultatele 

obținute în semestrul I al anului școlar 2017-2018 pentru creșterea gradului de siguranță în 
incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-

Năsău, însoțită de Anexele nr. 1 şi 2; 
- Analiza nr. 13.786/11.07.2018 privind  activităţile desfăşurate şi rezultatele 

obţinute în anul şcolar 2017-2018 pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în 

zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud; 
- Informarea nr. 16.723/29.08.2018 privind activitățile desfășurate de structurile 

deconcentrate și autoritățile publice locale pentru derularea în condiții de siguranță a noului  

an şcolar 2018-2019; 
- Raportarea nr. 16.724/29.08.2018 transmisă Ministerului Afacerilor Interne 

privind activitățile desfășurate pentru derularea în condiții de siguranță a noului an şcolar   

2018-2019, însoțită de Anexa nr. 1 Grila nr. 2; 
- Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a 

elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 nr. 
16.454/23.08.2018, aprobat prin Hotărârea nr. 5/29.08.2018 a Colegiului Prefectural. 

 

   2. Aplicarea dispoziţiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului 

pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 
 

 Documente întocmite: 
- 9 informări  lunare  privind stadiul implementării Hotărârii de Guvern nr. 640 din 

data de 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, transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale și postate pe site-ul 
instituției prefectului, după cum urmează: 

- Informarea nr. 1.545/19.01.2018, transmisă cu adresa nr. 1.562/19.01.2018; 
- Informarea  nr. 4714/27.02.2018, transmisă cu adresa nr. 4.715 /27.02.2018; 
- Informarea nr. 6.784/26.03.2018, transmisă cu adresa nr. 6.804/26.03.2018; 

- Informarea nr. 8.808/26.04.2018, transmisă cu adresa nr. 8.806/26.04.2018; 
- Informarea nr. 11.329/05.06.2018, transmisă cu adresa nr. 11.341/05.06.2018; 
- Informarea nr. 13.530/06.07.2018, transmisă cu adresa nr. 13.532/06.07.2018; 

- Informarea nr. 19.002/04.10.2018, transmisă cu adresa nr. 19.004/04.10.2018; 
- Informarea nr. 20.719/01.11.2018, transmisă cu adresa nr. 20.720/01.11.2018; 
- Informarea nr. 22.977/05.12.2018, transmisă cu adresa  nr. 22.979/05.12.2018. 

 
3. Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2017 privind 

aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, pentru 
anul şcolar 2017-2018 şi a Hotărârii nr. 65/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2017 

 
Din lista celor 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat prevăzută în anexa 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2017 face parte şi Şcoala Gimnazială Tiha Bîrgăului, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 
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La nivelul anului şcolar 2017-2018 au fost întocmite şi transmise Direcţiei Generale 

pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului 3 adrese de raportare trimestrială privind stadiul de 
implementare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar, după cum urmează: 

- adresa nr. 8.211/17.04.2018 pentru trimestrul I 2018; 

- adresa nr. 13.789/11.07.2018 pentru trimestrul II 2018; 
- adresa nr. 19.423/12.10.2018 pentru trimestrul III 2018. 

                             
4. Aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 460/2006 privind 

monitorizarea stării economico-sociale a judeţului 
 

În cursul anului 2018 au fost întocmite 2 rapoarte: 
- Raportul privind starea economică a judeţului pentru anul 2017 si sinteza acestuia, 

ambele documente fiind transmise Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului 
cu adresele nr. 9.802/14.05.2018 și 13.681/09.07.2018; 

- Raportul nr. 16.038/14.08.2018 privind starea economică a judeţului pentru 

semestrul I 2018 înaintat prefectului şi subprefectului. 
  

5. Aplicarea prevederilor H.G. nr. 84 din 7 martie 2018 de modificare a H.G. 

nr. 460 din 11 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane 

  

 Activitatea Echipei Interinstituţionale Judeţene Antitrafic Bistriţa-Năsăud 
În data de 19.12.2018 a avut loc Reuniunea de lucru a Echipei Interinstituţionale 

Judeţene Bistriţa-Năsăud cu următoarele obiective: 

- Prezentarea atribuţiilor Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, conform 
modificărilor aduse prin H.G. nr. 460 din data de 11 mai 2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, prin H.G. nr. 84 din data de 
7 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 217 din data de 12 martie 2018; 

- Discutarea responsabilităţilor prevăzute în sarcina fiecărei instituţii cu privire la 
prevenirea, combaterea traficului de persoane și asistența acordată victimelor traficului de 
persoane, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei 

naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național 
de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de 
persoane pentru perioada 2018-2022; 

- Prezentarea Campaniei naţionale „CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE! RESPECTĂ-ŢI 
OBLIGAŢIILE!”, campanie de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin 
muncă și discutarea modalităților de colaborare pentru continuarea campaniei în anul 2019. 

 

6. Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate - POAD 

 
A fost întocmită circulara nr. II/B/17/2.890/06.02.2018 privind propunerile de 

modificare a H.G. nr. 799/2014 - POAD. 

Prin Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 49/13.03.2017 a fost constituit 
Grupul de lucru pentru derularea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2017-2018. 

În anul 2018 au fost transmise către autoritățile publice locale un număr de 6 
circulare.  
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Activitatea de colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene s-a desfășurat în bune condiții, astfel:  
- prin adresa nr. II/B/2.723/13.02.2018 au fost comunicate MDRAPFE propunerile de 

modificare a H.G. nr. 799/2014 privind implementarea POAD; 

- prin adresa nr. II/B/8.669/25.04.2018 s-a comunicat MDRAPFE ordinul prefectului nr. 
154/2017 și dispozițiile primarilor privind constituirea grupurilor de lucru POAD; 

- prin adresa nr. II/B/8.819/27.04.2018 s-au comunicat MFE unele propuneri privind 

numărul de distriburi anuale ale ajutoarelor; 
- prin adresa nr. II/B/11.356/11.06.2018 s-a comunicat MDRAPFE situația actualizată 

privind adresele de livrare a produselor și persoanele împuternicite pentru semnarea 

proceselor verbale aferente POAD 2017/2018; 
- prin adresa nr. II/B/11.956/15.06.2018 au fost comunicate MDRAPFE propunerile de 

modificare/completare a ghidului solicitantului POAD 2017-2018;  
- prin adresa nr. II/B/17.087/10.09.2018 au fost transmise MDRAPFE, în copie și 

format .pdf, documentele solicitate ca urmare a verificărilor realizate prin eșantion la nivelul 

județului.  
În data de 22.06.2018, la sediul Instituţiei Prefectului - Județul Bistriţa-Năsăud, a avut 

loc misiunea de verificare desfăşurată de către reprezentanţii Autorităţii de Management 

pentru POAD asupra modului de distribuire al alimentelor efectuat prin POAD 2014-2015.  În 
eşantionul de verificare au fost cuprinse primăriile comunelor Rodna, Petru Rareș, Livezile, 
Mărișelu, Rebra, Silivașu de Cîmpie. Nu au fost identificate probleme.  

 
J. Alte activităţi 
 

1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de 
urgenţă 

 

În anul 2018, în echipe mixte formate din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Bistrița-Năsăud, serviciilor publice deconcentrate şi ai altor structuri 
implicate, s-au desfăşurat controale tematice, precum şi acţiuni de verificare pentru 

prevenirea unor situaţii de urgenţă şi evaluare a efectelor produse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase în judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:  

1. în data de 09.01.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 
3/08.01.2018 s-a deplasat în comuna Târlişua, în vederea evaluării pagubelor produse 
de fenomenele hidrometeorologice periculoase în intervalul decembrie 2017-ianuarie 2018, 

ca urmare a raportului operativ al unităţii administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 
2. în perioada 30.03.-30.04.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

113/27.03.2018, formată din reprezentanţi ai: Serviciului Comisariatului Judeţean Bistriţa-

Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud, Gărzii 
Forestiere Judeţene Bistriţa-Năsăud, Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Secţiei Drumuri 

Naţionale Bistriţa, Instituţiei Prefectului - Județul Bistriţa-Năsăud a verificat zonele expuse 
depozitărilor de deşeuri, modul de asigurare a serviciilor de salubritate şi cursurile de apă 
mici pe care s-au produs în anii anteriori blocaje care au condus la pierderi de vieţi omeneşti 

şi pagube materiale, precum şi localităţile în care au avut loc inundaţii ca urmare a 
nerealizării/neîntreţinerii corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor 
pluviale; 

3. în data de 28.03.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

114/28.03.2018 s-a deplasat în comunele Budacu de Jos şi Ciceu-Giurgeşti în vederea 

evaluării pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în luna martie, 
ca urmare a raportelor operative ale unităţilor administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 
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4. în perioada 11-17.04.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

121/11.04.2018 s-a deplasat în municipiul Bistriţa şi comunele Budacu de Jos, Ilva Mare, 

Rodna, Telciu, în vederea evaluării pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice 

periculoase în perioada martie-aprile 2018, ca urmare a rapoartelor operative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 

5. în data de 20.04.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

130/19.04.2018 s-a deplasat în comuna Poiana Ilvei în vederea evaluării pagubelor 
produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în perioada 17-18.04.2018, ca 
urmare a raportului operativ al unităţii administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 

6. în perioada 13-15.06.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

157/12.06.2018 s-a deplasat în comunele Matei, Mărişelu, Şieuţ, Rodna, Telciu, Urmeniş în 
vederea evaluării pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în 

perioada mai-iunie 2018, ca urmare a rapoartelor operative ale unităţilor administrativ-
teritoriale mai sus menţionate; 

7. în perioada 13-15.06.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

158/13.06.2018 s-a deplasat în comunele Matei, Mărişelu, Şieuţ, Rodna, Telciu, 
Urmeniş şi Uriu, în vederea  evaluării pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice 
periculoase în perioada mai-iunie 2018, ca urmare a rapoartelor operative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 
8. în perioada 27.06.-02.07.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

162/26.06.2018 s-a deplasat în comunele Căianu Mic, Chiochiş, Dumitriţa, Lunca Ilvei, 

Negrileşti, Runcu Salvei, Spermezeu, Şintereag în vederea evaluării pagubelor produse de 

fenomenele hidrometeorologice periculoase în perioada 12-22 iunie 2018, ca urmare a 
rapoartelor operative ale unităţilor administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 

9. în luna iulie, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 163/03.07.2018, 

s-a deplasat în municipiul Bistriţa şi în comuna Budacu de Jos în vederea evaluării 
pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase, ca urmare a rapoartelor 

operative ale unităţilor administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 

10. în data de 05.09.2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 
193/04.09.2018 s-a deplasat în comuna Rodna în vederea evaluării pagubelor produse 

de fenomenele hidrometeorologice per iculoase în data 27.08.2018, ca urmare a 
raportului operativ al unităţii administrativ-teritoriale mai sus menţionate; 

11. în perioada 26-28 septembrie 2018, comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

198/18.09.2018, formată din reprezentanţi ai: Ministerului Apelor şi Pădurilor, Administraţiei 
Bazinale de Apă Someş-Tisa, Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Instituţiei Prefectului- 
Județul Bistriţa-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa” al Județului 

Bistrița-Năsăud, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud, Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de IF Tisa-Someş, Unitatea de Administrare Bistriţa-
Năsăud a desfăşurat o acţiune de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
În urma acestei activităţi s-a întocmit un proces-verbal şi un plan de măsuri cu 
responsabilităţi şi termene. 

Fenomenele hidrometeorologice periculoase înregistrate în lunile ianuarie şi iunie au 
generat pagube la nivelul infrastructurii şi obiectivelor economico-sociale, afectând populaţia 
judeţului. 

 În acest sens au fost întocmite şi transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 3 proiecte de hotărâre de guvern privind alocarea unor sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 
pentru judeţul Bistiţa-Năsăud, în vederea refacerii infrastructurii afectate de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase.  

Sumele alocate de către Guvern judeţului Bistriţa-Năsăud au fost: 
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- 17 mii lei prin H.G. nr. 514/12.07.2018; 

- 159 mii lei prin H.G. nr. 563/24.07.2018. 

De asemenea, procesele-verbale rezultate în urma evaluării pagubelor de către 
comisiile constituite prin ordin de prefect au stat la baza anchetei sociale efectuată de către 

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud, în urma careia s-a alocat 
suma de 35 mii lei prin H.G. nr. 86/07.03.2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă. 
 În scopul analizării și evaluării posibilității de accesare a Fondului de Solidaritate al 

Uniunii Europene, au fost transmise 2 situații referitoare la evaluarea pagubelor înregistrate 
atât din punct de vedere al daunelor fizice directe, cât și al costurilor de intervenție al 
serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, precum și a celorlalți participanți la 

limitarea/înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice.  
 Evaluarea pagubelor a fost fundamentată și validată prin procese-verbale de 

inventariere a pagubelor, întocmite în urma acțiunilor de verificare în teren a comisiilor mixte 
numite prin ordin de prefect. Situațiile transmise au vizat perioadele 01.03.2018-15.04.2018, 
respectiv 15.06.2018-05.07.2018. 

1.1. Transmiterea unor precizări şi informaţii autorităţilor publice locale cu 
privire la implementarea unor acte normative 

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale în vederea aplicării 

prevederilor legale, au fost transmise, în teritoriu, 13 circulare care au avut drept scop 
punerea în aplicare a prevederilor legale şi monitorizarea aplicării legii: 

 Circulara nr. IE2/4.584/26.02.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca urmare 
a  atenţionării cod galben de frig, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, pentru 
intervalul: 25.02.2018, ora 03.00-01.03.2018, ora 10.00; 

 Circulara nr. IE2/4.671/26.02.2018 privind solicitarea întreprinderii demersurilor în 
vederea identificării unor soluții de sprijin pentru persoanele neajutorate și a celor fără 

adăpost, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de cazare, hrană și încălzire, pe 
fondul prognozei meteorologice emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care a 
vizat temperaturi scăzute, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, precum și 

intensificări ale vântului; 

 Circulara nr. IE1/5.241/05.03.2018 privind o serie de măsuri şi acţiuni cu scopul de a 
pregăti comunităţile pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă, precum şi 
măsurile necesare pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor, ca urmare a fenomenelor care 
conduc la potenţiale inundaţii; 

 Circulara nr. IE2/6.233/16.03.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca urmare 
a  atenţionării meteorologice de cod galben pentru intervalul 17 martie 2018, ora 14.00-18 

martie 2018, ora 23.00, avertizării hidrologice de cod portocaliu pentru intervalul 18 martie 
2018, ora 06.00-19 martie 2018, ora 12.00 şi avertizării cod galben pentru intervalul 17 
martie 2018, ora 09.00-19 martie 2018, ora 20.00; 

 Circulara nr. IE2/12.639/22.06.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 
urmare a  atenţionării hidrologice cod galben, emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi 

Gospodărire a Apelor pentru intervalul 22.06.2018, ora 06.00-23.06.2018, ora 10.00; 

 Circulara nr. IE2/13.030/29.06.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 
urmare a  avertizării meteorologice cod galben şi cod portocaliu, actualizată de Administraţia 
Naţională de Meteorologie pentru intervalul 29.06.2018, ora 11.30-01.07.2018, ora 06.00; 

 Circulara nr. IE2/13.063/29.06.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 
urmare a  atenţionării hidrologice cod galben, actualizată de Institutul Naţional de Hidrologie 
şi Gospodărire a Apelor pentru intervalul 28.06.2018, ora 15.00-01.07.2018, ora 24.00; 

 Circulara nr. IE2/13.575/06.07.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 
urmare a atenţionării meteorologice cod galben, emisă de Administraţia Naţională de 
Meteorologie pentru intervalul 07.07.2018, ora 16.00-09.07.2018, ora 21.00; 
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 Circulara nr. IE2/14.513/23.07.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 
urmare a atenţionării meteorologice cod galben, emisă de Administraţia Naţională de 
Meteorologie pentru intervalul 22.07.2018, ora 18.00-24.07.2018, ora 23.00; 

 Circulara nr. IE2/15.141/31.07.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 
urmare a atenţionării meteorologice cod galben, emisă de Administraţia Naţională de 

Meteorologie pentru intervalul 01.08.2018, ora 09.00-01.08.2018, ora 23.00; 
 Circulara nr. IE2/20.130/24.10.2018 privind măsurile necesar a fi întreprinse ca 

urmare a avertizării meteorologice cod galben, emisă de Administraţia Naţională de 

Meteorologie pentru intervalul 23.10.2018, ora 22.00-24.10.2018, ora 22.00; 

 Circulara nr. IE2/21.786/19.11.2018 privind măsurile şi acţiunile necesare pregătirii 
sezonului rece; 

 Circulara nr. IE2/21.931/20.11.2018 privind gestionarea problematicii persoanelor fără 
adăpost pe timpul sezonului rece 2018-2019. 

 
2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi publice 

 
A fost întocmită Nota de şedinţă nr. II/B/21.420/12.11.2018 privind întâlnirea de lucru 

privind descongestionarea traficului rutier. 

Ca urmare a solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
54.991/16.05.2018 cu privire la necesarul de microbuze pentru transportul elevilor în anul 

2018, au fost întocmite şi transmise următoarele documente: 
- circulara nr. 10.205/18.05.2018 către unităţile administrativ-teritoriale din județ; 
- adresa nr. 10.618/24.05.2018 către Ministerul Dezvoltării și Administraţiei Publice 

referitor la transmiterea situaţiei privind necesarul de microbuze pentru transportul elevilor. 
Ca urmare a solicitării Biroului Parlamentar Cristina-Ionela Iurişniţi referitoare la 

strategia de implementare şi stadiul actual al programului “Laptele şi cornul” în şcolile din 

judeţ, a fost întocmită adresa nr. 4.687/01.03.2018 prin care au fost prezentate informaţiile 
solicitate. 
 

3. Activitățile de realizare a obiectivului de investiții  ”Centru integrat de servicii 
publice comunitare” 

 

- organizarea a 5 ședințe de lucru ale echipei constituite prin O.P. nr. 234/09.11.2018; 
- întocmirea notei conceptuale și a temei de proiectare;  
- întocmirea circularei către serviciile publice în vederea stabilirii necesarului de spații și 

echipamente în cadrul centrului integrat; 
- centralizarea necesarului de spații și echipamente; 

- întocmirea graficului de activități. 
 
4. Relaţia cu societatea civilă 

  
- s-a încheiat un protocol de colaborare cu Blocul Naţional Sindical în vederea sprijinirii 

activităţilor de promovare a proiectului „Creative START”, finanţat din POCU 2014-2020, al 

cărui obiectiv este susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană (grup ţintă 
600 persoane); 

- cu adresa nr. II/B/625/08.02.2018 s-au transmis Ministerului Consultării Publice şi 

Dialogului Social propunerile rezultate în urma consultării a 40 de organizaţii 
neguvernamentale din judeţul nostru cu privire la proiectul de modificare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

- prin adresa nr. II/B/2675/27.02.2018 s-au transmis Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale propunerile formulate în urma consultării ONG-urilor din judeţul nostru cu privire la 
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îmbunătăţirea răspunsului la fenomenul violenţei în familie, în contextul unei iniţiative 

parlamentare de reglementare a modului în care statul român previne şi combate violenţa 
domestică; 

- în cadrul protocolului de colaborare nr. II/B/4437/16.03.2011 încheiat cu Asociaţia 

Tăşuleasa Social Bistriţa pentru realizarea de acţiuni comune în domeniul protecţiei mediului, 
educaţiei nonformale şi suportului pentru grupurile defavorizate s-a acordat sprijin pentru 
organizarea maratonului Via Maria Theresia,  a campaniei anuale Camionul de Crăciun. 

 
5. Înregistrarea și expedierea documentelor 
 

La Compartimentul  afaceri  europene,  relaţii  internaţionale, registratură și relaţii 
publice a fost înregistrat un număr de 13.453 documente și au fost scanate 7.769 dintre 

acestea (fără dosare de legalitate-3.647 și documentele SPCRPCIV-2.037). În vederea 
expedierii documentelor prin poștă, au fost pregătite 1.584 plicuri și au fost întocmite 188 
borderouri de expediere, iar prin condică au fost transmise un număr de 959 documente. Pe 

parcursul anului au fost întocmite 12 centralizatoare a borderourilor de expediere și 12  
centralizatoare privind folosirea timbrelor judiciare. 
 

6. Activităţi desfăşurate pentru buna organizare a alegerilor 
 
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza prevederilor art. 6, alin. (2) lit. 

i) din H.G. nr. 460/2006 a acţionat în vederea îndeplinirii corespunzătoare a tuturor 
atribuţiilor ce îi revin, în domeniul organizării şi desfăşurării optime a proceselor electorale. 

Referitor la organizarea proceselor electorale, pe parcursul anului 2018, s-au 

desfăşurat activități privind organizarea Referendumului național pentru revizuirea 
Constituției. 

Au fost emise ordine ale prefectului privind: 

- stabilirea sediului biroului electoral de circumscripţie județeană; 
- constituirea CTJ Bistrița-Năsăud pentru coordonarea activităților de organizare a 

Referendumului național pentru revizuirea Constituției; 

- stabilirea dimensiunilor ştampilelor care se folosesc la Referendumul național pentru 
revizuirea Constituției; 

- constituirea, pe lângă CTJ Bistrița-Năsăud a grupului tehnic de lucru și desemnarea 
personalului tehnic auxiliar al B.E.C.J. nr. 6 Bistrița-Năsăud; 

- stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale 

necesare desfășurării Referendumului național pentru revizuirea Constituției. 
În vederea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice locale au fost 

întocmite adrese care au avut ca obiect: 

- delimitarea și numerotarea secțiilor de votare; 
- dotarea şi amenajarea corespunzătoare a sediilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 

- stabilirea măsurilor organizatorice necesare desfășurării Referendumului național 
pentru revizuirea Constituției; 

- transportul buletinelor de vot și a materialelor necesare procesului electoral. 

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului electoral în secţiile de votare  s-au 
întocmit necesarele de tipizate care au fost utilizate. În vederea desfăşurării Referendumului 
național pentru revizuirea Constituției au fost tipărite un număr de 2.585 liste electorale 

suplimentare, 2.105 extrase de pe listele electorale, 626 procese-verbale de încheiere a 
votării şi 626 formulare privind prezența la vot. 
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Au fost completate procesele-verbale de predare-primire a buletinelor de vot, 

ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", ştampilei cu menţiunea "Anulat", timbrelor autocolante, 
formularelor, imprimatelor şi a celorlalte materiale necesare votării. 

În preziua desfășurării Referendumului național pentru revizuirea Constituției, 

reprezentanţii instituţiei prefectului au verificat telefonic prezenţa în secţia de votare a 
preşedintelui şi a membrilor biroului electoral, preluarea în pază a secţiei de votare. De 
asemenea, s-au solicitat informaţii cu privire la existenţa tuturor materialelor necesare 

procesului electoral, precum şi a dotării secţiei de votare cu cabine de vot, urnă, urnă 
specială. 

 

7. Activitatea de verificare şi întocmire a documentaţiilor necesare aplicării 
legislaţiei privind aleşii locali 

 
7.1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare 

A fost continuată activitatea de monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cursul anului 2018, activitatea de monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare a constat în: 
- monitorizarea activității de transmitere a declaraţiilor de interese personale ale 

aleşilor locali la unitățile administrativ-teritoriale unde au existat modificări; 

- actualizarea Procedurii operaționale nr. 19 privind activitatea de evidență a aleșilor 
locali, înregistrată sub nr. II/D/24.020/19.12.2018. 
          7.2. Actualizarea bazei de date privind autorităţile administraţiei publice 

locale 
În judeţul Bistriţa-Năsăud numărul membrilor care compun consiliul judeţean, 

municipal, orăşeneşti şi comunale este de 803, potrivit Ordinului Prefectului nr. 

100/23.03.2016, după cum urmează: 27 consilieri judeţeni, 21 consilieri municipali, 51 
consilieri orăşeneşti şi 704 consilieri comunali. 

La data de 31.12.2018 nici un post de consilier judeţean sau local nu a fost vacant. 

Activitatea de actualizare a bazei de date privind aleşii locali: 
- au fost completate datele cu privire la viceprimarii a două comune (Dumitrița și Tiha 

Bârgăului), prin încetarea calității de viceprimar și alegerea unui nou viceprimar;  
- au fost actualizate datele pentru un număr de 2 consilieri județeni, 2 consilieri 

orășenești (din cadrul Consiliului Local al oraşului Beclean) şi 18 consilieri comunali. 

A fost 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 
calității de membru al partidului politic din care făcea parte (C.l. Josenii Bârgăului). 

  
V. SUPORT DECIZIONAL 
 

1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 
 
Activităţi de secretariat în Comisia de Monitorizare SCIM 

- pregătirea, convocarea şi redactarea proceselor-verbale ale celor 3 şedinţe ale 
Comisiei de Monitorizare; 

- codificarea procedurilor; verificarea procedurilor de sistem şi operaţionale, 28 la 

număr,  elaborate în Instituţia Prefectului, înainte de a fi avizate şi aprobate; 
- pregătirea şi prezentarea  celor 2 proceduri de sistem MAI, ale Corpului de Control al 

Ministrului, referitoare la elaborarea procedurilor de sistem şi la gestionarea riscurilor; 
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- conceperea şi prezentarea “foii de parcurs”  pentru elaborarea la începutul noului an 

a evaluării sistemului de control intern managerial. 
Registrul riscurilor 
A fost actualizat Registrul de riscuri nr. II/B/23872/18.12.2018. 

Registrul procedurilor 
A fost actualizat Registrul de evidenţă a procedurilor interne şi externe. 

 

2. Audit intern 
 
1) Organizarea compartimentului de audit intern 

Compartimentul de audit intern se află în subordinea directă şi nemijlocită a 
prefectului, în organigramă fiind prevăzut 1 post de auditor intern, postul fiind ocupat. Sub 

aspect metodologic şi de specialitate, compartimentul de audit public intern se află sub 
coordonarea Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

2) Exercitarea activităţii de audit public intern  
Auditorul a desfăşurat în principal atribuţiile stabilite prin Legea nr. 672/2002, 

republicată, a auditului intern, conform Normelor metodologice privind activitatea de audit în 
cadrul M.A.I., aprobate prin O.M.A.I. nr. 18/2015.  

Pentru activitatea de auditare, auditorul urmăreşte respectarea „Procedurii privind 
activitatea de auditare”, ediţia a 3-a, revizia 1, procedură pusă de acord cu exigenţele 
O.S.G.G. nr. 400/2015 cu modificări, dar neactualizată conform O.S.G.G. nr. 600/2018. 

3) Planificarea activităţii de audit 
Munca de audit se bazează pe Planul de audit anual şi multinual aprobat de 

conducătorul instituţiei.  

4) Realizarea misiunilor de asigurare 
4.- 1. Misiunea de audit de regularitate „Evaluarea conformităţii cu normele legale în 

domeniul Buget şi evidenţa financiar-contabilă”. Asigurare substanțială, deși au fost 13 

constatări negative, acestea au avut consecințe de o importanță scăzută. În vederea 
eliminării cauzelor care au condus la acele constatări, auditorul a formulat 11 recomandări. 

4.-2. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 

domeniul Resurse Umane - cap. 51.01 „Administraţie publică şi acţiuni externe”. Asigurare 
substanțială. Nu au fost constatări negative cu consecințe notabile, care să necesite 

recomandări. 
4.-3. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 

domeniul Salarizare - cap. 51.01 „Administraţie publică şi acţiuni externe”. Asigurare 

substanțială. O singură constatare negativă, trei recomandări. 
4.-4. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 

domeniul Achiziţii publice”. Asigurare substanțială. O singură constatare negativă, două 

recomandări. 
4.-5. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 

domeniul Conducerea serviciilor publice deconcentrate”. Asigurare parțială. Patru 

constatări negative, șapte recomandări. 
4.-6. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 

domeniul Afaceri europene, relații cu publicul și registratură”. Asigurare parțială. Opt 

constatări negative, treisprezece recomandări. 
4.-7. Misiunea de audit de regularitate nr. “Evaluarea conformităţii cu normele legale 

în domeniul Situații de urgență”. Asigurare substanțială pentru două obiective și asigurare 

parțială pentru un obiectiv. O constatare negativă, două recomandări. 
5) Urmărirea  implementării recomandărilor 

   Din 37 de recomandări făcute în cursul anului 2018, doar 2 au fost implementate, 2 
sunt parțial implementate, 33 nefiind implementate (din care 2 nu au termenul depășit). 
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6) Realizarea altor acţiuni 

Auditorul face parte din Grupul de lucru pentru derularea Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 

Atunci când este solicitat, auditorul formulează opinii şi recomandări în şedinţele 

Comisiei de dezvoltare a SCIM sau în şedinţele de lucru cu persoanele cu atribuţii de 
conducere. 

Aceste activităţi desfăşurate nu au afectat independenţa şi obiectivitatea auditorului. 

 
3. Etică şi conduită 
 

Conform rapoartelor trimestriale și semestriale elaborate de către consilierul de etică, 
acesta nu a fost sesizat cu privire la încălcarea normelor de conduită de către funcționarii 

publici din cadrul instituției. Au fost efectuate 3 instruiri privind respectarea normelor de 
conduită. 

 

4. Protecţia informaţiilor clasificate 
 
- au fost conduse registrele speciale în domeniu, acestea fiind închise şi deschise prin 

proces-verbal şi reînregistrate în Registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, 
borderourilor şi a caietelor pentru însemnări speciale;   

- au fost întocmite modele cu Registrul pentru evidenţa certificatelor de 

securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi Registrul pentru evidenţa 
autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, în vederea deschiderii unor registre 
noi; 

- au fost organizate şedinţe de analiză comună privind misiunea de pază şi protecţie a 
obiectivului, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa-
Năsăud; 

- s-a participat la executarea recunoaşterii la obiectiv alături de reprezentanţii IJJ; 
- prin ordin de prefect a fost constituită comisia de evaluare a informaţiilor secrete de 

serviciu conţinute de documentele emise de IP BN, propuse pentru declasificare; 

- a fost întocmit 1 proces-verbal cu ocazia activităţii de evaluare a informaţiilor 
clasificate emise de IP BN, propuse pentru declasificare, care a fost comunicat Direcţiei 

Generale de Protecţie Internă; 
- a fost întocmită şi comunicată Direcţiei Generale de Protecţie Internă situaţia 

personalului din Structura de securitate care necesită parcurgerea cursului de perfecţionare 

în specialitate;  
- a fost întocmit Planul de pregătire a personalului în domeniul informaţiilor clasificate 

pe anul 2018; 

- au fost întocmite fişele de pregătire individuală a personaluilui în domeniul 
informaţiilor clasificate; 

- a fost întocmit testul de verificare a cunoştinţelor personalului cu acces la informaţii 

clasificate; 
- au fost întocmite temele de instruire pentru personalul care deţine acces la informaţii 

clasificate; 

- au fost organizate şedinţe de instruire a personalului în domeniul informaţiilor 
clasificate; 

- a fost testat personalul care deţine acces la informaţii clasificate; 

- au fost implementate măsurile recomandate de ORNISS privind SIC SIOCWEB; 
- a fost întocmită şi comunicată Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistrița-Năsăud, 

Procedura operaţională privind modul de acţiune la declanşarea alarmei la camera 36; 



 60  

- a fost întocmit Planul de control pe linia informaţiilor clasificate pentru anul 2018, 

care a fost comunicat Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 
- prin ordin de prefect au fost desmnaţi membrii Structurii de securitate în vederea 

efectuării controalelor asupra modului de aplicare a măsurilor de protecţie a informaţiilor 

clasificate la nivelul instituţiei prefectului; 
- au fost întocmite delegaţii speciale de control pe linia protecţiei informaţiilor 

clasificate pentru membrii desemnaţi prin ordin de prefect să efectueze controlul; 

- s-au efectuat acţiuni de control pe linia informaţiilor clasificate, conform Planului de 
control pe anul 2018; 

- au fost întocmite rapoarte de control privind verificarea modului de aplicare a 

măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul instituţiei prefectului, care au fost 
comunicate Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăsăd; 

- s-a participat, alături de reprezentanţii SJPI BN, la controlul planificat la Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bistriţa-Năsăud; 

- a fost actualizată cererea de includere în sistemul de colectare, distribuire şi protecţie 

a corespondenţei instituţiei; 
- a fost actualizată lista delegaţilor pentru predarea/primirea corespondenţei clasificate 

şi comunicată către Unitatea Militară 0598 Bistriţa; 

- s-a efectuat inventarierea documentelor clasificate pe anul 2017; 
- au avut loc acţiuni de control privind verificarea existenţei fizice a documentelor 

clasificate pe anul 2017,  în vederea întocmirii inventarului; 

- s-a solicitat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Bistriţa-Năsăud şi  Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi 
Eliberarea Paşapoartelor Simple Bistriţa-Năsăud rezultatul activităţii de verificare a existenţei 

fizice a documentelor clasificate pe anul 2017, în vederea transmiterii datelor către Direcţia 
Generală de Protecţie Internă; 

- prin ordin de prefect a fost constituită comisia de inventariere a documentelor 

clasificate gestionate de structura de specialitate a prefectului pe anul 2017; 
- s-a încheiat proces-verbal cu ocazia activităţii de inventariere a documentelor 

clasificate primite şi emise în cursul anului 2017; 

- s-a întocmit Raportul privind modul de desfăşurare a activităţii de inventariere a 
documentelor clasificate primite şi emise în cursul anului 2017, care a fost comunicat 

Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 
- prin ordin de prefect au fost constituite comisiile de distrugere, arhivare documente 

clasificate; 

- au fost distruse unele documente clasificate secrete de serviciu ieşite din uz, care se 
regăsesc într-un  proces verbal de distrugere;  

- a fost întocmită lista informaţiilor clasificate, aprobată prin H.G. şi OMAI, pe clase şi 

niveluri de secretizare, precum şi cele iniţiate de IP BN, în vederea întocmirii PPSIC; 
- a fost întocmită lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate, în vederea 

întocmirii PPSIC; 

- a fost întocmit Act adiţional la PPSIC, acesta fiind înaintat spre avizare Serviciului 
Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud; 

- s-a solicit Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud revalidarea 

accesului la informaţii clasificate pentru persoanele ale căror autorizaţii urmau să expire; 
- s-au întocmit tabelele nominale cu persoanele pentru care s-a solicit avizul necesar 

revalidării accesului la informaţii clasificate; 

- au fost eliberate autorizaţii de acces la informaţii clasificate, respectându-se 
procedura de lucru pentru verificarea şi autorizarea personalului în vederea accesului la 

informaţii clasificate; 
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- au fost returnate către SJPI BN autorizaţiile de acces la informaţii clasificate ieşite din 

uz; 
- a fost întocmită situaţia autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate deţinute de 

personalul IP BN; 

- au fost întocmite angajamente de confidenţialitate pentru personalul care a primit 
acces la informaţii clasificate; 

- a fost întocmită Procedura privind asigurarea accesului la documente şi informaţii 

clasificate; 
- au fost verificate zonele de securitate în vederea întocmirii PPSIC; 
- a fost întocmit Registrul permiselor de acces în zonele de securitate; 

- au fost întocmite permise de acces pentru zonele de securitate care au fost predate 
personalului cu acces la informaţii clasificate; 

- a fost întocmit Registrul de evidenţă a incidentelor de securitate; 
- prin ordin de prefect au fost constituite comisiile de cercetare a producerii unor 

posibile incidente de securitate; 

- a fost întocmit raportul comisiei de cercetare a producerii unor posibile incidente de 
securitate, care a fost comunicat SJPI BN; 

- a fost informată DRPCÎV privind producerea unor incidente de securitate la nivelul 

SPCRPCIV; 
- SJPI BN a fost informat despre posibilitatea producerii unor incidete de securitate la 

nivelul IP BN; 

- s-a efectuat instruirea pe linia protecţiei informaţiilor clasificate a personalului 
autorizat pentru accesul la informaţii clasificate din cadrul SPCRPCÎV, conform recomandărilor 
SJPI BN ca urmare a controlului efectuat la acest serviciu; 

- s-a participat la şedinţa comună a personalului care asigură managementul activităţii 
de conducere în secret; 

- a fost alocată plaja de numere destinată informaţiilor clasificate pe anul 2019, pentru 

IP BN, SPCEEPS şi SPCRPCÎV; 
- s-a colaborat cu Serviciul Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud, ca autoritate 

desemnată de securitate, în conformitate cu H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea 

Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 
- s-a participat la activitatea de pregătire în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 

organizată de SJPI BN; 

- s-au efectuat acţiuni de control pe linia pe linie de securitate a SIC-urilor, conform 

Planului de control pe anul 2018; 

- s-au întocmit rapoarte de control privind verificarea modului de aplicare a măsurilor 
de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul instituţiei prefectului, care au fost comunicate 
Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud; 

- s-au întocmit modificări la PrOpSec cu privire la lista aplicațiilor software aprobate a 
fi folosite în cadrul SIC; diagrama sistemului; locația, destinația și dispunerea 
echipamentelor. Acestea au fost înaintate Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-

Năsăud; 
- s-au întocmit modificări ale Cerințelor de securitate specifice SIC din cadrul instituției 

prefectului cu privire la componentele hardware și software ale sistemului; diagrama de 

conexiuni; structurile cu responsabilități privind managementul securității SIC; locația, 
destinația și dispunerea echipamentelor. Acestea au fost înaintate Serviciului Judeţean de 
Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud; 

- s-au condus registrele speciale în domeniu; 
- s-a obţinut reacreditarea SIC-urilor din cadrul instituției prefectului; 

- s-au întocmit angajamente de confidenţialitate pentru personalul care a primit acces 
la informaţii clasificate; 
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- s-a actualizat antivirusul pentru SIC-uri; 

- s-au efectuat testări de securitate pentru SIC-uri, conform Planului de testare pe 
anul 2018; 

- s-au creat backup-uri pentru SIC-uri; 

- s-au întocmit procese-verbale de predare-primire token criptografic asociat SIC 
SMEC; 

- s-au actualizat datele în aplicaţia AILO-APOLLO; 

- s-a întocmit referat și proiect de ordin al prefectului privind desemnarea persoanelor 
responsabile cu multiplicarea documentelor ce conţin informaţii clasificate la nivelul Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- s-a colaborat cu Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud, ca 
autoritate desemnată de securitate, în conformitate cu H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea 

Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 
- s-a întocmit planul de pregătire pentru personalul cu responsabilităţi în exploatarea şi 

administrarea locală a componentei proprii a SIC SIOCWEB pe anul 2018; 

- s-au întocmit fişele de pregătire individuală a persoanelor autorizate să acceseze 
informaţii clasificate naţionale şi a administratorului de securitate local/înlocuitor; 

- s-a creat backup pentru SIC SIOCWEB; 

- s-au schimbat parolele de acces și s-au salvat log-urile privind accesul în camera 36; 
- s-a studiat și s-a participat la instruiri cu privire la legislația în domeniul informațiilor 

clasificate. 

 
5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
 

Aplicaţia MARC (Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie) este o aplicaţie 
software, dezvoltată de către Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), în vederea implementării 
anexelor cuprinse în Metodologie, prelucrării automate a datelor şi reprezentării statistice şi 

grafice a riscurilor de corupţie. 
Acest instrument a beneficiat de revizuire și în acest sens a fost organizată o instruire 

la nivel național în vederea aplicării noilor metode prevăzute în proceduri. 

În cadrul instituției a avut loc o şedinţă cu noii angajaţi şi reprezentanţi ai Serviciului 
Judeţean Anticorupţie Bistrița-Năsăud în vederea clarificării unor aspecte privind prevenirea 

faptelor de corupţie la nivelul instituţiei prefectului. 
A fost întocmit raportul privind progresul periodic şi indicatorii de evaluare a Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016-2020, pentru semestrul I 2018. 

 
VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple 

 

Principalii indicatori ai activitaţii serviciului înregistraţi în anul 2018, comparativ cu 
indicatorii similari din anul 2017:  
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CERERI DE ELIBERARE A PASAPORTULUI IN 

ANII 2017 şi 2018
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În perioada analizată se constată o creştere importantă a numărului de cereri de 

eliberare a paşaportului depuse (22.794 faţă de 18.535), cu 4.259 cereri în plus, lucru 
explicabil prin faptul că în anul 2017 au expirat un număr mare de paşapoarte a căror 
valabilitate a fost de 10 ani, dar şi  paşapoartele biometrice emise în anul 2013, a căror 

valabilitate a fost de 5 ani. Se constată o creştere foarte importantă a numărului de 
paşapoarte simple electronice, fapt explicat prin mărirea valabilităţii paşapoartelor simple 
electronice de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, dar şi o 

scădere a numărului de paşapoarte simple temporare, asta datărită egalizării termenelor de 
eliberare pentru cele două tipuri de paşapoarte. 

 

CERERI DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI DEPUSE 

PRIN  MAE ÎN ANII 2017 şi 2018
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În privinţa numărului de cereri depuse prin MAE se constată o uşoară creştere, fapt ce 

denotă că cetăţenii români au început să uzeze mai mult de serviciiile misiunilor diplomatice 
ale României în străinătate. 
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PASAPOARTE EMISE IN  ANII 2017 şi 2018
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  Acest indicator al activităţii este în directă concordanţă cu cel  al numărului cererilor de 

eliberare a paşaportului depuse, constatându-se şi aici o importantă creştere a paşapoartelor 
emise, de la 21.667 în anul 2017 la 26.857 în 2018.  Diferenţele înregistrate între numărul 
cererilor şi numărul de paşapoarte eliberate se explică prin faptul că un număr de cereri se 

află în prezent în lucru.  
  

PAŞAPOARTE  C.R.D.S. EMISE  IN  ANII

 2017 şi 2018
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La acest indicator se constată o uşoară scădere, cu 43 mai puţine solicitări de stabilire 

a domiciliului în străinatate.  
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RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA IN  ANII

 2017 şi 2018
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Acest indicator consemnează o stagnare a numărului cetăţenilor care se reîntorc în 

ţară, însă este mult mai mic în raport cu cei care-şi stabilesc domiciliul în străinatate. 
 

NUMARUL SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE APLICATE 

IN  ANII 2017 şi 2018
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Numărul contravenţiilor constatate şi a amenzilor aplicate la regimul paşapoartelor a 
crescut proporţional cu creşterea numărului de cereri depuse. 
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VALOAREA SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE 

APLICATE IN  ANII 2017 şi 2018
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Sumele în lei pentru sancţiunile contravenţionale constatate şi aplicate au fost încasate 
în proporţie covârşitoare, doar în cazul a 10 sancţiuni aplicate fiind cazul dării proceselor-
verbale încheiate în debit la administraţiile financiare de la locul de domiciliu.    

  

ADEVERINŢE ELIBERATE 

 IN  ANII  2017 şi 2018
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La acest indicator se constată o scădere semnificativă a numărului adeverinţelor 
eliberate, ceea ce denotă faptul că numărul cetăţenilor români care pleacă la muncă în 
străinătate este în scădere.  
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ORDINE DE INTERZICERE A PARASIRII TARII

 IN  ANII 2017 şi 2018
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Activitatea Compartimentului restricţii cunoaşte o scădere faţă de anul 2017. 
  

PROCESE VERBALE DE ABSENTA DE LA DOMICILIU

 IN  ANII 2017 şi 2018
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Acesta este  un  indicator care scoate în relief faptul că în comparaţie cu anii 

precedenţi, în anul 2018 au fost identificate la domiciliu mai multe persoane asupra cărora au 
fost dispuse măsuri de suspendare a dreptului la libera circulaţie. 
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PASAPOARTE RETRASE

 IN ANII 2017 şi 2018
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La acest capitol se înregistrează o scădere, fapt explicat prin aceea că numărul 
deţinătorilor de paşapoarte asupra  cărora au fost dispuse măsuri de suspendare a dreptului 

la libera circulaţie este mai mic, marea majoritate fiind nedeţinători sau deţinători de 
paşapoarte expirate. 

 

COMUNICARI CATRE INSTANTA

 IN  ANII 2017 şi 2018
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Activitatea de comunicare către instanţe este proporţională cu numărul de ordine de 
interzicere a părăsirii ţării primite. 
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  În perioada analizată au fost scanate la zi toate cererile şi mapele de paşapoarte ale 

celor care au solicitat paşaport în această perioadă. De asemenea, s-a reuşit şi trimiterea 
către judeţele de domiciliu a tuturor cererilor de eliberare a paşapoartelor preluate de la 
persoane domiciliate în  alte judeţe.   

   În perioada de referință, şeful serviciului a efectuat în rândul subordonaţilor 24 
controale pe diverse linii de muncă. Controalele s-au desfăşurat în baza unor planuri tematice 
de control şi au fost finalizate prin rapoarte în care s-au menţionat aspectele constatate, 

măsurile care s-au impus în vederea remedierii disfuncţiilor şi stabilirea unor termene cu 
responsabilităţi, iar în şedinţele săptămânale efectuate au fost prezentate colectivului şi 
aceste aspecte. 

  În anul 2018, pe adresa de e-mail al SPCEEPS Bistriţa-Năsăud au sosit 16 mail-uri 
trimise atât de către persoane, cetăţeni români domiciliaţi în ţară, cât şi în străinătate. Toate 

acestea vizau obţinerea de informaţii despre posibilitatea obţinerii paşaportului, programul de 
lucru, documente necesare sau alte aspecte legate de călătoriile în străinatate. În toate 
cazurile s-a răspuns documentat, cu maximă operativitate. 

  Pe linia continuării acţiunii de modernizare a activităţii instituţiei prefectului,  Serviciul 
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a continuat elaborarea  
procedurilor de lucru, ajungându-se în prezent la 56 astfel de proceduri. Tot în această 

perioadă au fost efectuate instruirile trimestriale pe linie de PSI, protecţia muncii, precum şi 
cu privire la circulaţia cadrelor serviciului pe drumurile publice, instruire efectuată în baza 
Dispoziţiei ministrului internelor şi reformei administrative  nr. 74.322/19.04.2005. 

 În urma verificărilor anuale efectuate pe linia pregătirii profesionale, tragerile cu 
armamentul şi la pregătirea fizică, au fost acordate 10 calificative de “Foarte Bine”. 
 

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

 

 Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto 
 

Compartimentul regim permise de conducere şi examinări  

Pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud sunt autorizate şi funcţioneaza 39 şcoli şi 5 persoane 
fizice autorizate pentru pregătirea candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere la 

care sunt afiliaţi 168 instructori autorizaţi. Sunt autorizate şi funcţionează 9 laboratoare 
psihologice.  

În evidenţa informatizată, la sfârşitul anului 2017 erau 104.151 conducători auto, în 

evidenţa manuală 10.567 conducători auto, iar în momentul de faţă sunt în evidenţa 
informatizată 110.778 conducători auto, iar în evidenţa manuală 10.521 conducători auto, 
ceea ce reprezintă o creştere cu 6.627 conducători auto în evidenţa informatizată şi o 

scădere cu 46 a numărului de conducători auto din evidenţa manuală. 
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Pe categorii de vârstă, situaţia se prezintă astfel: 

            - 16-17 ani:                17 conducători auto; 
            - 18-20 ani:           4.344 conducători auto; 
            - 21-30 ani:          23.876 conducători auto; 

            - 31-50 ani:          50.686 conducători auto; 
            - 51-70 ani:          26.897 conducători auto; 
            - peste 70 ani :       4.958 conducători auto. 

Activitatea de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se 
desfăşoară numai în municipiul Bistriţa, în toate zilele lucrătoare ale săptămânii. 

În comisiile de examen au fost numiţi atât ofiţerii cât şi agenţii de poliţie, toţi fiind 

atestaţi ca examinatori de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Bucureşti, activitatea desfăşurându-se în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru creşterea operativităţii şi pentru o mai bună deservire a cetăţenilor, la 
activităţile de programare a candidaţilor în sistem informatic au fost desemnaţi şi au 
participat şi ing. Lalescu Cristian şi pc. Cosma Lorena. 

Pe parcursul anului 2018 au fost examinaţi 10.683 candidaţi, faţă de 9.981 candidaţi în 
aceeaşi perioadă a anului 2017 (+702), din care au fost declarați admişi, atât la proba 
teoretică, cât şi la cea practică, 5.509 candidaţi, faţă de 5.870 candidaţi admişi în aceeaşi 

perioadă a anului 2017 (-361), în procente rata de promovabilitate fiind de 51,56% faţă de  
58,81% în aceeaşi perioadă a anului 2017. 

 

 
 
Pentru buna desfăşurare a activităţii, examinatorii care au fost nominalizaţi în comisia 

de examinare, au fost instruiţi zilnic de către şeful serviciului cu privire la respectarea 
legislaţiei în domeniu, noutăţile legislative apărute, respectarea timpilor de examinare şi 

asupra modului de comportare în relaţiile cu cetăţenii. 
Activitatea de examinare a candidaţilor a avut de suferit din cauza numărului 

insuficient de examinatori auto şi a faptului că funcţia de şef serviciu a fost vacantă până la 

data de 01.10.2018, atribuţiile acestuia fiind preluate prin împuternicire de comisarul şef 
Gârda Teodor, care a participat din acest motiv sporadic la examinarea auto a candidaţilor. 
Totodată, acesta s-a transferat începând cu data de 01.11.2018 la SPCRPCIV Suceava. 
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 Referitor la categoriile pentru care examinatorii sunt atestaţi să examineze candidaţii 

există o problemă, în sensul că doar 3 examinatori din 6 au atestate corespunzătoare pentru 
categoriile A, CE şi DE, astfel că se impune obţinerea şi de către ceilalţi examinatori a 
celorlalte categorii de permis. 

 Din cauza celor precizate mai sus, cei care doresc să susţină examenul la proba 
practică trebuie să aştepte o perioadă îndelungată, aproximativ 45 de zile pentru categoria B 
şi 90 de zile pentru celelalte categorii, motiv pentru care este necesară încadrarea urgentă a 

unui ofiţer pentru postul vacant de examinator, cu atât mai mult cu cât sinsp. Andreica Oana 
urmează să intre în concediu maternal din luna aprilie a anului 2019. 

Zilnic, examinatorii au verificat documentele care atestă starea tehnică a vehiculelor 

destinate activităţii de examinare, precum şi existenţa asigurărilor de răspundere civilă auto. 
Un volum însemnat de activitaţi s-au desfăşurat şi la ghişeul destinat deservirii 

cetăţenilor, unde programul de lucru este zilnic între orele 08.30-16.30, cu excepţia zilelor de 
joi a saptămânii, când programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 08.30-18.30. 
 Pe parcursul anului 2018 au fost implementate datele în vederea editării şi eliberării 

pentru 14.800 permise de conducere faţă de 16.465 în aceeaşi perioadă a anului 2017 (-
1.665) permise de conducere. 

Din totalul permiselor confecţionate şi eliberate în perioada analizată, un număr de 

5.469 permise de conducere au fost emise ca urmare a promovării examenului. 
 Au fost preschimbate 407 permise eliberate de autorităţi străine, cu permise de 
conducere româneşti. 

 
 Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 

 

Compartimentul înmatriculare si evidenţa vehiculelor rutiere 
La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, la data de 01.01.2018 erau înmatriculate un 

numar de 101.476 vehicule, iar la 31.12.2018 figurau înmatriculate 111.101 vehicule,  ceea 

ce reprezintă o creştere a parcului auto cu 9.625 vehicule. 
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Analizând structura parcului auto pe categorii de vehicule înmatriculate la nivelul 

judeţului, acesta se prezintă astfel: 
 

Nr. 

crt. 

Categoria Număr 

vehicule    la 
01.01.2018 

Număr 

vehicule la 
31.12.2018 

Diferenţe 

0 1 2 3 4 

1 Autobuz 318 327 +9 

2 Automobil mixt 590 547 -43 

3 Autoprop. lucrări 2 2 - 

4 Autorulotă 4 4 - 

5 Autospecială 91 90 -1 

6 Autospecializată 532 508 -24 

7 Autotractor 266 262 -4 

8 Autoturism 77.150 84753 +7603 

9 Autoutilitară 14.143 15287 +1144 

10 Autovehicul spec. 253 280 +27 

11 Microbuz 277 271 -6 

12 Moped 5 5 - 

13 Motocar 1 1 - 

14 Motocicletă 190 177 -13 

15 Motociclu 992 1122 +108 

16 Motocvadriciclu 6 6 - 

17 Motoretă 35 35 - 

18 Remorcă 4.392 4982 +590 

19 Remorcă lentă 7 25 +18 

20 Remorcă specială 192 248 +56 

21 Scuter 10 10 - 

22 Semiremorcă 1.641 1768 +127 

23 Tractor 102 106 +2 

24 Tractor rutier 277 273 +4 

 

În cadrul compartimentului, în perioada analizată şi-au desfăşurat activitatea 1 ofiţer 
de poliţie şi 3 agenţi de poliţie, sprijiniţi de încă 2 agenţi de poliţie de la atelierul de 
confecţionat plăci cu numere de înmatriculare. 

 Toţi lucratorii au dat dovadă de corectitudine şi comportament civilizat în relaţiile cu 
cetaţenii, astfel că nu au fost înregistrate nemulţumiri cu privire la activitatea acestora. 

Pe parcursul anului 2018 au fost soluţionate cererile şi au fost înmatriculate 22.623 
(+1.924) vehicule faţă de 20.699 vehicule, în aceeaşi perioadă a anului 2017.  

Au fost eliberate 12.628 (-1.637) autorizații provizorii, față de 14.265 autorizații 

provizorii în aceeaşi perioadă a anului 2017. 
Au fost radiate din circulaţie 12.975 vehicule, faţă de 9.972 vehicule radiate în 

aceeaşi perioadă a anului 2017 (+3.003).   

Au fost eliberate un număr de 7 certificate pentru probe. 
 Colaborarea cu atelierul de confecţionat plăci a fost bună, nu au fost înregistrate 
situaţii în care compartimentul să nu fie aprovizionat corespunzător şi la timp. 
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 Compartimentul informatic 

 
În cadrul compartimentului, în prezent îşi desfăşoară activitatea 2 lucrători, inginerul 

de sistem şi un analist programator. 

Compartimentul informatic asigură îndeplinirea funcţiei sistemului naţional informatic 
de regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor prin derularea activităţilor 
privind gestionarea, ţinerea în actualitate şi administrarea tehnică a bazelor de date şi imagini 

ale deţinătorilor permiselor de conducere şi deţinătorilor de vehicule rutiere, întreţinerea şi 
actualizarea nomenclatoarelor de interes general, producerea şi eliberarea  documentelor 
specifice şi asigură furnizarea datelor referitoare la persoană şi vehicul. 
 

VII. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

 Cooperare interinstituţională 
a. protocoale de colaborare cu instituţii publice: 

S-a încheiat un protocol de colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud Bistriţa-Năsăud, pentru 
desfăşurarea de activităţi comune legate de prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri 

în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor din judeţul Bistriţa-Năsăud.  
La sfârşitul anului, Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud avea 19 de acorduri 

de parteneriat şi convenţii de colaborare în vigoare, din care 11 cu entităţi publice. 

b. cooperarea cu serviciile publice deconcentrate în cadrul comisiilor şi 
grupurilor de lucru interinstituţionale: 

11..  CCeennttrruull  LLooccaall  ddee  CCoommbbaatteerree  aa  BBoolliilloorr  aall  JJuuddeeţţuulluuii  BBiissttrriiţţaa--NNăăssăăuudd s-a întrunit în 4 

şedinţe de lucru, astfel: 
- 22 ianuarie 2018: recomandările Misiunii Grupului Permanent de Experţi pentru PPA 

în zona Baltică şi Regiunea Europei de Est legate de profilaxia şi controlul PPA la porcii 

mistreţi; prezentarea Grupului Local de Experţi în vânat şi vânătoare ca grup de suport tehnic 
al Centrului Local de Combatere a Bolilor al judeţului Bistriţa-Năsăud; stabilirea şi aprobarea 
strategiei de prevenire şi control a PPA şi  a modului de implementare a acesteia la nivelul 

judeţului Bistriţa-Năsăud;   

- 10 iulie 2018:  aspecte generale privind PPA; prezentarea evoluţiei actuale a  

PPA pe teritoriul României; informare cu privire la revizuirea Manualului operaţional pentru 
intervenţie în focarele de pestă porcină africană, aprobată prin Hotărârea nr. 2/06.07.2018 a 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; supunerea spre aprobare a “Programului 

pentru prevenirea apariţiei  pestei porcine africane pe teritoriul judeţului Bistriţa Năsăud”, în 
formă actualizată; 

- 23.10.2018: în contextul confirmării apariției pestei porcine africane în județul 

Maramureș, în apropierea graniței cu județul nostru, s-a decis intensificarea controalelor 
rutiere în scopul prevenirii riscului ca agentul patogen al pestei porcine africane să fie 
răspândit prin activităţille de comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine 

animală, continuarea suspendării activităţii târgurilor de animale vii şi mediatizarea măsurilor 
specifice pentru prevenirea răspândirii virusului pestei porcine africane;  

- 14.11.2018: gestionarea situaţiei create de apariţia pestei porcine africane la granița 

dintre judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş şi discuţie pe tema oportunităţii recoltării 
exemplarelor de vulpe, cioară grivă şi coţofană din cota de recoltă, în vederea diminuării 
riscului apariţiei PPA.  

22.. GGrruuppuull  JJuuddeeţţeeaann  BBiissttrriiţţaa--NNăăssăăuudd  ddee  MMooddeerrnniizzaarree  aa  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  PPuubblliiccee s-a întrunit 
în 19.12.2018 cu următoarea ordine de zi: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb3Ozq8cTeAhWTSsAKHSksAx0QFjAAegQIDBAB&url=http%3A%2F%2Fpasaridinromania.sor.ro%2FCioara-griva&usg=AOvVaw1ha_7qvsd7Rh9ns4hoWslb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb3Ozq8cTeAhWTSsAKHSksAx0QFjAAegQIDBAB&url=http%3A%2F%2Fpasaridinromania.sor.ro%2FCioara-griva&usg=AOvVaw1ha_7qvsd7Rh9ns4hoWslb
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- Informare cu privire la principalele realizări ale implementării Strategiei pentru 

consolidarea  Administraţiei Publice 2014-2020 la nivel central; 

- Prezentarea principalelor obiective propuse în „Planul judeţean Bistriţa-Năsăud de 
modernizare a administraţiei publice 2018-2020”; 

- Informare cu privire la îmbunătăţirile aduse implementării Strategiei pentru 
consolidarea  Administraţiei Publice 2014-2020 prin proiectul Secretariatului General al 
Guvernului intitulat „Îmbunătăţirea capacităţii CNCISCAP de a coordona implementarea 

Strategiei”.  

33.. CCoommiissiiaa  ddee  iinncclluuzziiuunnee  ssoocciiaallăă s-a reunit în 7 şedinţe de lucru: 
 - 25.01.2018: analiza Raportului privind stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în 

Planul de acțiuni din domeniul incluziunii sociale și protecției sociale al județului Bistrița-
Năsăud în semestrul II 2017 şi analiza și supunerea spre aprobare a proiectului ”Planului de 

acțiuni în domeniul incluziunii sociale și protecției sociale al județului Bistrița-Năsăud pentru 
anul 2018”; 
 - 02.04.2018: continuarea analizei Raportului privind stadiul îndeplinirii obiectivelor 

cuprinse în Planul de acțiuni din domeniul incluziunii sociale și protecției sociale al județului 
Bistrița-Năsăud în semestrul II 2017 şi prezentarea activității Fundației Inocenți;  

- 31.07.2018: analiza Raportului privind stadiul îndeplinirii în semestrul I 2018 a 

obiectivelor cuprinse în „Planul de acțiuni din domeniul incluziunii sociale și protecției sociale 
al județului Bistrița-Năsăud” şi prezentarea activității Centrului Creștin de Reintegrare Socială 
Onisim; 

- 08.08.2018: subprefectul judeţului a propus iniţierea unui demers pentru 
interoperabilitatea bazelor de date ale instituţiilor judeţene cu atribuţii de incluziune socială 
(I.S.J., A.J.O.F.M., A.J.P.I.S., Casa de Pensii) şi pentru identificarea persoanelor care nu se 

regăsesc în nicio bază de date, astfel încât odată identificată populaţia exclusă social, să se 
poată  găsi modalităţi mai eficiente de intervenţie. S-a concluzionat că demersul nu poate fi 
realizat de  instituţia prefectului, întrucât aceasta nu are cadrul legal şi competenţe în a 

deţine şi prelucra (sau transmite) date cu caracter personal, provenite de la alte instituţii, ci 
doar de instituţiile respective, prin încheierea de protocoale de colaborare atât cu a.p.l.-urile 
de pe raza judeţului, cât şi între ele (cu aviz MMJS); 

-  26.09.2018: la sediul Penitenciarului Bistrița, pentru a discuta „Strategia națională 
de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019” și demersurile 

instituționale de implementare a acesteia; 
- 11.10.2018:  subprefectul judeţului a abordat problema reintegrării sociale a 

persoanelor private de libertate din prisma recunoaşterii la calcularea pensiei a muncii 

prestate pe perioada detenţiei, ca vechime în muncă, şi s-au iniţiat demersuri pentru 
formularea de propuneri de modificări legislative în acest sens; 

- 10.12.2018: Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 
 c. colaborarea cu autorităţile publice centrale: 

- pentru sprijinirea derulării la nivelul judeţului a proiectului Consiliului Superior al 

Magistraturii „TAEJ- Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea 
comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” s-a emis Ordinul Prefectului nr.  
232/02.11.2018  prin care s-a constituit Comisia de recepţie şi distribuire a materialelor 

informative elaborate în cadrul proiectului.  

 Relaţii internaţionale 
I. Activităţi de relaţii internaţionale la care au participat reprezentanţi ai 

instituţiei (6): 
a. la sediu: 
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1) 22.03.2018: întâlnire cu Ambasadorul Republicii Belarus în România, Excelența Sa, 

domnul Andrei M. Grinkevich, pentru cunoaştere reciprocă şi identificare a modalităţilor de 
cooperare cu judeţul Bistriţa-Năsăud; 

2) 27.03.2018: participare la adoptarea de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a 

“Declaraţiei de Reunire cu Republica Moldova”; 
3) 21.08.2018: întâlnire de curtoazie cu Excelența Sa, Consulul Onorific al României în 

R.S. Vietnam, doamna Tran Thi Thanah Nhan şi Ambasadorul României în R.S. Vietnam, 

Valeriu Arteni, în cadrul căreia s-a înaintat ideea înfrățirii județului cu provincia Lâm Đồng; 
4) 13.10.2018: participare la întâlnirea de lucru a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 

cu delegația partenerului din China, provincia Hunan; 

5) 02.11.2018: întâlnire cu domnul Jose Arnau Uson, Consul Onorific al Spaniei, 
pentru cunoaştere reciprocă şi pentru dezvoltarea unor proiecte comune.  

b. deplasări externe: 
1) 12-13.06.2018: participarea unui funcţionar din cadrul Serviciului Afaceri Europene, 

Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate la cea de a XXI–a 

sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor 
germani din România, la sediul Ministerului pentru Interne, Construcții și Patrie din Berlin, 
Republica Federală Germania.  

II. Pregătirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene: 

1) pentru pregătirea „Reuniunii Informale la Bistriţa a Ataşaţilor de Mediu din ţări 

membre ale U.E.”, cu adresa nr. II/B/26.676/619/16.01.2018 s-au transmis Ministerului 
Afacerilor Interne informaţii necesare pregătirii reuniunii şi în data de 25.04.2019 a avut loc o 
întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Mediului şi ai Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru a 

stabili programul vizitei, echipa care se va ocupa de pregătirea evenimentului şi resursele 
necesare pentru succesul reuniunii; 

2) prin adresa nr. II/B/8.895/07.05.2018 s-au comunicat Unităţii de Pregătire a 

Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
evenimentele organizate la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud în data de 9 mai 2018 pentru 
marcarea Zilei Europei; 

3) prin adresa nr. II/B/14.869/24.08.2018 s-au comunicat Agenţiei Naţionale pentru 
Romi informaţiile necesare pentru pregătirea unui eveniment ocazionat de pregătirea 

Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.  
III. Monitorizare şi îndrumare cu privire la relaţiile externe 
a. Monitorizare: 

1) Planul anual al relaţiilor externe ale autorităţilor administraţiei publice locale din 
judeţ se solicită şi se centralizează la începutul anului, prezentându-se spre informare 
conducerii instituţiei şi fiind monitorizat semestrial. În anul 2018, un număr de 15 autorităţi 

publice locale au planificat un număr de 30 activităţi de relaţii externe. 
2) Cu adresa nr. II/B/19.253/25.10.2018 s-au comunicat M.D.R.A.P. toate acordurile 

de cooperare externă ale autorităţilor publice locale din judeţ, pentru care în baza de date a 

ministerului existau solicitări de avizare a oportunităţii, precum şi stadiul actual al relaţiilor cu 
partenerii externi respectivi.  

b. Îndrumare: 

1) Prin adresa nr. II/B/4.394/21.02.2018 s-a comunicat unui număr de 8 autorităţi 
publice locale care intenţionau să încheie înţelegeri de cooperare cu autorităţi similare din 
alte state: 

- prevederile legale privind încheierea unei înţelegeri de cooperare cu o autoritate 
similară din alte state; 

- programele prin care se pot obţine finanţări pentru activităţile de relaţii 
internaţionale; 
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- un model orientativ de înţelegere de cooperare; 

- un îndrumar pentru identificarea unui partener de înfrăţire.  
2) Prin circulara nr. II/B/19.980/82/22.10.2018 toate autorităţile publice locale de pe 

raza judeţului au fost informate asupra încetării activităţii Consulatului Republicii Polone cu 

sediul la Luduş.  
 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 
a. de către instituția prefectului  

S-au desfăşurat activităţi premergătoare întocmirii şi depunerii cererii de finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE 
INVESTIŢII 3.1, OPERAŢIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE. 

 Prin O.P. nr. 82/2018 a fost constituită echipa pentru realizarea activităților necesare 
pregătirii documentațiilor în vederea depunerii cererii de finanțare pentru reabilitarea termică 
a clădirii instituției prefectului.  

Cu privire la expertiza tehnică a clădirii palatului administrativ: 
- au fost întocmite documentațiile pentru achiziția serviciilor de expertizare tehnică a clădirii 

(note justificative, tema de proiectare, caiet de sarcini); 

- a fost finalizată achiziția serviciilor de expertizare tehnică a clădirii;  
- a fost recepționată documentația tehnică;  

 - documentația a fost transmisă la MAI - Direcția tehnică,  pentru analizare;  

 - a fost primită documentația de la MAI cu mici  recomandări legate de categoria de 
importanță a clădirii;  
 - au fost transmise recomandările specialiștilor tehnici;  

 - au fost făcute modificările aferente;  
 - a fost realizată recepția finală a documentației tehnice.  
 Cu privire la documentația tehnică Audit energetic, DALI și PT:  

 - a fost întocmit caietul de sarcini și documentația de achiziții;  
 - a fost publicată documentația în SICAP (fostul SEAP) în data de 15.05.2018; 

- a fost întocmită fişa de proiect şi comunicată Ministerului Afacerilor Interne, conform 

procedurii de lucru;  
- a fost semnat contractul de servicii; 

- a fost efectuată recepția documentațiillor aferente auditului energetic și DALI.  
În anul 2018 nu a fost lansată nici o cerere de proiecte în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1, OPERAŢIUNEA B - 

CLĂDIRI PUBLICE pentru regiunea Nord-Vest.   
Au fost efectuate un număr de 12 ședințe de lucru pe diverse teme în funcție de stadiul 

documentațiilor.  

b. în calitate de partener în cadrul proiectelor:  

 „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, 
armonizare, dialog îmbunătăţit” SIPOCA 35, finanţat din Fondul Social European 
(FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020: 

        - întocmirea ordinului prefectului privind nominalizarea expertului local în cadrul 

proiectului;  
 - întocmirea listei privind persoanele responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001 și a 
Legii nr. 52/2003 la nivelul județului Bistrița-Năsăud; 

 - organizarea întâlnirilor de lucru pe tema prezentării procedurii de lucru și a ghidului 
de implementare realizate în cadrul proiectului; 
 - comunicarea şi transmiterea documentelor și informaţiilor legate de implementarea 

proiectului “Guvernare transparentă, deschisă şi participativă-standardizare, armonizare, 
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dialog îmbunătăţit” cod SIPOCA 35, coordonatorului activităţilor Ministerului Afacerilor 

Interne; 
 - întocmirea şi transmiterea lunară a raportului de activitate, fişei de pontaj şi toate 
documentele financiar contabile şi administrative. 

  1. Circulare privind afacerile europene și alte domenii (32): 
- circulara nr. II/B/1/163/04.01.2018 privind transmiterea priorităţilor de investiţii 

pentru anul 2018 şi stadiul realizării investiţiilor aferente anului 2017; 

- circulara nr. II/B/2/302/05.01.2018 privind lansarea cererilor de sprijin prin 
intermediul submasurii 6.5 din PNDR; 

- circulara nr. II/B/3/463/09.01.2018 privind lansarea cererii de proiecte din cadrul 

POR,  Axa 3, Operațiunea iluminat public; 
- circulara nr. II/B/7/904/12.01.2018 privind oferta de lemn de foc pentru populație;  

- circulara nr. II/B/14/2.028/26.01.2018 privind solicitarea planului de acțiuni privind 
realizarea politicilor de integrare europeană și intensificarea relațiilor externe;  

- circulara nr. II/B/15/2.874/06.02.2018 privind completare date chestionare asociații 

de dezvoltare intercomunitare; 
- circulara nr. II/B/17/2.890/06.02.2018 privind propunerile de modificare a H.G. nr. 

799/2014 – POAD; 

- circulara nr. II/B/23/3.685/14.02.2018 privind campania de depunere a cererilor de 
plată pe suprafaţă; 

- circulara nr. II/B/29/5.555/08.03.2018 privind organizarea seminarului pe tema 

dezvoltării durabile; 
- circulara nr. II/B/33/6.474/21.03.2018 privind termenul de păstrare și arhivare al 

documentelor POAD 2014/2015; 

- circulara nr. II/B/35/7.009/28.03.2018 privind întocmirea si transmiterea raportului 
anual privind Legea nr. 544/2001; 

- circulara nr. II/B/36/7.765/10.04.2018 privind programul european de furnizare 

gratuită a internetului;  
- circulara nr. II/B/37/8.133/16.04.2018 privind lansarea POR, Axa 13 sprijinirea 

regenerării orașelor mici;  

- circulara nr. II/B/39/8.807/26.04.2018 privind măsurile necesare pentru minivacanța 
de 1 mai;  

- circulara nr. II/B/41/9.058/3.05.2018 privind solicitarea datelor privind  Legea nr. 
544/2001 - asistenți ai persoanelor cu handicap; 

- circulara nr. II/B/48/11.415/06.06.2018 privind verificarea POAD 2015-2016; 

- circulara nr. II/B/49/11.426/06.06.2018 privind verificarea unor documente POAD;  
- circulara nr. II/B/65/15.131/31.07.2018 privind  transmiterea radiogramei 

Ministerului Fondurilor Europene privind gestionarea deșeurilor;  

- circulara nr. II/B/72/17.142/4.09.2018 privind solicitarea unor documente 
justificative aferente POAD 2014; 

- circulara nr. II/B/75/17.942/19.09.2018 privind identificarea terenurilor cu ambrozia; 

- circulara nr. 76/17.947/19.09.2018 privind comunicarea reprezentanților în cadrul 
comisiei de verificare a aplicării Legii nr. 62/2018; 

- circulara nr. 84/20.159/24.10.2018 privind campania de vaccinare antirabică;  

- circulara nr. 85/20.198/24.10.2018 privind completarea chestionarului pe tema 
promovării turistice a localităților, inițiat de ADR Nord-Vest; 

- circulara nr. II/B/87/21.423/12.11.2018 privind disponibilitatea lemnului de foc 

pentru populație;  
- circulara nr. II/B/89/21.808/19.11.2018 privind necesarul de microbuze școlare la 

nivelul județului;  
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- circulara nr. II/B/93/22.130/22.11.2018 privind disponibilitatea lemnului de foc 

pentru populație; 
- circulara nr. II/B/96/22.878/4.12.2018 privind aplicarea Legii nr. 448/2006 la nivelul 

autorităților publice; 

- circulara nr. II/B/97/22.881/4.12.2018 privind aplicarea Legii nr. 448/2006 la nivelul 
serviciilor publice deconcentrate;  

- circulara nr. II/B/98/23.110/6.12.2018 privind oferta lemn de foc pentru populație;  

- circulara nr. II/B/100/23.612/13.12.2018 privind centralizarea datelor referitoare la 
responsabilii de aplicare a Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003 (APL); 

- circulara nr. II/B/101/23.670/14.12.2018 privind centralizarea datelor referitoare la 

responsabilii de aplicarea Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003 (SPD); 
- circulara nr. II/B/103/24.353/27.12.2018 privind oferta lemn de foc pentru populație.  

2. Acţiuni de diseminare a informaţiei europene 
Pentru diseminarea informaţiei europene s-a acţionat conform Planului judeţean 

pentru realizarea politicilor de integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, fiind 

realizate următoarele: 
 Publicarea pe site-ul instituţiei prefectului: www.prefecturabn.ro a 

informaţiilor privind programele operaţionale şi actualizarea  listei oportunităţilor 

de finanţare oferite atât din fonduri structurale ale Uniunii Europene, cât şi din 
fonduri ale Guvernului României sau alte surse de finanţare.  
 Întocmirea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţ a 

politicilor naţionale, politicilor de integrare europeană şi intensificarea relaţiilor 
externe.  

Planul a fost monitorizat semestrial prin solicitarea stadiului realizării acestuia de la 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi serviciile publice deconcentrate. Rapoartele au fost 
înaintate conducerii instituţiei prefectului.  

Au fost planificate un număr de 235 acţiuni, de către: instituţia prefectului, 8 

servicii publice deconcentrate, 39 autorităţi publice locale şi 6 asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară. 
 Transmiterea a 19 circulare şi e-mail-uri cu privire la oportunităţi de 

finanţare şi alte reglementări în domeniul afacerilor europene. 
3. Monitorizarea proiectelor cu finanţare europeană derulate de către: 

a. autorităţi publice locale şi serviciile publice deconcentrate 
La nivelul semestrului I 2018 existau în implementare în județ un număr de 147 

proiecte finațate din fonduri europene astfel:  

- PNDR - 119; 
- POR - 19; 
- POCA - 1; 

- POCU - 5; 
- POIM - 3.  
Valoarea totală (cu TVA) a proiectelor este de circa 248,3 milioane lei.  

b. mediul de afaceri  
Situaţia accesării fondurilor europene de către sectorul privat s-a îmbunătăţit constant 

în anul 2018. La nivelul semestrului I 2018 existau în implementare la nivelul județului un 

număr de 1.194 proiecte finațate din fonduri europene astfel:  
- PNDR - 1173; 
- POR - 17; 

- POC – 2; 
- POCU - 2.  

Valoarea totală (cu TVA) a proiectelor este de circa 104,6 milioane lei.  

http://www.prefecturabn.ro/
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Rapoarte care se întocmesc la nivelul serviciului pentru informarea 

prefectului şi subprefectului, dar care nu se transmit la Ministerul Afacerilor 
Interne sau la alt minister   

În cadrul activităţii de monitorizare a proiectelor au fost întocmite un număr de 5 

informări: 
- raportul privind investiţiile realizate în anul 2017 de către autorităţile publice locale;  
- lista priorităților de investiții ale autorităților publice locale din județ în anul 2018; 

- situaţia accesării fondurilor europene la data de 31.12.2017; 
- situaţia proiectelor finanţate din fonduri europene şi gradul de absorbţie al fondurilor 

europene la data de 30.06.2018; 

- raportul privind stadiul realizării acțiunilor cuprinse în cadrul Planului județean pentru 
realizarea politicilor de integrare europeană și intensificarea relațiilor externe. 

 
IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
 

1. Informare şi relaţii publice 
 

 Asigurarea accesului la informaţiile de interes public         
 Situaţia solicitărilor înregistrate în perioada 01.01. - 31.12.2018 la nivelul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud se prezintă astfel: 

 număr total de solicitări de informaţii de interes public - 12.  

 număr total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 
o informaţii privind activitatea diplomatică din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Bistriţa-Năsăud - 1 cerere; 
o informaţii privind numărul asisitenților personali ai persoanelor cu handicap - 1 

cerere; 
o informaţii privind gestionarea câinilor fără stăpân - 3 cereri; 

o informaţii privind accesul persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bistriţa-Năsăud - 1 cerere; 

o solicitare transmitere copii din arhiva instituției - 3 cereri; 

o informaţii privind situația autovehiculelor înmatriculate în sem. I 2018 - 1 cerere; 
o informaţii privind datele de contact ale administrațiilor publice locale, asociațiilor și 

fundațiilor - 1 cerere; 

o informații privind vaccinarea antirabică - 1 cerere. 

 număr de solicitări rezolvate favorabil - 11. 
 număr de solicitări informaţii inexistente - 1. 

 număr de solicitări redirecţionate - 0. 
 număr total de solicitări respinse (informaţii exceptate de la acces) - 0. 

 număr de solicitări clasate (greşit adresate) - 0. 

 număr total de solicitări în curs de soluţionare - 0. 
 număr de solicitări adresate în scris - 12, din care: 

- pe suport de hârtie - 3; 
- pe suport electronic - 9. 

 număr de solicitări adresate adresate verbal - 0. 

 număr de solicitări adresate de persoane fizice - 5. 

 număr de solicitări adresate de persoane juridice - 6. 
 număr de solicitări adresate de mass-media - 1. 

 număr de reclamaţii administrative - 0. 
 număr de plângeri depuse în instanţa de judecată - 0. 
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2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 

 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor 
Au fost primite, înregistrate, repartizate şi expediate în urma soluţionării acestora de 

către personalul instituţiei, un număr de 90 petiţii. 
Problemele abordate de către cetăţeni au vizat: legile fondului funciar şi diferite cereri 

şi reclamaţii (ajutor social, locuinţe, locuri de muncă). 
Pentru soluţionarea petiţiilor s-a urmărit respectarea prevederilor Ordinului Prefectului 

Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 163/20.05.2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor în cadrul instituţiei prefectului. Evidenţa 
şi soluţionarea petiţiilor este urmărită prin intermediul unui program informatic, iar 
săptămânal se analizează stadiul soluţionării acestora. 

Din totalul de 90 petiţii, 8 au fost redirecţionate, 55 au fost soluţionate  favorabil, 
21 nefavorabil, 5 au fost clasate direct și 1 este în curs de soluționare. 
  A fost întocmit raport lunar, trimestrial, semestrial şi anual privind activitatea de 

soluţionare a petiţiilor. 

 Activitatea de soluţionare a audienţelor 
Înscrierea persoanelor în audienţă se face de către personalul din cadrul 

Compartimentului Afaceri Europene, Registratură şi Relaţii Publice şi direct, pe pagina web a 
instituţiei: www.prefecturabn.ro.  

În perioada ianuarie-decembrie 2018, un număr de 167 persoane au fost înscrise în 
audienţă, din care s-au prezentat 87, acestea fiind primite de către conducerea instituţiei. 

Problemele abordate de către cetăţeni cu ocazia audienţelor au vizat: domeniul 
aplicării legii fondului funciar, reclamarea modului de soluţionare a cererilor de către 
autorităţi, acordarea ajutorului social, solicitări de locuinţe, solicitarea unui loc de muncă, 

retrocedări imobile şi diverse probleme privind asigurarea utilităţilor publice. 
A fost întocmit raport anual privind activitatea de soluţionare a audienţelor. 
 

3. Apostilarea documentelor 
 
În cadrul activităţii desfăşurate conform O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la 

Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 
Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000 şi modificată prin Legea nr. 
142/2004, Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud aplică Apostila de la Haga pe acte 

administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe 
teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga. 

Activitatea de aplicare a apostilei pe documente administrative este reglementată şi 

prin Procedura operațională nr. II/D/17 privind activitatea de aplicare a apostilei pe 
documentele oficiale administrative, Ediţia a 3-a din data de 20.12.2018. 

În anul 2018 au fost prelucrate un număr de 1.180 cereri şi a fost aplicată 

apostila pe un număr de 1.520 acte oficiale administrative. 
Aplicarea apostilei s-a efectuat în aceeaşi zi în care s-a înregistrat cererea, într-un 

interval de timp proporţional cu numărul actelor pentru care s-a solicitat aplicarea apostilei, 
pentru apostilarea unui act termenul fiind de aproximativ 10-15 minute, interval în care se 
efectuează următoarele procese: 

- Verificarea competenţei instituţiei prefectului potrivit O.G. nr. 66/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. S-a verificat: competenţa materială, respectiv: 
emitentul actului, temeiul legal al emiterii actului, obiectul actului şi competenţa teritorială. 

În cursul anului 2018 au fost prezentate spre apostilare un număr de 2 acte, respectiv 
1 cazier judiciar pentru o societate comercială în care titular era o persoană juridică și 1 
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supliment la diplomă, supervizat de către M.A.I , acte în cazul cărora a fost solicitat punctul 

de vedere al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
- Verificarea faptului că statul în care urmează a fi folosit actul oficial administrativ 

pentru care se solicită aplicarea apostilei se regăseşte în lista statelor semnatare ale 

convenţiei de la Haga (în caz contrar, solicitantul este îndrumat să urmeze procedura 
supralegalizării actelor oficiale administrative); 

- Verificarea identităţii solicitantului şi a calităţii acestuia în raport cu titularul actului 

pentru care se solicită aplicarea apostilei; 
- Verificarea actelor pentru care se solicită aplicarea apostilei, în sensul că acestea să 

fie acte originale, să poarte semnăturile şi amprenta sigilară aflate în evidenţa instituţiei 

prefectului sau, după caz, să poarte avizele ce garantează autenticitatea acestora de la 
instituţiile competente în acest sens, să poarte elementele de siguranţă, precum şi alte 

metode de verificare, respectiv: prin telefon/fax şi consultarea paginii de internet; 
- Înregistrarea cererii şi a datelor în registrul special, precum şi notarea într-un registru 

electronic a următoarelor informaţii: data primirii cererii, numărul de înregistrare al cererii, 

numele solicitantului şi a calităţii acestuia, numele titularului actului şi cetăţenia acestuia, 
denumirea actului pentru care se solicită aplicarea apostilei, a seriei şi numărului acestuia, 
numărul procurii, al împuternicirii avocaţiale, al contractului şi/sau al delegaţiei 

reprezentantului persoanei juridice ori al corespondenţei, după caz, statul în care urmează a 
fi folosit actul, emitentul actului, datele privind verificarea semnăturii, a calităţii în care a 
acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe 

actul pentru care se solicită eliberarea apostilei şi observaţii cu privire la scopul utilizării 
actului sau/şi la alte aspecte considerate importante; 

- Completarea apostilei. Apostila şi anexa la aceasta s-a completat pe calculator, 

utilizându-se aplicaţia electronică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 
 Persoanele care au solicitat aplicarea apostilei la Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-
Năsăud au fost consiliate cu privire la procedurile ulterioare ce trebuie urmate (necesitatea 

traducerii actului de către un traducător autorizat, legalizarea traducerii de către un notar 
public şi aplicarea apostilei de către Camera Notarilor Publici, pe traducerea legalizată). 

Instituţia prefectului aplică Apostila de la Haga pe acte administrative, întocmite pe 

teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar 
al Convenţiei de la Haga. 

Cererile sunt înregistrate în registrul electronic, pe baza unui program informatic. 
Rezolvarea promptă a solicitărilor cetăţenilor a făcut ca în anul 2018 să nu existe nici o 
reclamaţie de întârziere sau de nerezolvare a cererilor. Activitatea nu a înregistrat 

disfuncţionalităţi, fiind realizată cu promptitudine şi operativitate. 
 
X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE 

EFICENTIZARE A ACTIVITĂŢII 
 

 Dificultăţi identificate în activitate 
- lipsa unui cadru unitar de întocmire a rapoartelor de monitorizare a realizării planului 

de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

- lipsa unui act normativ prin care să fie stabilită lista serviciilor publice deconcentrate; 
- absenţa unor informări periodice cu privire la oportunităţile de finanţare şi realizarea 

unor proiecte în parteneriat; 

- lipsa posibilităţii de plată a unor specialişti (proiectanţi autorizaţi în diverse domenii), 
în scopul realizării documentaţiei tehnice necesare depunerii cererii de finanţare; 

- lipsa iniţiativei Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare pentru 

promovarea programelor la nivelul judeţelor; 
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- lipsa de implicare şi de conlucrare a autorităţilor şi instituţiilor publice în constituirea 

comisiilor mixte de constatare şi evaluare a pagubelor; 
- lipsa fondurilor de intervenţie la dispoziţia prefectului pentru: intervenţii imediate; 

cooptarea unor specialişti evaluatori, persoane fizice sau juridice care nu sunt angajaţi ai 

autorităţilor/instituţiilor publice, atunci când situaţia o impune; 
- lipsa de implicare a primarilor în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale pentru 

situaţii de urgenţă. 

Cu ocazia misiunii de audit intern au fost identificate oportunităţi de îmbunătăţire a 
activităţii care s-au concretizat în planurile de acţiuni înregistrate sub nr. 23.892/18.12.2018, 
20.947/05.11.2018, 17.724/14.09.2018.  

 Propuneri de eficentizare a activităţii 
- standardizarea procedurilor la nivelul tuturor judeţelor, respectiv existenţa unor 

proceduri de lucru unitare la nivelul instituţiilor prefectului, pentru activităţile principale 
(proceduri de sistem emise la nivel central, aşa cum se întâmplă în cazul Direcţiei Generale 
de Paşapoarte şi serviciile aferente din fiecare judeţ), cu posibilitatea ca ulterior, să poată fi 

„personalizate” prin stabilirirea responsabilităţilor/responsabililor la nivelul fiecărui judeţ; 
- perfecţionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare cu autorităţile 

publice locale prin cele trei modalităţi prevăzute de lege: controlul ulterior al legalităţii actelor 

administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, controlul la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, desfăşurarea unor activităţi de instruire a secretarilor cu privire 

la aplicarea unor acte normative; 
- planificarea activităţilor şi urmărirea realizării acestora;  
- specializarea personalului pe domenii, prin participarea la cursuri, conferinţe, stadii 

de perfecţionare; 
- actualizarea procedurilor şi a instrumentelor de lucru care nu au fost actualizate în 

perioada 2015-2017; 

- perfecţionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare cu autorităţile 
publice locale prin cele trei modalităţi prevăzute de lege: controlul ulterior al legalităţii actelor 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, controlul la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, desfăşurarea de activităţi de instruire a secretarilor cu privire la 
aplicarea unor acte normative; 

- planificarea activităţilor şi urmărirea realizării acestora activităţi în baza ordinului 

prefectului; 
- specializarea personalului pe domenii în cadrul activităţii de efectuare a controlului 

de legalitate prin participarea la cursuri, conferinţe, stadii de perfecţionare; 

- actualizarea procedurilor şi instrumentelor de lucru referitoare la activităţile care nu 
au fost actualizate în anii 2015-2018. 

Cu ocazia misiunii de audit intern a Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare Economică 
şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate au fost identificate oportunităţi de 
îmbunătăţire a activităţii care s-au concretizat în planurile de acţiuni înregistrate sub nr. 

23.892/18.12.2018, 20.947/05.11.2018, 17.724/14.09.2018.  
 

XI. OBIECTIVE 2019 

 
- punerea la dispoziția mijloacelor de informare în masă a informațiilor destinate 

opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi 

conferințe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 
- utilizarea rețelelor de socializare pentru transmiterea informațiilor, în vederea creării 

și gestionării imaginii Instituției; 

- asigurarea condițiilor necesare desfăşurării şedințelor de lucru ale prefectului; 
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- analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a 

subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendințe ale mediului social şi economic 
din județ; 

- elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi 

a subprefectului; 
- organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia 

publică şi mass-media cu privire la acțiunile prefectului; 

- asigurarea întreținerii şi actualizării site-ului oficial al instituției prefectului; 
- luarea măsurilor necesare pentru asigurarea reprezentării şi apărării drepturilor şi 

intereselor legitime ale prefectului, instituţiei prefectului şi Comisiei judeţene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud în faţa instanţelor 
judecătoreşti; 

- îmbunătăţirea relaţiilor dintre instituţiile publice şi societatea civilă, prin promovarea 
în mod constant a unor servicii publice de calitate, cât mai aproape de nevoile şi aşteptările 
cetăţenilor; 

- creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în instituţia prefectului prin verificarea 
respectării legalităţii acordării drepturilor cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale, 
coordonarea serviciilor publice deconcentrate şi cele asimilate acestora pe linia transparenţei 

şi obiectivităţii activităţilor lor în raport cu cetăţeanul, asigurarea integrităţii proprietăţii 
cetăţeanului; 

- creşterea eficienţei comitetelor/comisiilor sau altor structuri din care fac parte 

reprezentanţii instituţiei prefectului; 
- creşterea eficienţei şedinţelor colegiului prefectural; 
- îmbunătăţirea sistemului de asigurare a accesului la informaţiile de interes public; 

- creşterea calităţii muncii salariaţilor prin participarea acestora la programe de 
perfecţionare/specializare; 

- iniţierea de campanii de informare şi instruire a reprezentanţilor administraţiei 

publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă, în colaborare cu structurile Ministerului 
Afacerilor Interne; 

- organizarea campaniilor de informare a populaţiei din mediul rural cu privire la 

oportunităţile de dezvoltare prin intermediul proiectelor cu finanţare europeană; 
- organizarea unei campanii de ecologizare a teritoriului judeţului; 

- actualizarea şi modernizarea site-ului instituţiei şi a paginii oficiale de facebook; 
- perfecţionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare cu autorităţile 

publice locale prin modalităţile prevăzute de lege: controlul ulterior al legalităţii actelor 

administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, controlul la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, desfăşurarea de activităţi de instruire a secretarilor cu privire la 
aplicarea unor acte normative; 

- adaptarea programului de lucru al serviciilor publice comunitare în funcţie de 
solicitările cetăţenilor, modificările legislative; 

- orice alte atribuții stabilite prin ordin de către prefect. 
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