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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 şi intensificare a 
relaţiilor externe; 
     k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale, a politicilor de integrare 
europeană şi intensificare a relaţiilor externe; 
     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, 
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orientare către cetăţean, integritate, accesibilitate, respect, munca în echipă, consecvenţa, 
autoexigenţa şi egalitatea drepturilor. 

1. Legislaţie de bază 
Actele normative în baza cărora este organizată şi funcţionează Instituţia 

Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud sunt: 
- Constituţia României, republicată; 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
- 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; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
2. Structură organizatorică 
a. Număr posturi aprobate  

 Autorități publice și acțiuni și acțiuni externe – 45 persoane 
 Siguranță națională și ordine publică – 28 persoane 

b. Număr personal angajat  

 Autorități publice și acțiuni și acțiuni externe –  40 persoane 
 Siguranță națională și ordine publică –  27 persoane 

c. Număr posturi vacante 

 Autorități publice și acțiuni și acțiuni externe –  5 persoane 
 Siguranță națională și ordine publică –  1 persoană 

 
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; 
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; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50608
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84097
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90606
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71064
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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 
Activitatea instituției s-a desfășurat în cadrul serviciilor și compartimentelor, conform 

organigramei aprobată de către prefect.  

 Cancelaria Prefectului 

 Corpul de control al prefectului 

 Compartiment Audit intern 

 Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic şi administrativ:  

 Compartimentul  financiar-contabil  
 Compartimentul resurse umane 
 Compartimentul achiziţii publice  
 Compartimentul informatic 
 Compartimentul administrativ 

 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică şi conducerea serviciilor publice 
deconcentrate cu următoarele compartimente: 

 Compartiment afaceri europene, relaţii internaţionale, registratură şi relaţii 
publice 

 Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate 

  Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios 
administrativ, cu următoarele compartimente: 

  Compartimentul  juridic, verificarea legalității actelor și contencios 
administrativ; 

 Compartiment organizarea proceselor electorale și apostilă. 
 Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
 Serviciul pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple 

 Serviciul regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.  
2. Gestionarea resurselor umane 
Activitățile desfășurate în domeniul resurselor umane, au fost: 
 - Revizuirea Statului de funcţii şi a Organigramei; 
- Lunar au fost întocmite Statul de personal şi Situaţia gestionării posturilor  şi a 

personalului din cadrul instituţiei, Situaţia privind dinamica de personal din cadrul instituţiei şi  
adrese de comunicare la DGMRU; 
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- Lunar au fost întocmite Foi colective de prezenţă şi Foi colective de prezenţă pentru 
condiţii  vătămătoare ; 

- Au fost întocmite 6 Contracte de muncă, 14 Acte adiţionale şi actualizată aplicaţia e-

Revisal; 

- A fost actualizat Registrul electronic al funcţionarilor publici; 

 - Au fost elaborate 129 referate și proiecte de ordine ale prefectului, din care: 
o 53 privind stabilirea drepturilor salariale ; 
o 5 privind avansarea la următoarea gradaţie de vechime ; 
o 3 privind promovarea în grad profesional ,  
o 2 privind încetarea suspendării şi reluarea raportului de serviciu ; 
o 12 privind încetarea raportului de serviciu/muncă ; 
o 6 privind încadrarea cu CIM ; 
o 2 privind modificarea CIM ;   
o 9 privind modificarea altor ordine ; 
o 1 privind încetarea promovării în funcţia de sef serviciu ; 
o 1 privind reluarea activităţii în funcţia de sef serviciu ; 
o 5 privind exercitarea atribuţiilor prefectului ; 
o 1 privind radierea sancţiunii unui salariat; 
o 6 privind desemnarea de atribuţii (casier,consilier etică, gestionarea DA şi DI, etc.); 
o 2 privind stabilirea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; 
o  13 privind constituirea de comisii privind (alocarea la drepturi a mijloacelor de 

transport, privind dreptul de a conduce autovehiculele din dotare, rezerva de 

carburant,  analiza accidente, selecţie doc. arhivă, etc.); 

o    2 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit; 

o    8 privind acordarea sporului pentru păstrarea confidenţialităţii şi condiţii 

vătămătoare ; 

o Întocmit Declaraţia L153 privind transmiterea în Registrul public general de evidenţă a 

salariaţilor din cadrul instituţiei, pentru luna septembrie;  

o Întocmit 5 Adrese către toate instituţiile prefectului privind solicitarea comunicării 
nivelului maxim în plată ; 

o Întocmit 97 Adrese răspuns către instituţiile prefectului privind solicitarea nivelului 

salarizare aflat în plată în cadrul instituţiei;  

o Întocmit 33 Adrese răspuns la radiograme către DGMRU, DMI, DGRIP, DGL;  

o Gestionarea, actualizarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor instituţiei ; 

o  Au fost întocmite și eliberate 35 adeverinţe pentru medic;  6 adeverinţe pentru 
atestarea calității de salariat; 8  adeverinţe pentru testarea vechimii în muncă; 6   

adeverinţe pentru acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare ; 

o  Au fost întocmite 42 de adrese privind desemnarea reprezentanţilor în comisii de 
concurs pentru unitățile administrativ teritoriale și serviciile publice deconcentrate; 

o Au fost gestionate 315 cereri de concediu de odihnă și 37 Concedii medicale ; 

o A fost întocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2020; 
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o A fost întocmită Situația statistică privind evaluarea personalului din cadrul instituției 
pentru anul 2018 și transmisă cu adresă  către DGMRU; 

o a fost completat on-line chestionarul privind Ancheta trimestrială a locurilor de muncă 
la INS;  
Au fost gestionate 72 Declaraţii de avere şi interese, transmise cu adrese de înaintare 

la ANI şi au fost întocmite dovezi pentru depunere. 
Pregătire profesională: 
- Au fost monitorizate  ofertele pentru cursuri de perfecţionare primite; 

- A fost întocmit Programul de perfecţionare profesională pentru anul 2019, în 
Formatul standard și transmis cu adresa către Direcția Generală Management Resurse 
Umane ; 

- A fost întocmit Raportul anual privind stadiul realizării activităților de pregătire 
profesională planificate privind formarea profesională în anul 2018; 

 - Au fost întocmite Rapoarte trimestriale privind stadiul realizării măsurilor din 
programul de pregătire profesională pentru anul 2019. 

Număr angajați care au urmat cursuri de perfecționare 
Conform rapoartelor trimestriale 10 persoane au participat la cursuri de pregătire 

profesională în următoarele domenii: 
- achiziții publice; 
- IT; 
- prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- urbanism. 
Securitatea şi sănătate în muncă : 
Pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în 

muncă, au fost desfășurate următoarele activități:  
- a fost întocmită și transmisă documentaţia privind autorizarea desfăşurării activităţii 

din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă către Direcţia Inspecţia Muncii din 
cadrul M.A.I; 

- au fost revizuite şi completate riscurile în domeniul securității și sănătății în muncă; 
- au fost actualizate Instrucţiunile proprii de Securitate şi Sănătate în muncă ; 
- au fost stabilite tematicile pentru instruirea introductiv generală  şi instruirea la locul 

de muncă a noilor salariați și a celor existenți; 
-  a fost întocmit Planul de control şi tematica de control pe linia SSM ; 
- au fost efectuate 6 controale și întocmite Rapoartele de control pe linie SSM 

efectuate la structurile instituției, aferente controalelor; 
- a fost asigurat secretariatul pentru 4 ședințe CSSM ; 
- a fost întocmit 1 Raport şi 1 Informare privind protecţia maternităţii la locul de 

muncă transmise cu adrese la Direcţia Inspecţia muncii; 
- întocmit Raportul anual privind desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie 

pentru anul 2018; 
- comisia de control din cadrul Direcţiei Inspecţia Muncii din Direcţia Generală 

Management Resurse Umane pe linia inspecţiei muncii în domeniul raporturilor de 
muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă efectuat la Instituţia Prefectului 
- Judeţul Bistriţa-Năsăud a recomandat 7 măsuri din care 6 au fost implementate integral și 1 
parțial.  

3. Utilizarea resurselor financiare 
În perioada de raportare au avut loc 2 procese electorale, respectiv alegeri 

europarlamentare și prezidențiale și au fost realizate activități pentru achiziția de bunuri 
necesare desfășurării procesului electoral precum și pentru plata indemnizațiilor cuvenite 
persoanelor implicate. 
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 Bugetul aprobat și repartizat de către ordonatorul principal de credite a fost: 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Buget aprobat Execuție 
bugetară 

I. Autorități publice și acțiuni externe 12519 12338,21 

 Activitate curentă 3829 3789,28 

 Cheltuieli de personal 3390 3371,65 

 Bunuri și servicii 389 369,03 

 Alte cheltuieli 10 9,4 

 Cheltuieli de capital 40 39,2 

1. Referendum 252 251,01 

 Cheltuieli de personal 227 226,35 

 Bunuri și servicii 25 24,66 

2. Alegeri europarlamentare 2062 2054,83 

 Cheltuieli de personal 1855 1853,8 

 Bunuri și servicii 207 201,03 

3. Alegeri prezidențiale 4217 4106,48 

 Cheltuieli de personal 3959 3874,2 

 Bunuri și servicii 258 232,28 

II. Ordine publică și siguranță 
națională 

2114 2092,61 

 Cheltuieli de personal 1999 1985,6 

 Bunuri și servicii 72 67 

 Alte cheltuieli 2 1,93 

 Cheltuieli de capital 41 38,08 

III. Asigurări și asistență socială 45 44 

 
- lunar au fost calculate și întocmite state de plată aferente achitării drepturilor 

salariale pentru 40 persoane;  
- lunar au fost întocmite ordonanţări și ordine de plată aferente salariilor;  
- au fost întocmite şi depuse declaraţiile fiscale lunare, trimestriale și anuale  112, 100 

şi 205; 
- lunar, a fost întocmită situația privind contribuția la casa de sănătate a polițiștilor și 

transmisă la Ministerul Afacerilor Interne; 
- lunar a fost întocmită situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal; 
- lunar a fost completat on-line chestionarul statistic privind ancheta salariala; 
- au fost întocmite 5 solicitări către CASS privind restituirea sumelor aferente 

concediilor medicale; 
- lunar au fost comunicate creditorilor reținerile, popririle efectuate în numele 

salariaților; 
-  au fost întocmite 27 de adeverinţe de venit; 
- au fost întocmite 80 anexe privind drepturile salariale; 
- lunar, au fost efectuate activitățile financiar-contabile necesare întocmirii balanței de 

verificare,  a raportărilor financiare și situațiilor financiare; 
- lunar a fost întocmit necesarul de credite bugetare și au fost promovate modificări 

de buget; 
- lunar a fost întocmită și analizată execuția bugetară; 
- au fost analizate și comunicate informațiile solicitate de către ordonatorul principal 

de credite (11 radiograme); 
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- lunar a fost întocmită situația plăților și a veniturilor minime si maxime achitate 
personalului din MAI pentru a fi publicate pe site-ul instituției; 

- au fost solicitate furnizorilor, prestatorilor de servicii confirmări de solduri privind 
obligațiile și creanțele instituției; 

- au fost predate la arhivă 93 de dosare cuprinzând documente financiar contabile; 
- zilnic a fost întocmit registrul de casă de la nr.01/03.01.2019 la nr.248/31.12.2019; 
-  zilnic, a fost preluat extrasul de cont din aplicaţia informatică FOREXEBUG;  
- numerarul  încasat de casierul SPCRPCIV din vânzarea plăcuțelor de numere auto a 

fost preluat zilnic; 
- au fost întocmite 719 chitanțe de la nr.1042/03.01.2019 la nr.1760/30.12.2019 și 

200 borderouri aferente taxelor de pașaport; 
- au fost întocmite 1406 foi de vărsământ și ordine de plată de la nr.1/03.01.2019 la 

nr.1405/31.12.2019 și depus zilnic acestea împreună cu numerarul încasat, la Trezoreria 
Mun. Bistrița; 

- în baza cererilor de restituire primite și a dispozițiilor de plată au fost restituite 32 de 
taxe pentru pașapoartele needitate; 

- au fost acordare personalului instituției 118 avansuri de deplasare sau cheltuieli 
materiale; 

- a fost condusă evidența extracontabilă a ridicărilor de numerar, încasărilor și plăților 
efectuate prin casieria instituției; 

- au fost întocmite 2823 angajamente legale, 1927 de ordonanțări de plată și 3928 de 
ordine de plată și au fost supuse vizei de control financiar preventiv; 

- pentru evidențierea bunurilor achiziționate au fost întocmite: 

 163 note de recepție pentru bunurilor materiale achiziționate; 
 535 bonuri de consum și transfer a bunurilor; 

- actualizat inventarul bunurilor pe camere, efectuat lucrări de pregătire și participat la 
inventarierea anuală a bunurilor materiale aflate în patrimoniul instituției și întocmit 
documentele aferente; 

- au fost întocmite listele cu mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune şi 
casare directă și listele cu bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe ce se propun pentru 
declasare şi casare, în vederea aprobării ordonatorului principal de credite; 

- bunurile înscrise în listele aprobate pentru casare au fost scăzute din gestiune, după 
întocmirea de către membrii comisiei de casare a procesului-verbal de scoatere din funcțiune 
și casare a mijloacelor fixe, de declasare și casare a unor bunuri materiale altele decât 
mijloacele fixe de către comisia de casare din cadrul instituţiei; 

- transferat active fixe cu valoare de inventar mai mică de 2500 lei din categoria 
mijloacelor fixe în gestiunea obiectelor de inventar ca obiecte de inventar în folosință; - 

- au fost desfășurate activitățile necesare organizării și desfășurării proceselor 
electorale, au fost calculate indemnizații și întocmite state de plată precum şi documentele  
aferente plăţii acestora și a protocolului cuvenit. 

- în relația cu Trezoreria Municipiului Bistriţa, lunar a fost confirmată concordanța 
operațiunilor financiare și a soldurilor înscrise în extrasele de cont;  

- au fost întocmite 247 de note de corecție a sumelor reprezentând cheltuielile de 
întreținere încasate de la colocatarii din Palatul Administrativ, 64 adrese de înaintare a 
acestora către trezorerie; 

-  a fost actualizată fişa specimenelor de semnătură cu persoanele autorizate să 
dispună operaţiuni de încasări şi plăţi în conturile instituţiei şi solicitate două deschideri de 
cont la Trezoreria Municipiului Bistriţa. 

În conformitate cu O.U.G. nr. 41/2016 au fost desfășurate următoarele activități: 
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- au fost încasate taxe aferente înmatriculării vehiculelor și a permiselor de circulaţie 
încasate în anul 2019 au fost  în valoare de 4.084.949 lei, iar taxele aferente eliberării 
paşapoartelor, în sumă de 5.014.676 lei; 

- bilunar, au fost transmise copii ale extraselor de cont și ordinelor de plată încasate 
prin Trezoreria Bistrița către RAAPPS București și DGRPCIV. 

4. Activitatea de achiziţii publice 
- au fost iniţiate  şi definitivate în Sistemul Electronic al Achiziţiilor publice 111 achiziţii 

directe on-line, în conformitate cu referatele de necesitate şi oportunitate întocmite şi 
transmise de serviciile de specialitate din instituţie; 

- au fost întocmite 45 notificări în Sistemul Electronic al achiziţiilor publice pentru 
achiziţiile realizate offline, la secţiunea Achiziţii directe/Notificări; 

- a fost actualizat Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 - Anexa privind 
achiziţiile directe în lunile: ianuarie 2019,  aprilie 2019,  iunie 2019, septembrie  2019, 
decembrie 2019; 

- a fost întocmită Nota internă către toate structurile din cadrul instituţiei pentru 
transmiterea referatelor de necesitate pentru anul 2020, în vederea întocmirii Planului  anual 
al achiziţiilor publice pentru anul 2020; 

- a fost întocmit Centralizatorul referatelor de necesitate şi oportunitate transmise de 
compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, în vederea  întocmit Planul anual al 
achiziţiilor publice pentru anul 2020; 

- a fost întocmit Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 - Anexa privind 
achiziţiile directe-alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European-26 mai 
2019; 

- a fost întocmit Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 - Anexa privind 
achiziţiile directe-întocmit Planul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019 - Anexa privind 
achiziţiile directe - alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

- a fost întocmit Centralizatorul Achiziţiilor Publice cu valoare > 13.000 lei pentru 
semestrul II 2018; 

- a fost întocmit Centralizatorul Achiziţiilor Publice cu valoare > 13.000 lei pentru 
semestrul I 2019; 

- a fost întocmit Centralizatorul Achiziţiilor Publice cu valoare <13.000 lei pentru 
semestrul II 2018; 

-   a fost întocmit Centralizatorul Achiziţiilor Publice cu valoare < 13.000 lei pentru 
semestrul I 2019; 

- a fost întocmit Centralizatorul Achiziţiilor Publice cu valoare mai mare de 5000 euro 
pentru anul  2019; 

-  a fost întocmit  anunţuri pentru publicarea pe site-ul instituţiei a achiziţiilor  
următoarelor achiziții directe:  

 pentru activitatea curentă: servicii de curăţare a spaţiilor din cadrul instituţiei;  
echipamente  periferice și cablurilor de conectare, achiziţia directă a serviciilor de protecţie 
antivirus, anti-malware, anti-spam, anti-spyware, anti-phising și anti-ransomware pentru 
infrastructura IT din cadrul instituției, stații de lucru fixe  cu monitor, tastatură și sistem de 
operare;  

 pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European-26 mai 2019: serviciilor de legare a documentelor ca 
urmare a desfășurării proceselor electorale din data de 26 mai 2019, rechizite și materialelor 
consumabile pentru dotarea secțiilor de votare organizate în județul Bistrița-Năsăud, cartușe 
toner pentru imprimante, multifuncționale și faxuri, amprente și ștampile pe suport de lemn 
necesare pentru desfășurarea procesului electoral din data de 26 mai 2019;  

 pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor  pentru Președintele 
României din anul 2019: rechizite și materiale consumabile pentru dotarea secțiilor de votare 
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organizate în județul Bistrița-Năsăud,  amprentelor și ștampile pe suport de lemn necesare 
pentru desfășurarea activității birourilor electorale  

- au fost întocmite 16  Note - Raport privind publicarea pe site-ul instituţiei la 
secţiunea Informaţii publice, respectiv Achiziţii publice a Planul anual al achiziţiilor publice 
pentru anul 2019-actualizat, Caietelor de sarcini şi Anunţurilor privind achiziţiile directe 

- au fost întocmite 26 contracte de furnizare şi prestări servicii pentru buna 
funcţionare a activităţii curente a instituţiei; 

- au fost întocmite 5 contracte subsecvente la Acordurile cadru existente la nivel de 
MAI: furnizare energie electrică,  furnizare gaze naturale, furnizare şi certificare semnătură 
digitală, prestări servicii telefonie publică şi închirieri linii terestre de comunicaţii, prestări 
servicii telefonie mobilă; 

- au fost întocmite 6 Acte adiţionale la contractele încheiate în anul 2018 pentru 
următoarele servicii: servicii poştale, furnizare servicii de internet şi televiziune prin cablu, 
servicii colectare și transport deșeuri municipale, servicii valorificare deșeuri, servicii de 
curăţare a birourilor și a spațiilor comune din Palatul Administrativ; 

- au fost înregistrate  37 de contracte şi Acte adiţionale  încheiate la nivelul instituţiei 
în Registrul contractelor de  achiziţii publice; 

- au fost întocmite următoarele Acte Juridice Unilaterale pentru exprimarea 
consimțământului în vederea efectuării în comun  la nivel de MAI a achizițiilor centralizate de: 
gaze naturale (pentru perioada 2019-2020), telefonie publică și închiriere de linii terestre și 
de comunicații( pentru perioada 2020-2024), servicii telefonie mobilă și internet(pentru 
perioada  2020-2023); 

 - au fost întocmiteDocumente constatatoare pentru furnizorii/prestatorii cu care au 
fost încheiate contracte subsecvente în anul 2018 în baza Acordurilor cadru  existente la nivel 
de MAI - transmiterea documentelor a fost făcută inclusiv la Direcţia Generală Logistică; 

- au fost întocmite 4 referate de necesitate şi oportunitate privind achiziţia de bunuri 
materiale în vederea desfăşurării activităţii curente; 

-  au fost întocmite Procese verbale  de evaluare a ofertelor şi atribuire a 
următoarelor contracte: servicii de curăţare a spaţiilor din cadrul instituţiei;  furnizarea de  
cartușe toner pentru imprimante, multifuncționale și faxuri,  servicii de protecţie antivirus, 
anti-malware, anti-spam, anti-spyware, anti-phising și anti-ransomware pentru infrastructura 
IT din cadrul instituției; furnizare combustibil pe bază de carduri; furnizarea  rechizitelor și 
materialelor consumabile pentru dotarea secțiilor de votare organizate în județul Bistrița-
Năsăud și pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European;furnizarea de stații de lucru fixe cu mouse, tastatură și 
sistem de operare, amprentelor și ștampilelor pe suport de lemn necesare pentru 
desfășurarea activității birourilor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 
2019; furnizarea de rechizite și materiale consumabile pentru dotarea secțiilor de votare 
organizate în județul Bistrița-Năsăud și pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea 
alegerilor pentru Președintele României din anul 2019; 

- au fost întocmite  6 ordine de plată pentru restituirea garanției de bună execuție 
realizate de furnizori, conform contractelor încheiate; 

- lunar, au fost constituite dosarele aferente achiziţiilor realizate; 
- au fost întocmite lunar procesele verbale de recepție a următoarelor servicii: 

telefonie publică și închiriere de linii terestre și de comunicații,servicii telefonie mobilă și 
internet; 

- a fost completat în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de DGL consumul  lunar 
de gaze naturale, consumul facturat chiriaşilor şi consumul estimat pentru anul 2020; 

- a fost completat în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de DGL consumul lunar de 
energie electrică, consumul facturat chiriaşilor şi consumul estimat pentru anul 2020; 



 10  

- au fost completate în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de DGL facturile 
aferente contractelor subsecvente referitoare la servicii telefonie publică şi încheiere linii 
comunicaţii  precum si pentru telefonia mobilă; 

- a fost înscrisă instituția în registrul general al utilizatorilor pus la dispoziție de                       
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate(ONAC) 

- au fost întocmite și transmise 2 adrese către Oficiul Național pentru Achiziții 
Centralizate privind  necesarul de hârtie A4 și A3 pentru perioada 2019-2020, în vederea 
realizării achiziției centralizate a acesteia; 

- a fost întocmit  contractul  subsecvent pentru  pentru furnizarea de hârtie A4 și A3 
pentru fotocopiatoare și xerografică, 80g/m.p-lot 5, Regiunea Nord- Vest (IQ Economy+) 
Proiect ’’Centru integrat de servicii publice comunitare’’ 

-  a fost întocmit  anunțul  și  modelul de  formulare pentru achiziția directă de servicii 
pentru elaborarea  documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru imobilul 
teren cu nr. cad/topo 81166, situat pe strada Grănicerilor, în mun. Bistrița, judeţul Bistrița-
Năsăud; 

- au fost întocmite 2 adrese cu clarificări în legătură cu documentația transmisă de 
ofertantul SC Total Business Land SRL; 

- a fost întocmit Procesul verbal  de evaluare și atribuirea contractului privind achiziţia 
publică  de servicii  pentru elaborarea documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  
privind imobilul teren, în suprafaţă de 2640 mp, identificat cu nr. cad/topo 81166, situat pe 
strada Grănicerilor, în municipiul Bistrița, judeţul Bistrița-Năsăud, în vederea schimbării 
funcțiunilor actuale în scopul construirii unei clădiri cu destinația “Centru integrat de servicii 
publice comunitare” 

- a fost întocmit contractul nr. 9022/06.05.2019 privind achiziţia publică  de servicii  
pentru elaborarea documentației aferentă Planului Urbanistic Zonal (PUZ); 

 - a fost întocmit Ordinul de începere a lucrărilor pentru elaborarea documentației 
aferentă Planului Urbanistic Zonal (PUZ);  

- au fost întocmite 3  adrese  către SC Business Land SRL privind diferite aspecte care 
au apărut în  derularea contractului încheiat între părți; 

 - a fost întocmit Proiectul ’’ Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Instituției 
Prefectului Județul Bistrița-Năsăud’’. 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT şi comunicaţii 
- a fost organizată și desfășurată activitatea de inventariere anuală a patrimoniului 

instituției; 
- au fost casate bunurile instituției propuse la casare de către comisia de inventariere 

și aprobate de către ordonatorul principal de credite; 
- a fost condusă evidența pentru asigurarea permanenței la sediul instituției de către 

personalul instituției ; 
         - a fost actualizat ordinul prefectului privind evidența, păstrarea, utilizarea și aplicarea 
sigiliilor și ștampilelor pe actele emise de Instituția Prefectului-județul Bistrița-Năsăud; 
 - au fost întocmite 100 comenzi pentru achiziția de bunuri și servicii necesare asigurării 
condițiilor optime pentru desfășurarea activității curente și a proceselor electorale, pe baza 
referatelor de necesitate și oportunitate;  
 - a fost monitorizat contractul de prestări servicii încheiat în cadrul proiectului privind 
„Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Instituției Prefectului județul 
Bistrița-Năsăud”. La data prezentului raport nu a fost recepționat proiectul tehnic; 
 - a fost elaborată documentația și încheiat contract de prestări servicii pentru 
întocmire PUZ în vederea realizării obiectivului de investiții”Centrul integrat de servicii publice 
comunitare”; 

- lunar, au fost monitorizate a investițiilor publice la nivelul instituției. 
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Pentru gestionarea parcului auto au fost desfășurate următoarele activități:    
- anual, au fost elaborate proiecte ale ordinelor de prefect conform OMAI nr. 

599/2008; 
- lunar a fost calculat consumul de carburanți pentru fiecare autoturism și a fost 

verificat încadrarea în consumul normat; 
- trimestrial a fost efectuată inventarierea cantităţii de carburant aflată în rezervoarele 

autovehiculelor aparținând parcului auto al instituţiei, în conformitate cu Ordinul Prefectului 
nr.70/14.02.2019 

- au fost achiziționate polițe de asigurare RCA și facultative pentru cele 8 autoturisme 
ale instituției; 

- au fost efectuate revizii și ITP - uri pentru autoturismele din dotare. 
În domeniul colectării selective a deșeurilor au fost desfășurate următoarele activități: 

         - completat lunar datele privind generarea pe categorii de deșeuri la nivelul instituției și 
cantitatea pe categorii de deșeuri predate la operatorii economici cu, care instituția are 
încheiate contracte; 

- au fost predate deșeuri de ambalaje din hȃrtie și carton în cantitate de 3225 Kg 

(deșeuri din documente arhivă-2580 kg și 645 kg deșeuri din colectare selectivă) obținȃnd 

din valorificare deșeurilor suma de 643,94 lei, sumă virată la bugetul de stat; 
- au fost predate deșeuri din aluminiu (plăcuțe de înmatriculare distruse) în cantitate 

de 1475 kg, rezultȃnd din  valorificare suma de 5034,06 lei, taxa de mediu 128,44 lei,  
sumele au fost virate la bugetul de stat; 

- au fost predate deșeuri din echipamente electrice și electronice în cantitate de 80 kg, 

rezultȃnd din valorificare suma de 24 lei, taxa de mediu 0,48 lei, sumă virată la bugetul de 
stat 

- au fost predate deșeuri din echipamente electrice –tuburi fluorescente  în cantitate 
de 17 kg. 

În domeniul protecției mediului au fost desfășurate următoarele activități: 
- întocmit Raportul privind desfășurarea activității de protecție a mediului pe anul 

2018; 
- completat pentru Institutul Național de Statistică/Direcția Județeană de Statistică - 

Cercetarea Statistică  E 01 pentru Resursele energetice și utilizarea acestora în anul 2018 
pentru Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud; 

- completat  Cercetarea statistică a cheltuielilor pentru protecția mediului în anul 2018 
la nivelul instituției; 

- întocmit adresă APM Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud-privind 
transmiterea datelor în vederea realizării inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă în 
anul 2018 de la centrala termică a instituției; 

- a fost asigurat secretariatul Comisiei de Protecție a Mediului; 
- întocmit Programul pentru conformare  și  Planul de acțiune  cu prevederile legale în 

domeniul protecției mediului pe anul 2019 la nivelul instituției și urmărirea, desfășurarea și  
punere în aplicarea activităților din Planul de acțiune. 

În domeniul prevenirii și stingerii incendiilor(PSI): 
- au avut loc 2 instruiri în domeniul PSI și protecției civile; 
- conform tematicii și instructajului realizat în semestrul II a avut loc verificarea 

cunoștințelor personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile; 
- semestrial, au fost completate fișele individuale de instructaj în domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile, consemnarea calificativului testului anual în 
fișa individuală a fiecărui angajat; 

- revizuit și actualizat procedura de sistem privind activitatea de prevenire și stingere a 
incendiilor, protecție civilă și situații de urgență în cadrul instituției. 
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Activitatea de păstrare, inventariere, arhivare și selecţionare a actelor create de 
structurile din cadrul instituţiei prefectului 

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, s-au 

efectuat următoarele activităţi: 

Activitatea de eliberare a actelor din arhiva instituţiei:  
Au fost primite 39 de solicitări formulate de personalul din cadrul instituţiei prefectului 

și au fost eliberate din arhiva instituţiei un număr de 67 de dosare, din care:  
- 28 de dosare conţinând hotărâri ale Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 
- 10 dosare conţinând hotărâri ale consiliilor locale şi dispoziţii emise de primari; 
- 8 dosare conţinând contestaţii la Legea nr. 18/1991; 
- 11 dosare conţinând anexe la legile fondului funciar; 
- 10 dosare civile. 
Dosarele au fost înregistrate în registrul de studiu la data împrumutului și au fost 

rearhivate după restituirea acestora. 
Au fost întocmite răspunsuri la un număr de 72 de solicitări formulate de persoane 

fizice și juridice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată pentru care au 
efectuate copii după documente din arhiva instituției, respectiv după un număr de 1.075 de 
file, care s-au ştampilat pentru conformitate cu originalul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Activitatea de preluare a documentelor la arhiva instituţiei:  
A fost transmisă o adresă către structurile din cadrul instituției prefectului prin care s-

a solicitat numărul de dosare cu documente create în anul 2018 şi perioada în care aceste 
documente vor fi predate la arhiva instituţiei, centralizat pe fiecare serviciu/compartiment.  

În baza răspunsurilor primite, a fost întocmit Planul de arhivare a documentelor 
create în anul 2018 de aparatul de specialitate al Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, 
înregistrat cu nr. IC/4015/2019. 

Au fost preluate la arhiva instituţiei un număr de 408 dosare. 
Alte activităţi: 

 A fost acordată consultanță la întocmirea inventarelor şi la transportul actelor la 
arhiva instituţiei. 

 A fost întocmit referat și proiect de ordin al prefectului privind constituirea comisiei 
de selecționare a documentelor din arhivă. 

  Au fost predate Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud, pe bază 
de inventar, un număr de 2.205 de dosare din arhiva instituției prefectului. 

  S-a întocmit adresa nr. I/C/5205/13.03.2019 către structurile de specialitate, prin 
care s-au comunicat propuneri privind documentele din arhiva instituţiei cu termen de 
păstrare expirat și s-a solicitat nominalizarea unei persoane din cadrul structurii care să 
însoțească secretarul comisiei de selecționare, în vederea verificării și întocmirii inventarelor 
documentelor care pot fi propuse spre casare. 

 Au fost însoțite în arhivă persoanele desemnate să verifice documentele care pot fi 
propuse spre casare, conform graficului stabilit. 

  A fost organizată ședință cu șefii structurilor de specialitate din cadrul instituției 
prefectului la care a fost invitat și un reprezentant al Serviciului Județean al Arhivelor 
Naționale Bistrița-Năsăud, având ca temă principală revizuirea Nomenclatorului arhivistic 
aprobat prin Ordinul prefectului nr. 110 din 10.10.2014. Nomenclatorul arhivistic este în curs 
de elaborare cu observațiile Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. 
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Activitatea IT și comunicare 

În domeniul IT și comunicare au fost desfășurate următoarele activități pentru: 

 au fost achiziționate 11 stații de lucru, 1 videoproiector, 2 multifuncționale și 1 
imprimantă; 

 instalarea / reinstalarea sistemului de operare, driverelor și programelor informatice 
precum și transferarea e-mail-lurilor şi documentelor de pe o staţie de lucru pe alta pentru 6 
utilizatori; 

 creat / transferat / configurat / șters cont de e-mail pentru 15 utilizatori; 
 actualizat licență Bitdefender pe consola GravityZone; 

 întocmit 15 referate de necesitate achiziție echipamente IT, software și servicii; 
 efectuat modificări setări name server pentru domeniul prefecturabn.ro; 
 recreat toate conturile de e-mail @prefecturabn.ro pe serverul STS, în număr de 59; 
 efectuat setări pentru clienții de e-mail ale utilizatorilor (59); 
 crearea a 8 conturi noi de utilizator, modificarea a 3 conturi și rezolvarea problemei 

accesului la 1 cont; 

 asistență tehnică în vederea instalării a două echipamente periferice pentru scanarea 
și editarea documentelor; 

 completat online chestionarul referitor la utilizarea TIC în administrația publică în 
anul 2018, conform adresei INS nr. 14869/20.06.2018; 

 întocmit un număr de 14 adrese către MAI și răspunsuri la solicitările MAI din 
domeniul IT; 

 întocmit adresă către STS BN de solicitare asigurare servicii găzduire pentru domeniul 
prefecturabn.ro și conturi de e-mail; 

  acordat asistenţă tehnică de specialitate în activitatea de operare a echipamentelor 
IT pentru personalul instituţiei prefectului. 

Pentru asigurarea funcţionării / actualizării paginilor web ale instituţiei prefectului au 
fost efectuate următoarele activităţi privind: 

- postarea a 418 documente pe noua pagină web a instituţiei prefectului 
(bn.prefectura.mai.gov.ro), respectiv: 

- date contact servicii publice deconcentrate (8); 
- date contact primării (1); 
- anunțuri achiziții publice (13); 
- caiete sarcini / formulare / modele de contract achiziții (11); 
- program anual achiziții publice pe anul 2019 și actualizări ale acestuia (7); 
- centralizatoare contracte achiziții publice (3); 
- hotărâri ale Colegiului Prefectural BN (12); 
- hotărâri ale CLCB (5); 
- program orientativ privind activitatea Colegiului prefectural pe anul 2019 (1); 
- informări stadiu implementare HG nr. 640/2017 (10); 
- formular actualizat acreditare jurnaliști în format .docx și .pdf (2); 
- raport evaluare rezultate activități IPBN în anul 2018 (1); 
- raport monitorizare aplicare Legea nr. 52/2003 în anul 2018 (1); 
- raport Legea 544 pe anul 2018 (1); 
- situația plăților (10); 
- situația drepturilor salariale (10); 
- bilanț pe anul 2018 (1); 
- buget pe anul 2019 (1); 
- buget alegeri europarlamentare 2019 (1); 
- listă oportunități finanțare din fonduri europene (4); 
- decizii ANAF (3); 
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- comunicate de presă (16); 
- plan acţiuni realizare în judeţ obiective cuprinse în Programul de 

Guvernare pe anul 2018 (1); 
- declarații de avere și interese ale personalului instituției prefectului (154); 
- ordine de zi ședințe grup mixt de lucru creştere siguranţă elevi şi personalul didactic, 

pe anul 2018 și 2019 (15); 
- listă deținători de arhive de la fostele unități economice (1); 
- evidență acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare la data de 30.06.2019 (1); 
- situație centralizată contracte deszăpezire (3); 
- investiții realizate de autoritățile publice locale în anul 2018 (1); 
- situaţie generală accesare fondurilor europene de către mediul de afaceri, instituţii 

publice şi alte structuri din judeţ (3); 
- informare stadiu pregătiri pentru sezonul rece 2019 - 2020 la data de 11 

decembrie 2019 (1); 
- dispunerea bazelor de deszăpezire din judeţ pe drumurile naționale și 

judeţene (2); 
- organigrama instituției prefectului actualizată (1); 
- poză și CV prefect (2); 
- ordine prefect privind procesele electorale (4); 
- comunicate / anunțuri privind procesele electorale (12); 
- decizii ale Biroului Electoral Nr. 6 Bistrița-Năsăud și ale Biroului Electoral Central 

(61); 
- procese-verbale ale Biroului Electoral Nr. 6 Bistrița-Năsăud și ale Biroului Electoral 

Central (38); 
- hotărâri ale Biroului Electoral Central și ale Biroului Electoral Nr. 6 Bistrița-Năsăud 

(2); 
- modele cereri acreditare observatorilor interni și reprezentanţi interni ai instituţiei 

mass-media (2); 
- delimitare și numerotare secții de votare din județ (2). 

 Au fost publicate/actualizate următoarele informații: 
- agenda prefectului și a subprefectului; 
- numere telefon/fax instituţie; 
- comisii/comitete/grupuri de lucru constituite prin ordin al prefectului; 
- anunț pe pagina principală privind problemele tehnice și de personal la 

serviciile de transcriere și înmatriculări până la data de 30.05.2019; 
- imagine pe slider și mesaj cu privire la ziua instituției prefectului; 
- anunț pe pagina principală și cea privind pașapoartele că nu se lucrează în perioada 

15-16.08.2019; 
- anunț pe pagina principală și cea privind pașapoartele referitoare la programul de 

lucru prelungit SPCEEPS în perioada 19-23.08.2019; 
- date de contact, program de lucru și componență Birou Electoral Nr. 6 Bistrița-

Năsăud; 
- creat pagini/link-uri cu privire la procesele electorale; 
- date programare audiențe prefect. 
De asemenea, au mai fost efectuate următoarele activități privind noul site al 

instituției prefectului:  
- în perioada 15.09-18.09.2019 - participarea la sesiuni de lucru în cadrul proiectului 

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog 
îmbunătățit”  (cod SIPOCA 35) în mun. București; 

- a fost reorganizat site-ul oficial al instituției prefectului conform radiogramei MAI - SS 
nr. 23330 din 03.10.2019 și a modelului de site pus la dispoziție de DGRIP/DGCTI. 
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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. 

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 378 de acțiuni, 

dintre care 267 ale Prefectului, acestea fiind în următoarele domenii: 
● Cultură (18),  
● Manifestări interinstituționale locale (189),  
● Ședințe interne (29), 
● Serbări/Festivaluri/Zilele comunelor, oraşelor, municipiului (19),  
● Educaţie (6),  
● Sănătate (1),  
● Religie (9),  
● Sport (2), 
● Alegeri (18) 
● Media (4)  
● alte domenii (83). 

Astfel, Cancelaria Prefectului a derulat activitățile necesare participării, respectiv, 
pregătirea a 13 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, pe site-ul instituţiei sau pe pagina de facebook. 

1.2. Acţiuni şi evenimente organizate/promovate în cursul anului: 
Încă din 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 a avut 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: 

● 19.03.2019 - Participare în calitate de președinte la ședința Comitetului de Bazin 
Hidrografic Someș-Tisa la Acumularea Varsolt, judeţul Sălaj, având ca tematică Apa 
pentru toţi. Nu lăsăm pe nimeni în urmă! Teme: Ziua Mondială a Apei – 
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importanţa deciziei Naţiunilor Unite ca toate statele lumii să dedice o zi în fiecare an 
pentru conştientizarea valorii inestimabile a apei; prezentarea proiectului JOINTISZA; 
prezentarea şi avizarea Regulamentului de Exploatare Bazinal. 

● 27.06.2019 - Participare în calitate de președinte la ședința Comitetului de Bazin 
Hidrografic Someș-Tisa, Mesajul d-nei Adriana Petcu, Secretar de stat,  
Ministerul Apelor şi Pdurilor, cu ocazia Zilei Dunării, Mesajul Directorului General al  
Administraţiei Naţionale Apele Române, Aspecte referitoare la evenimentele 
hidrometeorologice periculoase din perioada 15.05-12.06 în bazinul hidrografic Someş-
Tisa, Monitoringul calitativ al apelor în bazinul hidrografic Someş-Tisa; 

 21.09.2019 - Inaugurare Via Transilvanica la Drobeta Turnu Severin. 
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 2 întâlniri: 

 Întâlnire de lucru cu Excelența Sa, ambasadorul Republicii Kazahstan în România, 
domnul Daulet Batrashev și domnul Ștefan Gadola, Consul Onorific al Republicii 
Kazahstan, Cluj Napoca (26.06.2019); 

 Primire delegație oficială provincia Hunan (14.07.2019). 
1.6. Acțiuni în parteneriat având ca scop promovarea voluntariatului și a 

spiritului civic - 11 acțiuni: 
 21-23.01.2019 - Sprijin în organizarea și desfășurarea acțiunii „Camionul de Crăciun” 

în Republica Moldova – Raionul Glodeni, în parteneriat cu Tășuleasa Social  
 23.03.2019 - Participare la acţiunea de voluntariat Pădurea Transilvaniei 5.0, 

organizată de Tășuleasa Social la Sânmihaiu de Câmpie;  
 25.05.2019 - Ziua voluntarilor mici la Tășuleasa Social;  
 24.07.2019 - Acțiune de voluntariat în cadrul Maratonului Via Maria Theresia, 

organizat de Tășuleasa Social; 
 21.09.2019 - Inaugurare Via Transilvanica la Drobeta Turnu Severin; 
 27.09.2019 – participare la cea de-a VI-a ediție aTârgului de Purici; 
 04.10.2019 - Balul Caritabil ediția a VII-a ”Rotary susȚine educaţia şi Proiectul Via 

Transilvanica”; 
 28-29.12.2019 – Participare la acțiunea de voluntariat Camionul de Crăciun, 

organizată de Tășuleasa Social. 
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 505 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. 

Așadar, în anul 2018, Instituția Prefectului - Judeţul Bistrița-Năsăud are pe pagina 
oficială de Facebook 505 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 6 interviuri, emisiuni radio/TV programate și 4 
conferinţe de presă. 

Administrarea agendei conducerii instituţiei a însumat 368 de acțiuni, la 267 
dintre acestea a participat prefectul, iar la 195 dintre ele a avut alocuțiuni,  la 26 
dintre acestea având un discurs pregătit. 
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B. Corpul de control al prefectului 
În anul 2019, Compartimentul Corpul de Control al Prefectului, prin activitatea 

desfăşurată în cadrul Instituţiei Prefectului, a realizat: 
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 
până 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 alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale; 
Verificarea realizării salubrizării cursurilor de ape şi a localităţilor la nivelul judeţului; 
Participare în comisie 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 la nivelul judeţului; 
Verificarea la faţa locului a unor aspecte ridicate de cetăţeni în cadrul audienţelor; 
Participarea în cadrul comisiilor mixte de verificare a tehnicii specifice şi a stocurilor de 

materiale necesare acţiunilor de dezăpezire a şoselelor în iarna 2019-2020; 
Activităţi de secretariat în Comisia de Monitorizare SCIM;  

        Elaborarea tematicii şi a graficului de desfăşurare a activităţilor de control; 
        Iniţierea şi elaborarea ordinelor de prefect privind activitatea şi componenţa comisiilor 
mixte de control; 
        Coordonarea întregii activităţi de control derulate de Comisiile mixte constituite prin 
Ordin al Prefectului; 
        Alte activităţi. 
        I. Desfăşurarea de activităţi complexe de control efectuate la sediul 
autorităţilor publice locale 

Pe parcursul anului 2019  s-au materializat 12 acţiuni de verificare, constatare, 
analizare, evaluare şi îndrumare la sediul unor unităţi ale administraţiei publice locale din 
judeţ dispuse prin Ordin al Prefectului, conform graficului aprobat prin OP nr.5 din 
08.01.2019 şi pe baza tematicii stabilite prin OP nr.4 din 08.01.2019, având ca perioadă 
evaluată: ianuarie 2016 – decembrie 2018. 
          Primării verificate: Chiuza, Feldru, Ilva Mare, Maieru, Milaş, Nuşeni, Şieu Odorhei, 
Rebrişoara, Uriu, Şintereag, Salva şi Urmeniş.  
        Categorii de probleme  constatate: 

Deficienţe privind activitatea de fond funciar şi oglindirea ei în Registrul Agricol, privind 
activitatea de urbanism, privind inventarierea domeniului public şi privat al UAT, privind 
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 lor numai pe hârtie, de 
pregătire profesională a salariaţilor; 

Nerespectarea în totalitate  a obligaţiilor ce revin aleşilor locali, cu privire la întocmirea 
rapoartelor de activitate, acordarea de audienţe ş.a. 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 şi în acest an un accent deosebit pe rolul 
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decisiv spre bunul mers al activităţilor controlate, al respectării legislaţiei, al cunoaşterii 
acesteia,  a respectului faţă de cetăţeni care sunt principalii beneficiari ai activităţilor 
desfăşurate în instituţiile publice, pe lămurirea în timpul controlului şi nu numai, a tuturor 
aspectelor care le sunt neclare funcţionarilor publici şi angajaţilor 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 
clădeşte pentru fiecare primărie vizitată, un Raport final de control, aprobat de Prefect şi 
transmis primarului din comuna verificată cu obligativitatea de a trasnmite lunar către Corpul 
de Control, măsurile îndeplinite din Planul de măsuri, întocmit ca unică şi sigură soluţie de 
rezolvare a problemelor constatate. 
         II. Activitatea de soluţionare a unor petiţii cu grad ridicat de complexitate 

În cursul anului 2019, Corpul de Control a avut repartizate un număr de 69 de  petiţii 
şi două sesizări ale cetăţenilor sau ale unor organizaţii, cu diverse probleme: fond funciar, 
legislaţia mediului, probleme privind 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,  fie demersuri telefonice către entităţi publice şi deplasări frecvente în 
teren în localităţile: Salva, Runcu Salvei, Dumitra, Feldru şi mai multe deplasări în municipiul 
Bistriţa. 
         III. Participarea în comisii de specialitate în scopul constatării şi evaluării 
pagubelor create de calamităţi naturale 

Am făcut parte din comisiile de specialitate, în scopul constatării şi evaluării pagubelor 
create de calamităţi naturale, alături de specialişti din cadrul Consiliului Judeţean şi unităţi de 
profil judeţene, într-un număr de 81 acţiuni derulate în 26 UAT- uri, inclusiv municipiul 
reşedinţă de judeţ şi cele trei oraşe: Sângeorz  Băi, Năsăud şi Beclean. 
 În urma acestor acţiuni s-au întocmit procese verbale de calamitate, făcându-se o 
evaluare aproximativă a pabubelor produse. 
         IV. Participarea la pregătirea şi organizarea alegerilor europarlamentare şi 
ale alegerilor prezidenţiale 

Am făcut parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral nr. 6 Bistriţa-Năsăud, 
colectivul nr. 2, privind pregătirea şi organizarea  alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale 
din 26 mai respectiv 10 şi 24 ianuarie 2019 desfăşurând o gamă largă de activităţi conform 
calendarului electoral. De asemenea am transportat  şi distribuit buletinele de vot şi 
materialele necesare pentru alegerile europarlamentare şi prezidenţiale din 26 mai respectiv 
10 şi 24 ianuarie 2019 la primăriile din Năsăud, Dumitra, Ciceu Mihăeşti, Petru Rareş, Uriu, 
Budeşti, Urmeniş şi Silivaşu de Câmpie în prezenţa preşedinţilor secţiilor de votare şi a 
primarului şi secretarului primăriei. 
         V. Verificarea realizării salubrizării cursurilor de ape şi a localităţilor la 
nivelul judeţului 

În primăvara anului 2019, Corpul de Control al Prefectului Judeţului a participat alături 
de reprezentanţi ai unor instituţii deconcentrate judeţene, la verificarea salubrizării cursurilor 
râurilor Bistriţa, Someşul Mare, Sălăuţa, Cormaia, Budac, Şieu, Colibiţa, Anieş, Rebra şi a 
afluenţilor acestora. Au fost întocmite cu aceste ocazii procese verbale de constatare a stării 
de salubritate a obiectivelor verificate, s-au trasat sarcini privind finalizarea acţiunii de 
salubrizare. 
         VI. Comisia de verificare şi evaluare a animalelor bolnave, care trebuie să fie 
lichidate, pentru a elimina focarele de boli transmisibile 

În anul 2019, alături de reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor  Bistriţa-Năsăud şi de  alţi specialişti din domeniul agricol, am participat 
la un număr de 23 cazuri de 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). 
         VII. 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 

Am făcut parte din Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile din judeţul Bistriţa-Năsăud 
cu activitate în perioada 04-05 noiembrie 2019, conform OP nr. 248/31.10.2019.  

Comisia a verificat realizarea sarcinilor stabilite prin controalele din anii anteriori şi a 
stabilit, în cele 2 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. 

VIII. Participarea în cadrul comisiilor mixte de verificare a tehnicii specifice 
şi a stocurilor de materiale necesare acţiunilor de dezăpezire a şoselelor în iarna 
2019-2020 

În conformitate cu OP nr. 273/03.12.2019, Corpul de Control al Prefectului a făcut 
parte din comisiile de verificare a tehnicii specifice şi a stocurilor de materiale necesare 
acţiunilor de dezăpezire a şoselelor în iarna 2019-2020. În urma verificărilor s-au întocmit 
procese verbale constatatoare a situaţiei din teren, respectiv pentru punctele de lucru: 
Bistriţa, Năsăud, Rebrişoara, Rodna, Beclean, Beclenuţ, Dealul Ştefăniţei, Salva, Sărăţel, 
Teaca, Lechinţa, Sărata, Piatra Fântânele şi Josenii Bârgăului. 

Acţiunea s-a derulat în zilele de 04-05 şi 19 decembrie 2019. Situaţia finală va fi 
materializată într-un Raport de Control. 

IX. Verificarea la faţa locului a unor aspecte ridicate de cetăţeni în cadrul 
audienţelor şi în petiţiile adresate Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud 

Corpul de Control al Prefectului a efectuat cercetări la faţa locului a unor aspecte 
reclamate în cadrul audienţelor şi prin petiţiile adresate instituţiei noastre. Am efectuat în 
acest sens deplasări în teren în localităţile: Salva, Runcu Salvei, Dumitra, Feldru, şi în 
municipiul Bistriţa. 
         X. Alte activităţi 

Corpul de Control al Prefectului a participat la un număr de 8 audienţe solicitate de 
persoane fizice Instituţiei Prefectului; 

Au fost evidenţiate în 2019, pe DocManager, 372 lucrări şi acţiuni ale  Corpului de 
Control al Prefectului; 

Corpul de Control al Prefectului a conlucrat şi a dezvoltat relaţii eficiente şi eficace de 
lucru cu toate serviciile din cadrul Instituţiei Prefectului, în scopul soluţionării tuturor 
problemelor cu care ne-am 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. 232/03.10.2019 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-23636/20.12.2018 
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cu privire la activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, Ediţia 3.  

Urmare a exercitării controlului de legalitate, actele administrative au fost evidenţiate 
în 12 rapoarte de legalitate semnate de persoanele cu responsabilitate în acest domeniu, 
şeful serviciului, cu avizul subprefectului şi aprobate de către prefect. 

Acte înregistrate în anul 2019: 18.541, din care: 
-4.857 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-13.694 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de 

primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
Acte verificate în anul 2019: 18.159, din care: 
-4.930 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-13.229 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi de 

primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 Acte intrate în procedură prealabilă în anul 2019: 172, din care: 
-78 hotărâri adoptate de către consiliile locale ale municipiului, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-94 dispoziţii emise de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-

Năsăud. 
 Acte atacate în contencios administrativ: 2 hotărâri de consiliu local.  
 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 
b) s-a verificat îndeplinirea cvorumului legal de şedinţă a consiliului local  
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  

d) s-a verificat îndeplinirea cvorumului necesar adoptării hotărârii de către consiliul 
local sau judeţean  

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  

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. 
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1.2. 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 – 25 

hotărâri; 
- aprobarea sau modificarea organigramei şi a statului de funcţii – 3 hotărâri; 
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual – 1 

hotărâre; 
- aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General – 1 hotărâre; 
- acordare sprijin pentru lăcaşe de cult – 3 hotărâri; 
- lipsa cvorumului – 2 hotărâri; 
- acte abrogate sau lipsa competenţei – 2 hotărâri; 
- scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale din domeniul 

public – 2 hotărâri; 
- aprobare regulamente de organizare şi funcţionare ale consiliilor locale – 6 hotărâri; 
- transparenţa decizională – 4 hotărâri; 
- alte domenii – 29 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 – 49 
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 – 2 dispoziţii;  

- instituire curatelă şi numire curator – 5 dispoziţii; 
- delimitare secţii de votare – 2 dispoziţii; 
- alte domenii – 31 dispoziţii. 

1.3. 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. 

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 172 acte administrative.   

Acte administrative considerate nelegale la care au fost transmise plângeri prealabile 
sunt în număr de 172, astfel: 

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

- 94 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-
Năsăud. 
  2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la 
Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa 
locului 
 În anul 2019  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. Tematică 

3.1. În anul 2019 au fost organizate 2 şedinţe de instruire a secretarilor, care au 
avut ca obiect: 
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- prezentarea legislaţiei specifice alegerilor membrilor din România în Parlamentul 
European și a Referendumului național din 26 mai 2019; 

- prezentarea legislaţiei specifice alegerilor pentru Președintele României din anul 
2019. 

3.2. O parte importantă a activităţii Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ îl constituie asigurarea aplicării unitare 
la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud a prevederilor actelor normative care privesc în mod direct 
activitatea autorităţilor publice locale. Pentru aceasta, în anul 2019 au fost întocmite, 
transmise şi monitorizate un număr de 19 circulare. 

Circularele au avut ca obiect: 
 -  actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public; 
 -  identificarea dosarelor moştenitorilor criminalilor de război; 
 - măsuri organizatorice privind desfăşurarea alegerilor europarlamentare şi a 
Referendumului naţional din 26 mai 2019; 
 -  măsuri organizatorice privind desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României; 
 -  respectarea prevederilor Legii nr.17/2000; 
 -  aprobarea şi adoptarea bugetelor locale pe anul 2019; 
 -  aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003; 
 -  actualizarea declaraţiilor de interese personale ale aleşilor locali; 
 -  transmiterea specimenelor de semnătură ale ofiţerilor de stare civilă; 
 -  observații privind hotărârile adoptate de consiliile locale; 
  -  finalizarea completării datelor în registrul agricol; 
 -  identificare dosare conform Legii nr.312/1945. 
  Întrucât, de la data de 5 iulie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ, aprobat prin 
O.U.G.nr.57/2019,  au fost realizate 7 materiale de instruire vizând aspectele importante din 
acesta. 

 3.3. Pe lângă activitatea de transmitere în teritoriu de îndrumări cu privire la aplicarea 
actelor normative, serviciul nostru a 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: 

Intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ a implicat o serie de dificultăţi, iar în vederea asigurării aplicării în mod unitar al 
prevederilor acestor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale s-a solicitat punctul de vedere 
al Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, actualmente Ministerul Lucrărilor 
Publice Dezvoltării şi Administraţiei. Problematicile supuse atenţiei acestui minister s-au 
referit la procedurile de urmat în vederea constatării încetării înainte de durata normală a 
mandatului de consilier local şi judeţean şi în vederea inventarierii bunurilor care fac parte 
din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale, la modul de calcul al 
majorităţilor necesare în vederea adoptării proiectelor de hotărâre de consiliu.  

Dificultăţile întâmpinate în aplicarea Codului Administrativ au determinat şi consultarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la modul de aplicare al prevederilor Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi al 
prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative. 
 La solicitarea Ministerului Finanţelor Publice am comunicat autorităţilor administraţiei 
publice locale date şi informaţii referitoare la persoanele identificate la nivelul întregii ţări ca 
fiind condamnate penal pentru crime de război şi la persoanelor care au fost expropriate şi 
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care au primit despăgubiri potrivit Legii reformei agrare din 1921 şi s-a solicitat verificarea 
temeinică a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate privată emise în temeiul legilor 
fondului funciar şi a Legii nr.10/2001 în vederea identificării acelor situaţii în care au fost 
emise astfel de acte în favoarea persoanelor neîndreptăţite şi să ia măsuri în vederea 
revizuirii hotărârilor judecătoreşti definitive şi anularea actelor de reconstituire în favoarea 
moştenitorilor acestora. 
 S-au făcut propuneri de modificare a proiectului de aprobare a Codului administrativ, 
propuneri privind modificarea Legii nr.151/2019 privind aşezările informale. 
 A fost informat Ministerul Afacerilor Interne cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a 
Registrului Agricol şi a activităţii de completare a acestuia în vederea desfăşurării 
recensîmântului agricol în anul 2020.  
 4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti (număr de 
acţiuni în instanţă) 
 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 în vederea 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/a 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 anul 2019 au fost instrumentate, de către consilierii juridici din cadrul Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, un număr de 285 dosare civile. Activitatea a fost 
organizată conform Procedurii operaţionale P.O. 02/13.12.2018 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 2019 au fost înregistrate un număr de 81 de dosare. 
Situaţia cauzelor este următoarea: 
I. În anul 2019, cu privire la cele 81 cauze înregistrate în acest an, situaţia 

este următoarea:  
1. în materia  fondului funciar 

      -  obligaţia de a face: 17 cauze, din care 15 aflate în stare de judecată pe rolul 
instanţelor şi 2 au fost soluţionate definitiv în mod favorabil în mod favorabil; 

 - anulare hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud: 4 cauze care se află 3 cauze se află pe rolul 
instanţelor de judecată şi 1 cauză este soluţionată favorabil comisiei;  

 - anulare titluri de proprietate: 19 cauze, din care 17 sunt pe rolul instanţelor de 
judecată, iar 2  cauze au fost soluţionate favorabil;  

 - modificare titluri de proprietate: 11 cauze, din care 7 aflate pe rolul instanţelor, iar 
4 cauze au fost soluţionate favorabil; 
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 - rectificare titluri de proprietate: 2 cauze aflate pe rolul instanţelor;  
 - revizuire: 3 cauze dintre care 1 cauză aflată pe rolul instanţelor, 1 cauză soluţionată 

definitiv favorabil şi 1 cauză suspendată; 
 - alte cauze: 10 cauze, dintre care  8 aflate pe rolul instanţelor şi 2 cauze au fost 

soluţionate favorabil; 
 2. alte cauze   
 - transcriere drept de proprietate/radiere auto: 5 cauze, din care 1 cauze aflate pe 

rolul instanţelor, 3 soluţionate definitiv în mod favorabil şi 1 cauză suspendată;  
 -  altele: 7 cauze dintre care 2 cauze aflate pe rolul instanţelor,  3 cauze soluţionate 

favorabil, 1 cauză soluţionată nefavorabil şi 1 cauză suspendată. 
II. Din anii anteriori cu privire la cele 218 cauze instrumentate  în anul 2019 

situaţia este următoarea:     
1. în materia  fondului funciar 

 - anulare hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud: 22 cauze, din care  8 sunt pe rolul instanţelor de 
judecată, 6 cauze sunt suspendate, 7 cauze au fost soluţionate favorabil şi 1 cauză a fost 
soluţionată în mod nefavorabil;  

 - anulare titluri de proprietate: 55 cauze, din care 39 se află pe rolul instanţelor de 
judecată, 7 sunt suspendate, 9 cauze au fost soluţionate în mod favorabil;  

 - modificare titluri de proprietate: 23 cauze, din care 9 aflate pe rolul instanţelor, 3 
cauze sunt suspendate, 10 cauze au fost soluţionate favorabil şi 1 a fost soluţionată 
nefavorabil;  

 - revizuire: 1 cauză a fost soluţionată nefavorabil; 
 - obligaţia de a face: 64 cauze, din care 28 aflate în stare de judecată pe rolul 

instanţei, 11 sunt suspendate,  22 au fost soluţionate în mod favorabil şi 3 în mod 
nefavorabil; 

 - acţiune în constatare: 3 cauze dintre care 1 cauză se află pe rolul instanţelor şi 2 
cauze au fost soluţionate în mod nefavorabil; 

 - acţiune având ca obiect Legea nr.10/2001: 1 cauză soluţionată favorabil. 
 - altele: 7 cauze, din care 3 cauze pe rolul instanţelor de judecată şi 4 soluţionate în 

mod favorabil. 
2. alte cauze 

 - obligaţia de a face: 20 cauze, din care 2 cauze aflate pe rolul instanţelor, 1 cauză 
suspendată,  17 cauze soluţionate favorabil;  

 - altele: 8 cauze din care 2 pe rolul instanţelor, 6 cauze soluţionate favorabil. 
În cadrul dosarelor instrumentate în anul 2019, pe linie de activitate juridică, au fost 

întocmite un număr de: 6 acţiuni în anularea actelor administrative considerate nelegale, 114 
întâmpinări, 16 căi de atac, 15 note /concluzii scrise, 85 de referate de atacare/neatacare a 
sentinţelor judecătoreşti, 117 de delegaţii de reprezentare, 1 referat privind oportunitatea 
formulării unor acţiuni în anularea actelor administrative considerate nelegale, 106 adrese de 
corespondenţă cu autorităţile 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 ordinul 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 07.01.2019 şi are în vedere 
următoarele: 
  - 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 16 propuneri 
privind atribuirea de terenuri în proprietate privată, formulate de către primăriile din judeţ, 
din care 10 au fost soluţionate favorabil şi au fost emise ordine ale prefectului de atribuire de 
teren. Pentru un număr de 6  propuneri a fost întocmită adresă de restituire a documentaţiei 
către primărie, întrucât nu a fost verificată situaţia de fapt şi situaţia juridică a terenurilor 
propuse spre atribuire sau nu au fost respectate cerinţele circularei transmise primăriilor.  
  Cele 10 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, direct sau 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 201 note juridice pentru acelaşi număr de 
ordine ale prefectului ale serviciilor publice, iar pentru 99 de ordine (cele cu caracter 
confidenţial, cele privind exercitarea atribuţiilor prefectului, ordinele care au stabilit măsurile 
de organizare ale proceselor electorale) au fost vizate în mod direct de şeful serviciului. 
  De asemenea, au fost verificate şi avizate juridic şi vizate de control financiar 
preventiv 26 contracte încheiate de instituţia prefectului, 5 contracte subsecvente, 6 acte 
adiționale la contracte deja existente și 11 note de fundamentare privind alegerea procedurii 
de achiziţie publică de bunuri şi servicii de către funcţionarii publici din cadrul serviciului.  
  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. 
  a. Modalitatea de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin; număr 
ordine 
  Întocmirea proiectelor de ordin este organizată conform Procedurii de sistem PS 
16/2018, care a intrat în vigoare începând cu 10.01.2019 
  Ordinele emise de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost înregistrate în 
Registrului unic de evidenţă a ordinelor prefectului, scanate în format.pdf şi comunicate 
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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.  
  Fiecare ordin al prefectului, însoţit de anexe, când a fost cazul, a fost 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 îndosarierii. 
  Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a emis un 
număr de 300 ordine dintre care: 
  -  299 cu caracter individual;  
  -      1 cu caracter normativ. 
 b. Număr ordine cu caracter tehnic şi/sau de specialitate - 262 
 c. Număr ordine emise de prefect în calitate de preşedinte al comitetului 
pentru situaţii de urgenţă - 15 

d. Număr ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare - 23 
 6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină (Număr plângeri adresate 
Comisiei de disciplină) 
  La nivelul Instituţiei Prefectului, Comisia de disciplină a fost constituită prin Ordinul 
Prefectului nr.257/13.12.2018. 
  În anul 2019 au fost înregistrate la nivelul Comisiei de disciplină 2 sesizari cu privire 
la faptele unui secretar al unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
Sesizările au fost solutionate prin clasare.  
  Pentru analiza acestor sesizări au fost convocate şi organizate un număr de 3 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, precum şi a corespondenţei purtate de comisie cu persoana care a formulat 
sesizarea.      
  7. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire denumiri 
(număr întâlniri de lucru, număr avize) 
  Comisia judeţeană de atribuirea 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, componenţa acesteia 
fiind stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 82/2016. 
  În anul 2019 Comisia Judeţeană s-a întrunit în  8 şedinţe de lucru, în care s-a 
analizat propuneri privind atribuirea de denumiri pentru obiective de interes judetean şi local 
conform adreselor Consiliilor locale ale comunelor Mărişelu, Salva, Feldru, Urmeniş, Silivaşu 
de Câmpie, Chiochiş şi a Consiliului local al Municipiului Bistriţa.  
  Au fost adoptate 5 hotărâri în vederea emiterii avizelor de către Comisia Judeţeană. 
  În cadrul şedinţei din data de 13.03.2019, comisia a solicitat Consiliului local al 
Municipiului Bistriţa completarea documentaţiei. În cadrul şedinţei din data de 11.12.2019 
comisia a dispus restituirea docementaţiei înaintată de către Consiliul local al Comunei 
Silivaşu de Câmpie. În cadrul şedinţei din data de 18.12.2019 comisia a dispus restituirea 
docementaţiei înaintată de către Consiliul local al Comunei Chiochiş. 
  Au fost emise 5 avize favorabile la propunerile transmise de Consiliile locale Salva, 
Mărişelu,  Feldru, Urmeniş, precum şi a Consiliul local al Municipiului Bistriţa. 
  In anul 2019 nu au fost situaţii de acordare a unor avize nefavorabile.  
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  8. Activitatea de contencios administrativ (număr de acţiuni în instanţa de 
contencios administrativ) 

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, 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. 
Tototdată la sesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii au fost promovate direct acţiuni 
în anulare a unor acte administrative. 

În anul 2019 s-au formulat 4 acţiuni în anularea actelor administrative nelegale, după 
cum urmează: 
 1. Hotărârea Consiliului local al comunei Şanţ nr. 21/28.02.2019 privind modificarea 
art. 5 din HCL Şanţ nr.10/2019 cu privire la stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele 
fizice şi juridice din comuna Şanţ pentru anul 2019 întrucât au fost stabilite unele scutiri de la 
plata taxelor în mod nelegal. Cauza face obiectul dosarului  nr.1007/112/2019, de contencios 
administrativ şi fiscal, înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, cu termen de judecată 
la 06.12.2019. A fost admisă acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul 
Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al comunei Şanţ 
şi a dispus anularea Hotărârii nr.21/28.02.2019 a Consiliului Local al comunei Şanţ privind 
modificarea art.5 din HCL Şanţ nr.10/2019 cu privire la stabilirea taxelor speciale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Şanţ pentru anul 2019.  
 2. Hotărârea Consiliului local al comunei Şieuţ nr. 37/30.05.2019 privind trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al comunei a suprafeței de 607 ha pășune întrucât s-
au încălcat prevederile art.7 alin.3 din Codul silvic care interzic trecerea terenurilor cu 
vegetaţie forestieră din public în domeniul privat. Cauza face obiectul dosarului  nr. 
1526/112/2019, de contencios administrativ şi fiscal, înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-
Năsăud şi s-a stabilit un prim termen de judecată pentru data de 28.02.2020. 
 3. Autorizaţia de construire nr. 384/2018 emisă de Primarul Municipiului Bistriţa. 
Cauza face obiectul dosarului  nr. 127/112/2019, de contencios administrativ şi fiscal, 
înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud. La termenul din data de 21.06.2019, instanţa 
a admis acţiunea prefectului şi a fost comunicată sentinţa. S-a formulat recurs de către 
Primarul municipiului Bistriţa şi de către Ciocan Doru Călin şi Ciocan Oana Maria, dar până la 
data prezentului raport nu s-a stabilit termen de judecată. 
 4. Autorizaţia de construire nr. 33/06.08.2018 emisă de Primarul comunei Bistriţa 
Bârgăului şi Certificatul de Urbanism nr. 19/13.02.2018 emis de Primarul comunei Bistriţa 
Bârgăului. Cauza face obiectul dosarului  nr. 1452/112/2019, de contencios administrativ şi 
fiscal, înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, iar la termenul de judecată din data de 
17.01.2020 s-a stabilit amânarea cauzei pentru data de 28.02.2020. 

Din cele 4 acţiuni în anulare, 1 cauză a fost soluţionată la fond în favoarea prefectului, 
2  cauze se află în stare de judecată pe rolul primei instanţe, iar pentru o cauză se află în 
recurs.  

Pe lângă cauzele promovate de prefect care au ca obiect anularea actelor 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în anul 2019 au fost 
instrumentate şi alte cauze în materia contenciosului administrativ, după cum urmează: 

I. dosare înregistrate în anul 2019 – 10 cauze 
         - obligaţia de a face: 3 cauze soluţionate în recurs în favoarea prefectului; 

- litigii cu funcţionarii publici: 1 cauză se află pe rolul instanţelor; 
- anulare decizii şi alte acte administrative: 3 cauze dintre care 1 cauză aflată pe rolul 

instanţelor şi 2 cauze soluţionate la fond în favoarea prefectului; 
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- încheiere validare mandat consilier local – 1 cauză soluţionată definitiv favorabil 
prefectului; 

- stabilire limite unităţi administrativ-teritoriale: 1 cauză aflată pe rolul instanţelor de 
recurs; 

- revizuiri: 1 cauză soluţionată definitiv în favoarea prefectului. 
II. dosare înregistrate anterior anului 2018 şi instrumentate în anul 2019   - 

22 de cauze 
- ordine ale prefectului:2 cauze din care 1 cauză aflată pe rolul instanţelor de recurs 

şi 1 cauză soluţionată definitiv în favoarea prefectului; 
- acţiuni în anularea actelor administrative considerate nelegale: 8 acţiuni în anulare 

din care 1 cauză aflată pe rolul instanţei de fond, 6 cauze au fost soluţionate definitiv în 
favoarea prefectului, 1 cauză se află pe rolul instanţelor de recurs; 

- obligaţia de a face: 3 cauze, soluţionate definitiv în favoarea prefectului; 
- alte cauze în materia contenciosului administrativ: 9 cauze din care 1 pe rol în 

rejudecare, 3 pe rol la instanţa de fond şi 1 cauză soluţionată definitiv la instanţa de fond, 4 
cauze soluţionate definitiv dintre care 3 în favoarea instituţiei prefectului. 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 
1. 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 erau depuse 
la comisiile locale un număr de 11974 cereri pentru suprafaţa totală de 60839,23 ha teren, 
din care teren agricol 23288,71 ha  şi teren cu vegetaţie forestieră 37550,52  ha. 
 Din datele prezentate de comisiile locale rezultă că au fost  soluţionate, până la data 
de 11.12.2019, un număr de 11974 cereri, reprezentând un procent de 100%. 

 Comisia judeţeană Bistriţa–Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor a validat, până la data de 11.12.2019, un număr de 11974 cereri 
transmise de către comisiile locale.  

În vederea aplicării corecte a prevederilor legilor fondului funciar, s-au desfăşurat  
următoarele activităţi: 

- verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau 
invalidarea acestora; 
- analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva modului de 

soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 
- soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor şi 

oraşelor; 
- emiterea, modificarea si revocarea titlurilor de proprietate; 
- s-a acordat sprijin cu privire la aplicarea legilor fondului funciar şi s-a participat la 

şedinţele comisiilor locale la solicitarea acestora ;   
- reprezentarea în justiţie a litigiilor având ca obiect aplicarea legilor proprietăţii 

funciare. 
Funcţionarii Compartimentului Urmărirea Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu în 

anul 2019 in perioada 21.01.2019-15.10.2019 au efectuat   controale la un număr de 12 
comisii locale din judeţul Bistriţa-Năsăud ( respectiv Chiuza, Feldru, Ilva Mare, Maieru, 
Milaş Nuşeni, Şieu Odorhei, Rebrişoara, Uriu, Şintereag, Salva şi Urmeniş) 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. Au fost intocmite 12  
note de constatare,  in 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, s-a făcut 
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convocarea membrilor Colectivului de lucru al Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud, şi s-au 
multiplicat materialele pentru şedinţă,  în vederea analizării documentaţiilor transmise de 
către comisiile locale. Colectivul de lucru s-a intrunit în 6 şedinţe . După analizarea şi 
semnare referatelor,  documentaţiile au fost înaintate la Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud,  
în vederea validării sau invalidării propunerilor . S-a redactat ordinea de zi, s-au convocat 
membrii Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud precum şi ceilaţi invitaţi, şi s-au  multiplicat 
materialele de şedintă,  asigurându-se secretariatul tehnic pentru 6 şedinţe în anul 2019, 
fiind adoptate un număr de 76  hotărâri. Astfel au fost adoptate 2 hotărâri privind 
validarea reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legii nr.247/2005 şi a Legii 
nr.231/2018, pentru suprafeţe de teren agricol,  5 hotărâre privind soluţionarea unei 
contestaţii , 1 hotărâre privind aprobarea procesului verbal de delimitare, 3 hotărâri privind 
suspendarea serviciului silvic, o hotărâre privind modificarea unei hotărâri adoptate de catre 
comisia judeteană în baza Legii nr.18/1991 şi 64  hotărâri privind îndreptarea erorilor 
materiale din titlurile de proprietate . 
 Au fost înregistrate, în Registrul special de hotărâri, toate cele 76 de hotărâri adoptate 
de Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor, în anul 2019 şi au fost întocmite dosarele finale 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. 

2. Stadiul realizării programului privind eliberarea titlurilor de proprietate în 
baza Legilor fondului funciar 
 În baza Legilor fondului funciar nr.18/1991, 1/2000 , 247/2005  şi a Legii nr.231/2018 
sunt de emis un număr de 78.219 titluri de proprietate  pentru suprafata totala de 277.702 
ha. Până  la data de 22.11.2019  au fost emise un număr de 73.933  titluri, cu suprafaţa de 
244 377 în procent de 98,00 % din care pentru terenuri agricole 51.771 titluri  cu 
supraf’aţa de 117.889 ha (94,46%), iar pentru terenurile forestiere 22.162 cu suprafata de 
126.488 ha  (94,66%). 

În perioada 01 ianuarie-11 decembrie 2019  au fost emise  un număr de 363 titluri 
de proprietate, din care pentru terenuri agricole 357, iar pentru terenuri forestiere 6 
titluri de proprietate,  cu  suprafaţa totală  de  642,0   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- 60.485 
- Legea nr. 1/2000 -   10.054 
- Legea nr.247/2005-   3.394 

  Au fost verificate documentaţiile pentru un numări de  105 titluri de proprietate având 
ca obiect îndreptarea erorilor materiale cu privire la nume, prenume, adresa administrativă şi 
amplasamentul suprafeţelor de teren agricol şi a suprafeţelor de teren cu vegetaţie 
forestieră.  

Au fost verificate şi înaintate  la Autoritate Naţională pentru Restituirea  Proprietăţilor, 
un număr de 2 dosare întocmite în vedere acordării de despăgubiri pentru suprafeţe de teren 
agricol în favoarea persoanelor fizice în baza legilor fondului funciar (respective un dosar 
intocmit de către Comisia comunală Bistriţa-Bârgăului şi  1 dosar întocmit de către Comisia 
comunală Miceştii de Câmpie ). 
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 S-au redactat un număr de 5 circulare către toate unităţile adminstrativ- teritoriale 
din judeţul Bistriţa-Năsăud . 
 S-a răspuns la un număr de 22 petiţii înaintate de persoanele fizice şi juridice cu 
privire la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar şi s-au întocmit rapoarte la petiţii. 
 S-au redactat un numar de 28 note juridice şi  28 referate de necesitate în 
vederea modificării, completării şi actualizării comisiilor municipale/orăşeneşti/comunale de 
fond funciar, şi a comisilor de delimtare si recunoaştere a hotarelor în vederea efectuării 
lucrărilor de cadastru general. S-au  redactat un număr de 28 ordine emise de prefectul 
judeţului Bistriţa-Năsăud. 
 Consilierul juridic din cadrul compartimentului a reprezentat la instanţa de judecată 
Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud, în 23 dosare civile. 
  2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada martie 1945 - 22 decembrie 1989 
  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 este asigurată de Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor 
privind restituirea proprietăţilor funcţionează în baza prevederilor art. 9-10 din Hotărârea 
Guvernului României nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
Activitatea biroului se desfăşoară conform PROCEDURII OPERAȚIONALE  - PO -3 -  privind 
activitatea Biroului judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea 
proprietăţilor, Ediţia 2 din anul 2018, aplicabilă începând cu 07.01.2019. 

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost înregistrate, în baza Legii nr. 10/2001, un 
număr de 1.662 de notificări depuse conform legii, iar până la sfârşitul anului 2019 au mai 
rămas de soluţionat 4 notificări înregistrate la primăriile oraşelor Năsăud şi Sîngeorz-Băi. 

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud a predat în anul 2019 un număr de 5 
dosare întocmite în vederea acordării de despăgubiri în condiţiile Legii nr. 10/2001, 
republicată.  De asemenea, au fost întocmite 5 referate conţinând avizul de legalitate al 
Instituţiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud asupra dispoziţiilor emise în temeiul acestei 
legi. 

În anul 2019 au fost transmise la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor 36 de 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 in baza Legii nr. 10/2001 pentru acordarea de măsuri compensatorii, aflate în 
evidenţa biroului. 

E. Serviciile publice deconcentrate 
a. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate (număr 

instituţii) 
Prin Nota internă nr.IIB 2357/30.01.2018, fiecărui funcționar din cadrul Serviciului 

Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, i-au 
fost repartizate SPD-urile, respectiv instituțiile, de a căror monitorizare răspunde. 
 A fost întocmit un grafic de verificare a instituțiilor (IIB 2160/31.01.2019), la sediul lor, 
de către funcționarul responsabil și completarea unui chestionar, asumat de conducătorul 
instituției. Chestionarul a cuprins informații privind: 
 - acte a căror valabilitate impune aprobarea lor prin decizia conducătorului unităţii 
 - proiecte cu finanţare externă 
 - site-ului instituţiei 
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 - modul de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public şi a normelor de aplicare stabilite prin HG 123/2002 şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională, modificată şi completată 
 - verificarea aplicării prevederilor O.G. nr.27/2002 aprobată prin  Legea nr. 233/2002  
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
 - aplicarea prevederilor H.G. nr. 1723/2004 pentru aprobarea Programului de măsuri 
pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificată şi completată cu 
HG nr. 1487/2005 
 - aplicarea  prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor 
publici 
 - aplicarea Legii nr. 7/2004 republicată privind Codul de conduită a   funcţionarilor 
publici şi a Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 1200 din  4 aprilie 2013 privind monitorizarea 
respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor 
disciplinare 
 - aplicarea  HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 
de disciplină cu modificările şi completările ulterioare şi a HG  nr. 833/2007 privind normele 
de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective 
 - aplicarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANI, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 - respectarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare 
 - modul de rezolvare a sarcinilor specifice 
 - patrimoniul şi bugetul instituţiei 

În cursul anului 2019 au verificate în acest mod 9 instituții. 
 Conform procedurii operaționale PO-IIB/14/07.06.2018, SPD-urile/instituțiile transmit 
la începutul anului sau ori de câte ori apar modificări, „Fișa de prezentare a instituției„ și 
trimestrial „Raportul de activitate„. Informațiile sunt centralizate de către funcționarul 
responsabil. 
 Deficiențe constatate : 

- neconstituirea comisiei paritare ; 
- nomenclatorul arhivistic care necesită revizuire; 
- lipsa paginii de facebook; 
- cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi a normelor de aplicare stabilite prin HG 123/2002 şi ale Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, modificată şi completată - nu există un registru 
separat pentru înregistrarea cererilor de acest gen; 

- nu a fost întocmit și aprobat programul de perfecționare a funcționarilor publici; 
- site-ul instituției a fost actualizat, ultima dată, în anul 2015; 
- nu au fost transmise comunicate de presă și nu au fost organizate conferințe de 

presă; 
- nu se transmit proiectele de buget și situațiile financiare pentru obținerea avizului 

consultativ al prefectului; 
- lipsa rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități neuromotorii; 
- lipsa unui spațiu special amenajat pentru lucru cu publicul; 
- nu sunt afișate modele de cereri completate pentru că numărul formularelor tip este 

foarte mare și s-a ales varianta de acordare de asistență la completarea cererilor de către  
personalul instituției. 
 S-a întocmit informarea nr. II/B76576/01.04.2019 către prefect, la finalizarea acțiunii 
de verificare „în teren„ a SPD-urilor/instituțiilor. 
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b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare 
privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

Pentru perioada 01.01. - 31.12.2019 au fost eliberate un număr de 43 avize 
consultative ale prefectului, din care: 

- 1 aviz consultativ al prefectului pentru un proiect de buget; 
- 42 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile financiare privind 

execuţia bugetară. 
Au fost eliberate 11 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile financiare 

privind execuţia bugetară la data de 31.03.2019.  
Au fost eliberate 11 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile financiare 

privind execuţia bugetară la data de 30.06.2019 şi 1 aviz consultativ al prefectului 
pentru proiectul de buget pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023. 

Au fost eliberate 10 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile financiare 
privind execuţia bugetară la data de 30.09.2019. 

Au fost eliberate 10 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile financiare 
privind execuţia bugetară la data de 31.12.2019. 

1. Activitatea Colegiului prefectural al Judeţului 

 Numărul şedinţelor de lucru 
Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate a asigurat, prin secretariatul tehnic, cadrul organizatoric necesar desfăşurării 
unui număr de 12 şedinţe ale Colegiului Prefectural. 

 Numărul hotărârilor adoptate 
Au fost adoptate un număr de 16 hotărâri: 
- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 1/26.03.2019 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 Colegiului Prefectural nr. 2/26.03.2019 privind aprobarea acţiunilor pentru 
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi cu ocazia 
sărbătorilor pascale; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 3/24.04.2019 pentru aprobarea Raportului de 
activitate aferent anului 2018 al Agenției Județene de Plăți şi Inspecție Socială Bistrița-
Năsăud; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 4/24.04.2019 privind aprobarea Planului de 
acţiuni aferent anului 2019 pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare 2018-2020; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 5/29.05.2019 pentru aprobarea activității 
desfășurate de Garda Forestieră Județeană Bistrița-Năsăud în anul 2018; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 6/29.05.2019 pentru aprobarea obiectivelor de 
investiții în domeniul forestier din județul Bistrița-Năsăud; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 7/29.05.2019 privind aprobarea acțiunilor 
desfășurate de  Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Bistrița-Năsăud în anul 2018; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 8/26.06.2019 pentru aprobarea activității de 
organizare a examenelor de evaluare națională şi bacalaureat pentru sesiunea iunie-iulie 
2019; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 9/31.07.2019 pentru aprobarea Raportului de 
activitate aferent anului 2018 al Centrului Judeţean de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură 
Bistriţa-Năsăud; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 10/31.07.2019 pentru aprobarea informării 
privind activitatea aferentă anului 2018 al Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale Bistrița-Năsăud; 



 33  

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 11/28.08.2019 pentru aprobarea Raportului de 
activitate aferent anului 2018 al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 12/28.08.2019 pentru 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 2019-2020; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 13/30.10.2019 pentru aprobarea activității 
desfășurate de Comisariatul Judeţean al Gărzii Naționale de Mediu Bistrița-Năsăud pentru 
anul 2018; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 14/27.11.2019 pentru aprobarea activității 
desfășurate de Direcția pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud în anul 2018; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 15/18.12.2019 pentru aprobarea activității 
desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud pentru anul 2018 ; 

- Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 16/18.12.2019 pentru aprobarea măsurilor 
necesare desfăşurării 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 28 servicii publice 

deconcentrate şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale organizate în 
judeţ (Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 290/17.12.2019). 

 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 24 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 Sanitar 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, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, 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, 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, Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Bistrița-Năsăud. 

 Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare 
al măsurilor cuprinse în hotărârile colegiului prefectural 

Au fost adresate prefectului 4 informări referitoare la modul de realizare al măsurilor 
cuprinse în hotărârilor colegiului prefectural, acolo unde au fost aprobate planuri de măsuri. 

2. Activitatea Comisiei de dialog social a judeţului 
Numărul şedinţelor de lucru, tematică 
În perioada 01.01. - 31.12.2019 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 şomerilor şi contribuţia avută de către instituţie la reintegrarea 
pe piaţa muncii în anul 2018; 

- asigurarea asistenţei medicale comunitare în judeţul Bistriţa-Năsăud; 
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- acţiunile de control pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi de conformitate a 
produselor şi serviciilor; 

- 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; 

- măsurile întreprinse pentru stimularea ocupării forţei de muncă la nivelul judeţului în 
perioada 2018-2019; 

- monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic în anul 2018; 

- activităţile proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală 
competitivă”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014-2020; 

- modificările legislative în domeniul pensiilor şi impactul acestora asupra pensionarilor 
şi persoanelor asigurate; 

- gradul de implementare al proiectelor POCU aflate în derulare la nivel judeţean; 
- programele naţionale de sănătate pentru populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- programul de ocupare pentru anul 2019 al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Bistriţa-Năsăud, indicatori şi comparaţii cu indicatorii realizaţi în anul 2018; 
- starea de vegetaţie a culturilor însămânţate în toamna anului 2019; 
- respectarea activităţii de monitorizare şi control la angajatorii ce au obligaţia 

încheierii unui contract colectiv de muncă; 
- criterii şi proceduri de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asiguraţii 

sistemului public de pensii în anul 2019; 
- 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). 
3. Acţiuni de protest - număr, aspecte referitoare la gestionarea protestelor 
În anul 2019 nu au fost organizate greve, proteste sau adunări publice. 
4. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice 
Numărul şedinţelor de lucru, tematică 
În perioada 01.01. - 31.12.2019 au avut loc un număr de 11 şedinţe de lucru cu 

membrii comitetului, în care au fost dezbătute subiecte pe diverse teme, precum: 
- marcarea Zilei Unirii Principatelor Române; 
- activitatea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul 

Apărării Naţionale - Filiala Bistriţa-Năsăud; 
- serviciile de susţinere a vârstnicului; 
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- activitatea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din S.R.I. - 
Sucursala Bistriţa-Năsăud; 

- activitatea Despărţământului ASTRA Năsăud; 
- marcarea Zilei Independenţei de Stat a României, Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor 

Unite în cel de-al II-lea Război Mondial şi Zilei Uniunii Europene; 
- evaluarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi; 
- activitatea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din M.A.I., 

filiala „Andrei Mureşanu” Bistriţa-Năsăud; 
- marcarea Zilei Imnului Naţional; 
- activitatea Asociaţiei Pensionarilor din Penitenciarul Bistriţa; 
- marcarea Zilei Armatei României; 
- servicii medicale contractate de Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud cu 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa în anul 2019. 
Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ 
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Bistriţa-

Năsăud are un număr de 15 membrii. 
F. Servicii comunitare de utilităţi publice 
Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 
Monitorizarea serviciilor de utilități publice se face solicitând informații furnizorilor de 

servicii publice din județ. Centralizarea informațiilor se regăsește în  „Raportul anual privind 
starea economico-socială a județului”. Pe baza informaţiilor solicitate de la Aquabis, Delgaz, 
SDEE, se compară numărul cetăţenilor şi al agenţilor economici, după caz, racordaţi la 
reţelele de distribuţie apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, cu numărul din anul 
precedent, şi se prezintă procentual evoluţia înregistrată. 
În cadrul controalelor efectuate la sediile primăriilor, unul din aspectele verificate este stadiul 
implementării pachetului minim de servicii publice (10 servicii: sănătate, infrastructură 
școlară, situaţia racordării populaţiei la utilităţi de apă şi canalizare, racordarea la energie 
electrică, transport- drumuri, cultură, culte, locuințe, facilităţi de sport), prevăzut în 
Programul de Guvernare 2017-2020. 

Salubrizarea localităţilor este monitorizată şi evaluată atât în cadrul acţiunilor de 
verificare, control şi îndrumare efectuate la primării (modul de organizare a activităţii de 
gospodărire a localităţilor, conform  O.G. nr. 21/2002, modificată prin Legea nr. 515/2002), 
cât şi în cadrul acţiunilor anuale de verificare la faţa locului a stadiului de salubrizare a 
localităţilor, efectuate de comisii mixte (împreună cu reprezentanţi ai Gărzii de Mediu). 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, 
acţiuni întreprinse 

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 2019 C.J.S.U. a fost convocat în:  
 9 şedinţe extraordinare;  
 2 şedinţe ordinare;  
 1 şedinţă extraordină 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 2018; 
 Planul cu principalele activități ale C.J.S.U. pentru anul 2019; 
 Analiza situaţiei cauzată de fenomenele meteorologice periculoase produse în 

comunele: 
 Bistrița-Bârgăului şi Parva, în perioada 01 – 15 februarie 2019; 
 Budacu de Jos și Rodna, în perioada ianuarie-februarie 2019; 
 Teaca, în perioada 06 - 11 mai 2019; 
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 Procedura revizuită privind activarea C.J.C.C.I., parte integrantă a O.P. nr. 315 din 
07.11.2016 (anexa 4); 

 Inventarul actualizat al punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă din 
județul Bistrița-Năsăud; 

 Aprobarea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 
în perioada 15 – 24 mai 2019 în județul Bistrița - Năsăud; 

 Analiza situaţiei cauzată de fenomenele meteorologice periculoase produse în județul       
Bistrița-Năsăud: 

 în perioada 11 - 16 iunie 2019; 
 în perioada 22 iunie - 3 iulie 2019; 

 Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald 2019; 
 Gestionarea situaţiilor de urgenţă, în contextul atenționărilor/avertizărilor 

hidrometeorologice; 
 Analiza situaţiei cauzată de fenomenele hidrometeorologice produse în județ; 
 Prezentarea constatărilor controlului efectuat la S.C. VITALIA Servicii pentru Mediu - 

Tratarea Deșeurilor S.R.L. din localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la 
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, respectiv factorii de risc generați de 
gestionarea concentratului rezultat în urma tratării levigatului; 

 Prezentarea măsurilor propuse de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud 
pentru  menținerea /îmbunătățirea calității factorilor de mediu în cadrul activității desfășurate 
la  Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu privind modul de gestionare a 
concentratului rezultat în urma tratării levigatului; 

 Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece pentru anul 2019-2020; 
 Actualizarea componenței C.J.S.U. și a grupurilor de suport tehnic. 

2. Numărul hotărârilor adoptate 
 În cadrul ședințelor de lucru a C.J.S.U., pentru îndeplinirea responsabilităților pe linia 
managementului situațiilor de urgență, au fost emise 12 hotărâri: 

 Hotărârea nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea ,,Planului cu principalele 
activități ale C.J.S.U. pentru anul 2019 ”; 

 Hotărârea nr. 2 din 25.02.2019 privind aprobarea Raportului de sinteză privind 
apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcții hidrotehnice și poluări accidentale din comunele Bistrița-Bârgăului și Parva, în 
perioada 01-15 februarie 2019; 

 Hotărârea nr. 3 din 01.03.2019 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 
apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din comunele Budacu de Jos și Rodna, în 
perioada ianuarie - februarie 2019; 

 Hotărârea nr. 4 din 17.04.2019 pentru aprobarea inventarului actualizat al 
punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă din județul Bistrița-Năsăud; 

 Hotărârea nr. 5 din 20.05.2019 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 
apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcții hidrotehnice și poluări accidentale, în comuna Teaca, în perioada 6-11 mai 2019; 

 Hotărârea nr. 6 din 04.06.2019 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 
apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale în perioada 15 – 24 mai 2019 în județul          
Bistrița - Năsăud; 

 Hotărârea C.J.S.U. nr. 7, din data de 19.06.2019 pentru aprobarea Raportului de 
sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din județul Bistrița-Năsăud, în 
perioada 19 mai - 10 iunie 2019; 
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 Hotărârea C.J.S.U. nr. 8, din data de 19.06.2019 pentru aprobarea Planului de 
măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald al C.J.S.U. pentru anul 2019; 

 Hotărârea nr. 9 din 01.07.2019 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 
apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din perioada 11 - 16 iunie 2019 în județul       
Bistrița - Năsăud; 

 Hotărârea nr. 10 din 16.07.2019 pentru aprobarea Raportului de sinteză privind 
apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale în perioada 22 iunie - 03 iulie 2019 în județul 
Bistrița - Năsăud.  

 Hotărârea nr. 11 din 30.10.2019, pentru aprobarea măsurilor propuse de 
Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud pentru menținerea / îmbunătățirea calității 
factorilor de mediu în cadrul activității desfășurate la Centrul de Management Integrat al 
Deșeurilor Tărpiu  

 Hotărârea nr. 12 din 30.10.2019 privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni 
specifice sezonului rece 2019 - 2020.  

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 18 ordine: 

 O.P. nr. 22 din 05.02.2019 pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2019; 

 O.P. nr. 80 din 19.02.2019 privind constituirea comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comunele 
Bistrița-Bârgăului și Parva, în perioada 01 - 15 februarie 2019; 

 O.P. nr. 89 din 25.02.2019 privind constituirea comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comunele 
Budacu de Jos și Rodna în perioada ianuarie - februarie 2019; 

 O.P. nr. 104 din 15.03.2019 privind constituirea comisiilor de verificare a stării de 
salubritate a localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicație din județul Bistrița-
Năsăud; 

 O.P. nr. 113 din 25.03.2019 privind constituirea comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna Ilva 
Mare, în perioada 11 - 14 martie 2019; 

 O.P. nr. 125 din 05.04.2019 privind constituirea Comisiei mixte permanente de 
monitorizare și control privind protecția mediului și de siguranță sanitară; 

 O.P. nr. 132 din 17.04.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna 
Telciu, în perioada 15 martie - 03 aprilie 2019; 

 O.P. nr. 142 din 15.05.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna 
Teaca, în perioada 06 - 11 mai 2019; 

 O.P. nr. 150 din 20.05.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în județul 
Bistrița-Năsăud, în perioada 30 mai - 01 iunie 2019; 

 O.P. nr. 157 din 27.05.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în județul 
Bistrița-Năsăud, în perioada 16 - 24 mai 2019; 

 O.P. nr. 160 din 07.06.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în județul 
Bistrița-Năsăud, în perioada 30 mai - 01 iunie 2019; 
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 O.P. nr. 165 din 12.06.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în județul 
Bistrița-Năsăud, în perioada 19 mai - 10 iunie 2019; 

 O.P. nr. 169 din 19.06.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în județul 
Bistrița-Năsăud, în perioada 11- 16 iunie 2019; 

 O.P. nr. 174 din 03.07.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în județul 
Bistrița-Năsăud, în perioada 22 - 27 iunie 2019; 

 O.P. nr. 201 din 13.08.2019 de constituire a comisiei pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor, produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în localitatea 
Tonciu, comuna Galații Bistriței, în data de 08 august 2019; 

 O.P. nr. 248 din 31.10.2019 privind constituirea comisiei pentru verificarea stării 
tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor 
amplasate pe râurile din județul Bistrița-Năsăud; 

 O.P. nr. 273 din 03.12.2019 privind stabilirea comisiei pentru verificarea tehnicii 
specifice și a stocurilor de materiale necesare acțiunilor de deszăpezire; 

 O.P. nr. 287 din 16.12.2019 privind modificarea O.P. 315 din 07.11.2016 pentru 
reorganizarea C.J.S.U. B.N. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.  
 4. Planuri aprobate 
 Managementul situațiilor de urgență la nivelul județului, în perioada de referință 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 2018; 
 Planul cu principalele activităţi al C.J.S.U. pentru anul 2019; 
 Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019; 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență; 
 Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald;  
 Planul de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece; 

 În urma finalizării și aprobării, aceste documente s-au trimis la structurile componente 
a C.J.S.U. și la autoritățile locale (unde a fost cazul), în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le 
revin fiecăruia și respectarea măsurilor și termenelor stabilite. 

Acțiuni întreprinse în anul 2019: 
- 12 activități de verificare, constatare, analizare, evaluare și îndrumare din punct de 

vedere al respectării prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență, la sediul 
autorităților publice locale. În urma acestor verificări, s-au întocmit rapoarte privind aspectele 
constatate, însoțite de planuri de măsuri cu activități și termene concrete. Autoritățile publice 
locale au raportat lunar stadiul realizării măsurilor dispuse. Acolo unde comunicarea a fost 
defectuoasă au fost planificate reverificări. 

- 1 acțiune de pregătire a șefilor Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență ; 
- 20 cursuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în următoarele luni ale 

anului 2019: februarie, martie, aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie; 
- 15 acţiuni de deplasare a comisiilor mixte constituite prin ordin de prefect, din care: 
1  pentru verificarea stării de salubritate a localităţilor, cursurilor de apă şi a căilor de 
comunicaţie din judeţul Bistriţa-Năsăud (s-au întocmit 23 note de constatare); 

1 pentru verificare a stării tehnice şi funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundațiilor conform Tematicii Comitetului Ministerial pentru Situații de 
Urgență – Centrul Operativ pentru Situații de Urgență; 

11 pentru pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase (s-au întocmit 81 de procese verbale de constatare). 

2 pentru verificarea bazelor de deszăpezire pe drumurile județene și naționale din județ. 
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Documente elaborate: 
- 5 Proiecte de Hotărâri  de Guvern (pentru perioadele ianuarie-februarie, mai-iunie-

iulie) 
  - 1 “Situaţia centralizată a evaluării pagubelor cauzate de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada mai – iunie 2019 “ , în vederea 
accesării FSUE ; 

- 1 Procedură Operaţională privind desfăşurarea şi organizarea activităţii în situaţii de 
urgenţă; 

- 1 Procedură Operaţională privind activarea şi funcţionarea CENTRULUI JUDEŢEAN 
DE COORDONARE ŞI CONDUCEREA A INTERVENŢIEI. 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii 
publice 

Modalitatea în care prefectul a reglementat activitatea, instituţiile stabilite 
a conlucra, rezultate 

- 27.02.2019: şedinţă pentru prezentarea gradului de implementare a Planului de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog şi identificarea modalităţilor de a 
răspunde mai eficient acestui fenomen; 

- 27.03.2019: Emiterea Ordinului Prefectului nr. 118/2019 privind constituirea şi 
funcţionarea Grupului de Lucru pentru Monitorizarea şi Evaluarea Periodică a implementării 
acţiunilor cuprinse în Planul Judeţean Antidrog 2017-2020 aferent Strategiei Judeţene 
Antidrog 2014-2020 (GLA); 

- 19.03.2019: convocarea membrilor Grupului de Lucru Mixt pentru Romi şi a 
reprezentanţilor instituţiilor publice, ai Primăriei municipiului Bistriţa, ai sectorului civil şi ai 
cultelor pentru identificarea modului în care pot fi conjugate eforturile participanţilor în 
vederea integrării în societate a persoanelor de etnie romă consumatoare de solvenţi volatili 
(aşa-numiţii „aurolaci”). 

- 22.03.2019: prin adresa nr. II B 5919 s-a solicitat instituţiilor cu atribuţii de asigurare 
a ordinii publice şi celor cu atribuţii în domeniul asistenţei consumatorilor monitorizarea în 
teren a situaţiei pentru cunoaşterea dimensiunii actuale a fenomenului, precum şi punctul de 
vedere asupra modului de gestionare mai eficientă a fenomenului. În luna septembrie s-a 
înfiinţat la nivelul Primăriei municipiului Bistriţa un grup de lucru în care s-a stabilit 
demararea de anchete sociale pentru persoanele consumatoare şi cazarea acestora în Centrul 
Social al Primăriei Bistriţa. 

- 10.12.2019: întâlnire a Grupului de Lucru Judeţean Antidrog, constituit prin Ordinul 
Prefectului nr. 118/2019, pentru cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în judeţ, 
consolidarea sistemului de colectare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de 
droguri, modalităţi de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor pentru includerea în 
serviciile de asistenţă specializată. 

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 2019. 

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. 

Instituția Prefectului a solicit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistrița-Năsăud, 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistrița-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Bistriţa-Năsăud, adaptarea măsurilor specifice din competenţa structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne asociate desfăşurării Examenului Naţional de Bacalaureat şi 
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Evaluării Naţionale 2019. Aceeași solicitare a fost făcută pentru desfășurarea în condiții de 
siguranță a alegerilor europarlamentare și prezidențiale. 

Cu privire la 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: în data de 30.10.2019 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 H.G. nr. 460 din 11 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale împotriva Traficului de Persoane prin H.G. nr. 84 din 7 martie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 217 din 12 martie 2018; 

 - Fiecare instituție participantă va prezenta modalitatea de intervenție conform 
competențelor legale în acordarea asistenței necesare victimelor traficului de persoane în 
cazul de trafic de persoane transmis spre analiză, în baza Hotărârii de guvern 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 „DĂ-I LIBERTATE! NU-I PLĂTI EXPLOATAREA!”, 
campanie de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerșetorie și 
discutarea modalităților de colaborare pentru implementarea campaniei. 

 Relaţia cu minorităţile naţionale 
 1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 

îmbunătăţire a situaţiei romilor 
Au fost organizate 5 şedinţe ale Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, în cadrul cărora 

au fost dezbătute următoarele teme: 
- raportul de progres referitor la implementarea Planului de măsuri privind incluziunea 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2018; 
- concluzii referitoare la rezultatele obţinute în anul 2018 în domeniul incluziunii 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud, dificultăţile 
întâmpinate şi modul în care deficienţele înregistrate pot fi remediate; 

- planul de măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2019; 

- identificarea modului în care pot fi conjugate eforturile sectorului guvernamental şi 
ale celui civil în vederea sprijinirii integrării în societate a persoanelor de etnie romă 
consumatoare de solvenţi volatili (aşa-numiţii „aurolaci”); 

- celebrarea zilei de 8 aprilie, Ziua Internaţională a Romilor; 
- accesarea serviciilor publice de asistenţă medicală şi prim ajutor în prespital în 

comunităţile de romi din judeţ; 
- stadiul punerii în legalitate pe linia actelor de stare civilă şi de identitate în 

comunităţile mari de romi din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- raportul de progres privind acţiunile realizate în semestrul I 2019 în domeniul 

incluziunii cetăţenilor români de etnie romă din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- rezultatele obţinute în semestrul I 2019 în domeniul incluziunii cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome din judeţul Bistriţa-Năsăud, dificultăţile întâmpinate şi modul în 
care deficienţele înregistrate pot fi remediate; 

- locuri speciale în unităţile de învăţământ din judeţ alocate etniei rome şi situaţia 
ocupării acestora; 

- priorități de dezvoltare în comunităţile de romi din Bistriţa-Năsăud. 
În vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi din judeţ Biroul Judeţean 

pentru Romi a întocmit: 
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- adresa nr. II B 18850/15.10.2019: situaţie referitoare la romii vârstnici, inclusiv 
supravieţuitori ai deportărilor în Transnistria care au avut loc în perioada 1942-1944, care pot 
beneficia de sprijin din partea fundaţiei germane Erinnerung VZ;  

- adresa nr. II B 4934/12.03.2019: chestionar referitor la situaţia comunităţilor de romi 
din judeţ în vederea depunerii spre finanţare de către Institutul pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor a unui proiect ce vizează analiza situaţiei comunităţilor din perspectivă 
pluridisciplinară; 
 - adresa nr. II B 16319/388 din 13.08.2019: chestionar privind provocările legate de 
colectarea datelor şi raportarea indicatorilor la nivel local şi judeţean necesar proiectului 
derulat de Banca Mondială, Comisia Europeană şi Agenţia Naţională pentru Romi 
„Dezvoltarea unui sistem funcţional de monitorizare şi evaluare (ME) la nivel judeţean pentru 
implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a minorităţii rome 2015-2020”; 

- adresa nr. II B 3452/18.02.2019 b. demersuri pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 
din judeţ : a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean prin efectuarea analizei nevoilor de 
mediere şcolară din judeţ şi soluţiile care există pentru alocarea acestor servicii.   

 - a participat la întâlniri şi ateliere de lucru cu reprezentanţii autorităţilor centrale: 
Cancelaria Primului-ministru, Agenţia Naţională pentru Romi, Direcţia Generală pentru 
Relaţiile cu Instituţiile Prefectului din cadrul M.A.I., Banca Mondială, Ministerul Fondurilor 
Europene, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Calificări, 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării: 

- 30.05.2019: întâlnirea regională a resurselor umane implicate în problematica  
incluziunii sociale a cetăţenilor români de etnie romă; 

- 17-18.09.2019: atelier de lucru „Dezvoltarea unui sistem funcţional de  
monitorizare şi evaluare (ME) la nivel judeţean pentru implementarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a minorităţii rome 2015-2020”; 

- 25-27.11.2019: conferinţa „Măsuri destinate accelerării incluziunii sociale a  
romilor în domeniul Ocuparea forţei de muncă şi justiţia socială”; 

- 09-11.12.2019: atelierul “Măsuri transversale în domeniul antidiscriminării”.  
2. Cooperarea cu minorităţile existente la nivelul judeţului. Identificarea 

problemelor şi implicarea în rezolvarea acestora 
- 13.06.2019: participare la sesiunea a XXII-a a Comisiei mixte guvernamentale 

româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, în care s-a discutat 
rezolvarea problemelor semnalate cu ocazia sesiunii precedente referitoare la identificarea 
finanțării pentru restaurarea Bisericii Evanghelice Bistrița şi pentru  reabilitarea Colegiului 
Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistrița. 

- 18.12.2019 participare la celebrarea Zilei Minorităţilor, alături de reprezentanţii 
principalelor minorităţi din judeţ, respectiv ai Partidei Romilor Pro-Europa, Uniunii Democrate 
a Maghiarilor din România şi ai Forumului Democrat German.  

I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în 

unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare 
Numărul întâlnirilor de lucru şi periodicitatea lor 

 Au fost organizate, 14 ședințe ale Grupului mixt de lucru privind creșterea gradului 
de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și 
în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitare constituit prin ordinul prefectului 
nr.224 din 13.09.2017, cu participarea instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în 
domeniu.  

Din cele 14 ședințe, 8 au fost organizate pe zone geografice, conform Graficului nr.IIB 
2241/01.02.2019, fiind invitați să participe primarii și directorii de școli. În aceste ședințe s-
au discutat probleme specifice siguranței în școli, fost prezentat proiectului partenerial ”Stop 
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bullying-ului în școlile bistrițene” și oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020 în 
domeniul prevenției consumului de droguri. 

Planuri aprobate 
 S-a aprobat Planul Teritorial Comun de Acțiune nr.16867 din 21.08.2019, pentru 
creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței 
juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar. Planul 
cuprinde măsurile propuse de Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul Județean de 
Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi și Inspectoratul Județean pentru Situații de 
Urgență, urmare a neregulilor constatate la verificările în teren și a problemelor ridicate de 
directorii de școli și de primari în ședințele zonale organizate în perioada februarie - iunie 
2019. 
 Informări și rapoarte întocmite: 

- informare către prefect privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în anul 
școlar 2018-2019, de Grupul de lucru mixt constituit pentru creșterea gradului de siguranță în 
incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-
Năsăud 

- raport către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului privind 
activitățile desfășurate și rezultatele obținute în semestrul I al anului școlar 2018-2019, 
pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud 

- raport către MAI privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în anul școlar 
2018-2019, pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților 
de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud 

- 4 informări către prefect privind activitățile desfășurate premergător anului școlar 
2019-2020, pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților 
de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud 

- 4 rapoarte către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, privind 
activitățile desfășurate premergător anului școlar 2019-2020, pentru creșterea gradului de 
siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul 
Bistrița-Năsăud. 

2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 
Pe baza datelor comunicate, lunar, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și de 

către primăriile UAT-urilor din județ, s-au întocmit 9 informări  lunare , către prefect și 9 
raportări lunare transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, 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. Informările lunare au fost postate 
pe site-ul instituției prefectului.  

Cu privire la 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. 

La nivelul anului şcolar 2018-2019 și 2019-2020 au fost întocmite şi transmise Direcţiei 
Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului 4 rapoarte trimestriale privind stadiul 
de implementare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar. Adresele de 
raportare s-au întocmit prin centralizarea informațiilor primite de la Direcția Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de 
Sănătate Publică, Școala Gimnazială Tiha Bârgăului și primăria Tiha Bârgăului. 
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J. Alte activităţi 
1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control ce i-au fost solicitate 

prefectului de către ministere sau alte instituţii ale administraţiei centrale 
- 1 acţiune de verificare a actelor administrative emise şi a modului în care se aplică şi 

se respectă prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân. 

1. Activităţi desfăşurate pentru buna organizare a alegerilor 
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza prevederilor art.6, alin.(2) lit.i) 

din Hotărârea Guvernului României nr.460/2006 și a prevederilor art.258 lit.d) din O.G. 
nr.57/2019, 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 2019, s-au 
desfăşurat activități privind: 

 1.1. Organizarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European 
și a Referendumului național din 26 mai 2019  

Au fost emise un număr de 9 ordine ale prefectului privind: 
- Stabilirea sediului biroului electoral județean; 
- Constituirea CTJ  cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce 

revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în 
domeniul alegerilor membrilor din România în Parlamentul European și a Referendumului 
național din 26 mai 2019;  

- Stabilirea dimensiunilor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru membrii din 
România în Parlamentul European și a Referendumului național din 26 mai 2019;  

- Constituirea, pe lângă CTJ B-N a grupului tehnic de lucru și desemnarea personalului 
tehnic auxiliar al B.E.C.J. nr.6 B-N;  

- Stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale 
necesare desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European și a 
Referendumului național din 26 mai 2019. 

În vederea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice locale au fost 
întocmite circulare (adrese) care au avut ca obiect: 

- desemnarea, la propunerea autorităților locale, a informaticienilor în vederea 
sprijinirii centrelor de intervenție operativă organizate de către STS;  

- întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale speciale și a 
copiilor de pe listele electorale speciale;  

- aducerea la cunoștiință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare; 
- stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral;  
- dotarea şi amenajarea corespunzătoare a sediilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 
- punerea la dispoziția partidelor politice, la cererea și pe cheltuiala acestora, a unui 

extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie;  
- măsuri organizatorice necesare desfășurării Referendumului național; 
- transportul buletinelor de vot și a materialelor necesare procesului electoral; 
Pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European și a Referendumului național din anul 2019, prefecţii, cu sprijinul 
birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, au organizat instruirea primarilor şi 
secretarilor unităţilor adminstrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 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 alegerilor pentru 
membrii din România în PE și a Referendumului național din 26 mai 2019 au fost tipărite un 
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număr de: 4000 liste electorale suplimentare, 4000 extrase de pe listele electorale, 950 
procese-verbale de constatare a disfuncționalității SIMPV, 950 formulare de consemnare a 
cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, 1580 formulare de înscriere a CNP-urilor.  

Au fost completate procesele-verbale de predare-primire a buletinelor de vot, a 
ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", a ştampilei cu menţiunea "Anulat", a timbrelor 
autocolante, formularelor, imprimatelor şi a celorlalte materiale necesare votării. 

În preziua desfășurării alegerilor pentru membrii din România în PE și a 
Referendumului național din 26 mai 2019, 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.  

1.2. Organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019  
Au fost emise un număr de 11 ordine ale prefectului privind: 
- Stabilirea sediului biroului electoral județean; 
- Constituirea CTJ  cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce 

revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în 
domeniul alegerilor pentru Președintele României din 2019;  

- Stabilirea dimensiunilor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Președintele 
României din 2019;  

- Constituirea, pe lângă CTJ B-N a grupului tehnic de lucru și desemnarea personalului 
tehnic auxiliar al B.E.C.J. nr.6 B-N; 

- Desemnarea informaticienilor care vor asigura funcționalitatea sistemelor informatice 
și de comunicații utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;   

- Stabilirea graficului de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale 
necesare desfășurării alegerilor pentru Președintele României din 2019. 

În vederea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice locale au fost 
întocmite circulare (adrese) care au avut ca obiect: 

- desemnarea, la propunerea autorităților locale, a informaticienilor în vederea 
sprijinirii centrelor de intervenție operativă organizate de către STS;  

- întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale speciale și a 
copiilor de pe listele electorale speciale;  

- aducerea la cunoștiință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare; 
- stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral;  
- dotarea şi amenajarea corespunzătoare a sediilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 
- punerea la dispoziția partidelor politice, la cererea și pe cheltuiala acestora, a unui 

extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie;  
- transportul buletinelor de vot și a materialelor necesare procesului electoral; 
Pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Președintele României din 

anul 2019, prefecţii, cu sprijinul birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, au 
organizat instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor adminstrativ-teritoriale cu privire la 
sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a procesului 
electoral. 

S-a întocmit necesarul de tipizate care au fost utilizate pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a procesului electoral în secţiile de votare. În vederea desfăşurării alegerilor pentru  
Președintele României din anul 2019 au fost tipărite un număr de: 4900 liste electorale 
suplimentare, 4000 extrase de pe listele electorale, 1900 procese-verbale de constatare a 
disfuncționalității SIMPV, 1900 formulare de consemnare a cazurilor deosebite semnalate de 
SIMPV, 3160 formulare de înscriere a CNP-urilor, 2240 de declarații și 3140 adeverințe. 
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Au fost completate procesele-verbale de predare-primire a buletinelor de vot, a 
ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", a ştampilei cu menţiunea "Anulat", a timbrelor 
autocolante, formularelor, imprimatelor şi a celorlalte materiale necesare votării. 

În preziua desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, 
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.  

2. Activitatea de verificare şi întocmire a documentaţiilor necesare aplicării 
legislaţiei privind aleşii locali 

2.1. Aplicarea prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
abrogată prin art.597 din OG 57/2019 

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 2019 activitatea de monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare a constat în: 

A fost monitorizată activitatea de transmitere a declaraţiilor de interese personale ale 
aleşilor locali la unitățile administrativ-teritoriale unde au existat modificări, în acest sens fiind 
întocmită Circulara nr.II/D/645/5/2019. 

2.2. Actualizarea bazei de date privind autorităţile administraţiei publice 
locale 

În judeţul Bistriţa-Năsăud numărul membrilor care compun consiliile 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. 

Activitatea de actualizare a bazei de date privind aleşii locali: 
-au fost completate datele cu privire la viceprimarii a două comune (Ciceu-Mihăiești și 

Galații Bistriței), prin încetarea calității de viceprimar;  
- au fost actualizate datele pentru un număr de 6 consilieri municipali,  1 consilier 

orășenesc (din cadrul Consiliului Local al oraşului Sângeorz-Băi) şi  34 consilieri comunali. 
S-au întocmit 2 ordine ale 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. Maieru și Uriu) și un ordin 
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, ca urmare a demisiei. 

3. Activitatea privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 
Potrivit art.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, autorităţile 

publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa 
decizională. În acest sens, a fost întocmită Circulara nr.II/D/758/7/14.01.2019. 

Urmare a răspunsurilor primite,  a fost întocmit Raportul de evaluare a implementării 
Legii nr.52/2003 în anul 2018 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-
Năsăud precum și Tabelul centralizator cu persoanele responsabile cu aplicarea legii 
menționată anterior. 

4. Activitatea privind circuitul documentelor şi activitatea de secretariat din 
cadrul serviciului 

În anul 2019, 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 4.857 acte, iar în Registrul de evidenţă al 
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dispoziţiilor emise de primarii unităţilor administrativ-teritoriale un număr 13.684 acte, care 
au fost transmise prefectului în vederea efectuării verificării legalităţii; 

b) a fost realizat circuitul pentru un număr de 755 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 209 citaţii şi au fost repartizate electronic în programul DocManager. 

De asemenea, au mai fost repartizate, în programul DocManager, un număr de 233 
comunicări de sentinţe/încheieri civile şi un număr de 138 adrese de solicitări de documente, 
transmise de instanţele de judecată.  

5. Întocmirea de rapoarte şi informări: 
5.1. 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; 
- 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; 
- Graficul desfăşurării şedinţelor consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Bistriţa-Năsăud - lunar; 
- Programarea personalului care desfăşoară activităţi pentru aplicarea apostilei - lunar; 
- Foaie de prezenţă a personalului serviciului privind condiţiile vătămătoare - lunar. 
5.2. 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. 

2. Acţiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul 
judeţului 

Număr actori implicaţi în aplicarea Programului de Guvernare 
În aplicarea Programului de Guvernare sunt implicate un nr. de 34 servicii publice 

deconcentrate și alte institutii publice, care transmit raportari semestriale și anuale. 
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Numărul acţiunilor cuprinse în Planul de acţiuni pentru aplicarea 
Programului de Guvernare 

Planul de acțiuni aferent anului 2019 pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse 
în programul de guvernare 2017-2020 este structurat pe 19 domenii, cuprinde 191 de 
obiective și 675 acțiuni prevăzute în vederea realizării obiectivelor. 
 Din cele 675 de acțiuni prevăzute au fost realizate 530 acțiuni,  54  acțiuni sunt în curs 
de realizare, 91 acțiuni nerealizate, la finalul semestrului I al anului în curs.  
 Acțiunile realizate vor fi derulate, în continuare, pe parcursul întregului an. Au fost 
declarate ”realizate” pentru că la sfârșitul semestrului I există deja rezultate cuantificabile. 
 Acțiunile nerealizate, în majoritate, sunt scadente în perioada următoare, au fost 
reprogramate pentru perioada următoare sau modificările legislative au făcut ca acțiunile 
respective să nu fie oportune. 

3. Implementarea la nivelul judeţului a Programului Operaţional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate 

Prin Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 154/26.07.2017 a fost constituit 
Grupul de lucru pentru derularea Programului Operaţíonal Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2017-2018. 

În anul 2019 au fost transmise către autoritățile publice locale un număr de 3 
circulare.  

S-a semnat Acordul de cooperare privind derularea POAD2019-2021 nr. 
1319/25.10.2019 cu Ministerul Fondurilor Europene.  
În perioada 6-13 decembrie 2019 în județul Bistrița Năsăud au fost recepționate pachetele cu 
produsele de igienă în număr de 19818.  
         Au fost efectuate măsuri de informare și monitorizare cu privire la distribuirea 
pachetelor către beneficiari.  
 S-a comunicat în permanentă cu Ministerul Fondurilor Europene și primării cu privire la 
neclaritățile identificate în HG 784/2018. 

În perioada 6-13 decembrie 2019, județul nostru a primit prima tranșă de 
pachete cu produse de igienă respectiv 19.818 pachete, care conțin, fiecare: periuțe de 
dinți, pasta de dinți, săpun, detergent, șampon, un pachet fiind în greutate de cca 5 kg.  

Recepția pachetelor, depozitarea, întocmirea listelor cu beneficiari precum și 
distribuirea pachetelor sunt activități în sarcina primăriilor.  
 Pachetele au început să fie distribuite prin intermediul acestora, începând cu data de 
11.12.2019 iar la data de 21.01.2020 mai existau în depozite 4.463 pachete la 51 de 
primării, iar 11 primării au finalizat distribuirea. 

Inspectorii din cadrul Grupului de lucru POAD au desfășurat acțiuni de control, prin 
sondaj, cu privire la modul de realizare a activității de distribuire, la un număr de 5 primării, 
fără a fi identificate probleme majore. 
 

V. SUPORT DECIZIONAL 
 
1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 
Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite şi monitorizarea lor, numărul 

riscurilor identificate, numărul funcţiilor sensibile identificate, numărul 
activităţilor procedurabile, numărul procedurilor de sistem şi numărul 
procedurilor operaţionale 

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; 
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 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; 

 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 2019; 

 a întocmit Raportul privind stadiul îndeplinirii planului de acţiuni la nivelul serviciului 
pentru punerea în aplicare a Programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial al Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud. 

Activităţi de secretariat în Comisia de Monitorizare SCIM 
Pregătirea, convocarea şi redactarea proceselor verbale ale şedinţelor Comisiei de 

Monitorizare; 
Codificarea procedurilor; verificarea procedurilor de sistem şi operaţionale, elaborate 

în Instituţia Prefectului, înainte de a fi avizate şi aprobate; 
Actualizarea permanentă a Registrului de evidenţă a procedurilor interne şi externe; 
Analizarea  şi aprobarea Calendarului de Activităţi a Comisiei SCIM, la nivelul 

instituţiei; 
Elaborare Plan Acţiuni pentru implementarea programului; 
Actualizarea Comisiei de Monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control interm managerial în cadrul Instituţiei 
Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 

Elaborare program de activitate al Comisiei de Monitorizare în anul 2019; 
A fost auditată activitatea Comisiei de Monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică, a implementării şi dezvoltării sistemului de control interm managerial în cadrul 
Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud; 

S-au întocmit şi transmis Corpului de Control al Ministrului toate rapoartele şi datele 
solicitate pe linie de SCIM; 

Analiza Situaţiei Sintetice a rezultatelor autoevaluării până la data de 31.12.2018, 
întocmirea Raportului asupra SCIM la 31.12.2018; 

Conceperea şi prezentarea “foii de parcurs”  pentru elaborarea la începutul noului an a 
evaluării sistemului de control intern managerial. 

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 672/2002 rep. 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, rev.1, procedură pusă de acord cu exigenţele O.S.G.G. 400/2015 
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cu modif. În cursul lunii noiembrie procedura a fost actualizată conform O.S.G.G. 600/2018, 
generându-se ediția a 4-a, rev.0. 

3) Planificarea activităţii de audit 
Munca de audit se bazează pe Planul de audit anual şi multinual aprobat de conducătorul 
instituţiei. Deși s-ar impune, conform legii auditului public intern, auditarea o dată la 3 ani a 
tuturor domeniilor de activitate, aceasta nu se poate realiza datorită organizării de către 
M.A.I. a activității acestui compartiment cu un singur post. 

4) Realizarea misiunilor de asigurare 
Din 6 misiuni planificate pentru acest an s-au realizat doar 5, datorită activităților 

legate de alegeril prezidențiale. 
4.-1. Misiunea de audit de regularitate  “ Evaluarea modului de analiză și decontare a 

cheltuielilor de judecată dispuse instituției prefectului”. Misiunea a fost realizată 
urmare a solicitării Camerei de Conturi a județului Bistrița-Năsăud. Asigurare parțială, o 
constatare negativă. În vederea eliminării cauzelor care au condus la acea constatare, 
auditorul a formulat 3 recomandări. 

4.-2. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea sistemului de prevenire a 
corupției – anul 2019 și evaluarea sistemului de control intern managerial”. Prima 
parte a misiunii a fost realizată urmare a solicitării M.A.I. și a Unității Centrale de Armonizare 
a Auditului Public Intern din cadrul M.F.P. (UCAAPI), pe baza unui Îndrumar realizat de 
UCAAPI. S-a realizat auditarea a trei dintre măsurile stabilite prin Strategia Anticorupție 2016-
2020, aprobată prin H.G. 583/2016. Stadiul implementării acestor măsuri din Strategie,  în 
opinia auditorului, însușită de conducerea instituției, se prezintă astfel: 

Denumirea măsurii preventive Implementată 
Parțial 
Implementată 

Neimplementată 

Cod etic / deontologic / de conduită  Da  

Consilier de etică Da   

Funcții sensibile  Da  

Pentru a doua parte a misiunii, referitoare la modul de funcționare a Sistemului de Control 
Intern Managerial, s-a stabilit asigurare parțială, cu 3 constatări negative și 6 recomandări în 
vederea eliminării cauzelor. 

4.-3. Misiunea de audit de regularitate  “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 
ceea ce priveşte domeniul înmatriculării vehiculelor și eliberarea permiselor de 
conducere”. Asigurare substanțială, 2 constatări negative, 5 recomandări. 

4.-4. Misiunea de audit de regularitate “Evaluarea activităților specifice domeniului 
Acordarea altor drepturi băneşti decât salariile din perspectiva respectării ansamblului 
principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile”. Asigurare 
substanțială. Fără constatări negative cu consecințe. Corespunzător, fără recomandări. 

4.-5. Misiunea de audit de regularitate  “Evaluarea conformităţii cu normele legale în 
ceea ce priveşte domeniul gestiunea patrimoniului”. Asigurare substanțială. O constatare 
negativă, o recomandare. 

5) 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. 

La solicitarea M.A.I. auditorul a elaborat, în colaborare cu șef serviciu Gabriela 
Ștefănescu un articol publicat în Buletinul de Informare și Documentare al M.A.I. nr.5/2019. 

Aceste activităţi desfăşurate nu au afectat independenţa şi obiectivitatea auditorului. 
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S-a realizat planul de perfecționare profesională de 15 zile pe an, conform legii. 
3. Etică şi conduită 

         Consilierul de etică este desemnat prin ordin de prefect. În perioada de raportare 
consilierul de etică a participat la cursul organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor 
Publice cu tema Etică, eficiență, transparență și interes pentru conduita din administrație, cod 
SIPOCA 63, cod SMIS 119741. 

Pentru verificarea nivelului de cunoaștere al angajaților cu privire la normele de etică și 
conduită, au fost chestionate 37 persoane. Din centralizarea chestionarului au rezultat 
următoarele: 

-16 persoane își pun întrebarea ”ce fac atunci când am dileme etice, ce alternative 
am?”; 

- 5 persoane nu știu care sunt normele de etică;  
- 4 persoane ar vrea să știe care sunt sancțiunile. 
La nivelul serviciului a fost efectuată 1 ședință de prelucrare a normelor de conduită și 

sesiuni de informări pentru 5 persoane. 
De asemenea, consilierul de etică a monitorizat și raportat trimestrial/semestrial, către 

Agenția Națională a Funcționarilor Publice, modul de respectare a normelor de conduită. 
Angajații au respectat  normele de conduită etică.  

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; 

- s-au constituit Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de 
serviciu şi Registrul de evidenţă a autorizaţiilor / certificatelor de acces la informaţii 
clasificate, fiind transcrise autorizaţiile de acces valabile din Registrul de evidenţă a 
autorizaţiilor / certificatelor de acces la informaţii clasificat; 

  - s-a modificat anexa nr. 1 la Planul de pază al obiectivului IP BN; 

- Comisia, constituită prin ordin de prefect, a cercetat producerea 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 Direcţia Generală Logistocă privind producerea unor incidente de 
securitate; 

- S-au organizat 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; 
- s-a comunicat către SJPI BN stadiul îndepliniii măsurilor propuse prin Raportul de 

control SJPI privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a I.C. la nivelul SPCRPCIV BN; 
- A fost întocmit Planul de pregătire specifică pe linia protecţiei informaţiilor clasificate 

a personalului din cadrul IP BN pe anul 2019; 
- 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 personaluilui în domeniul informaţiilor 

clasificate, conform Planului de pregătire specifică pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; 
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- Au fost organizate şedinţe de instruire a personaluilui în domeniul informaţiilor 
clasificate, ca urmare a autorizării / revalidării accesului la informaţii clasificate, întocmindu-
se procese verbale de instruire; 

- Au fost organizate şedinţe de instruire a personalui în domeniul informaţiilor 
clasificate, având ca obiect teme de studiu întocmite de DGPI, întocmindu-se procese verbale 
de instruire; 

- S-a transmis DGPI feed-back-ul privind temele de instruire pe linia protecţiei 
inforamaţiilor clasificate; 

- a fost testat personalul care deţine acces la informaţii clasificate; 
- au fost întocmite normele interne de lucru pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; 
- a fost întocmită Fişa Tempest şi comunicată SJPI BN; 
-  Prin ordin de prefect a fost desmnat funcţionarul de securitate; 
-  Prin ordin de prefect au fost delegate atribuţiile funcţionarului de securitate; 
- A fost întocmit Planul de control pe linia informaţiilor clasificate pentru anul 2019 

care a fost comunicat Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 
- Prin ordin de prefect a fost desmnat funcţionarul de securitate să efectueze 

controale 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 funcţionarul de securitate desemat prin ordin de prefect să efectueze 
controale; 

- S-au efectuat acţiuni de control pe linia informaţiilor clasificate, conform Planului de 
control pe anul 2019; 

- 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-au organizat şedinţe de prezentare a concluziilor rezultate în urma controalelor pe 
linia protecţiei informaţiilor clasificate; 

- s-a participat, alături de reprezentanţii SJPI BN, la controlul planificat la Serviciului 
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 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 2018; 
- Au avut loc acţiuni de control privind verificarea existenţei fizice a documentelor 

clasificate pe anul 2018,  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 2018, 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 2018; 

- S-a încheiat proces verbal cu ocazia activităţii de inventariere a documentelor 
clasificate primite şi emise în cursul anului 2018; 

- S-a întocmit Raportul privind modul de desfăşurare a activităţii de inventariere a 
documentelor clasificate primite şi emise în cursul anului 2018, care a fost comunicat 
Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 

- Prin ordin de prefect au fost constituite comisiile de distrugere, arhivare documente 
clasificate; 
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- Au fost distruse unele documente clasificate secrete de serviciu ieşite din uz, care se 
regăsesc într-un  proces verbal de distrugere;  

- A fost întocmit Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul 
instituţiei prefectului,  acesta fiind înaintat spre avizare Serviciului Judeţean de Protecţie 
Internă Bistriţa-Năsăud; 

- A fost întocmit Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor care prezintă 
imporatanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate;  

- A fost întocmită lista informaţiilor clasificate, aprobată prin HG şi OMAI, pe clase şi 
niveluri de secretizare, precum şi cele iniţiate de IPBN, în vederea întocmirii PPSIC; 

- a fost întocmită lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate, în vederea 
întocmirii PPSIC; 

- Au fost verificate zonele de securitate în vederea întocmirii PPSIC; 
- Au fost întocmite Acte adiţionale la PPSIC, acestea fiind înaintate 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; 

- 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 IB BN; 

- Au fost întocmite angajamente de confidenţialitate pentru personalul care a primit 
acces la informaţii clasificate; 

- A fost întocmită Procedura privind redactarea, gestionarea și circuitul documentelor 
clasificate; 

- Au fost eliberate/avizate permisele de acces pentru zonele de securitate, care au fost 
predate personalului cu acces la informaţii clasificate; 

- S-a participat la şedinţa comună a personaluli care asigură managementul activităţii 
de conducere în secret; 

- A fost alocată plaja de numere destinată informaţiilor clasificate pe anul 2020, pentru 
IP BN, SPCEEPS şi SPCRPCÎV; 

- A fost întocmit Planul de control pe linia informaţiilor clasificate pentru anul 2020 
care a fost comunicat Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 

- S-a colaborat cu Serviciul Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud, ca 
autoritate desemnată de securitate, în conformitate cu HG nr. 585/2002 pentru aprobarea 
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

- s-a participat la activităţile de pregătire în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 
organizată de SJPI BN. 

- s-a participat la activitatea de pregătire în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 
organizată de către DGPI, formulându-se un feedback privind activitatea de instruire pe linia 
prorecţiei I.C de la Dumbrăviţa; 

- Prin ordin de prefect a fost desemnat şeful serviciului juridic  să îndeplinească 
atribuţiile funcţionarului de securitate, până la obţinerea autorizaţiei de acces la I.C. de către 
subprefectul judeţului; 

- Prin ordin de prefect au fost delegate atribuţiile funcţionarului de securitate, până la 
obţinerea autorizaţiei de acces la I.C. de către subprefectul judeţului. 
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5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupţie şi 
monitorizarea lor 

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. 

În cadrul instituției a avut loc o şedinţă cu noii angajaţi şi reprezentanţi ai Serviciului 
Judeţean Anticorupţie în vederea clarificării unor aspecte privind prevenirea faptelor de 
corupţie la nivelul instituţiei prefectului. 

A fost actualizat Registrul de riscuri nr. II/B/14486/11.07.2019. 
 
VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 
1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 

Simple 
Activitatea desfăşurată pentru eliberarea paşapoartelor simple. Număr 

paşapoarte eliberate 
Principalii indicatori ai activitaţii serviciului înregistraţi in anul 2019, comparativ cu 

indicatorii similari din anul  2018:  
 

CERERI DE ELIBERARE A PAȘAPORTULUI
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În perioada analizată se constată o ușoară creştere a numărului de cereri de eliberare 
a paşaportului depuse la serviciul nostru cu 354 cereri în plus. Se costată 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. 
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CERERI DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI DEPUSE 

PRIN  MAE ÎN ANII 2018 şi 2019
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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. 

  

 

PAȘAPOARTE EMISE ÎN  ANII 2018 şi 2019
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  Acest indicator al activităţii este în directă concordanţă cu cel  al numărului cererilor de 
eliberare a paşaportului depuse. 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.  
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PAŞAPOARTE  C.R.D.S. EMISE  ÎN  ANII

 2018 şi 2019
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La acest indicator se constată o uşoară scădere, cu 33 mai puţine solicitări de stabilire 
a domiciliului în străinatate.  
 

RESTABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA ÎN  ANII
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  Acest indicator consemnează o ușoară creștere a numărului cetăţenilor care se 
reîntorc în ţară însă este mult mai mic în raport cu cei care-şi stabilesc domiciliul în 
străinatate. 
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NUMĂRUL SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE  APLICATE 

ÎN  ANII 2018 şi 2019
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Numărului contravenţiilor constatate şi a amenzilor aplicate la regimul paşapoartelor a 
crescut proporţional cu creşterea numărului de cereri depuse.   
 
     

ADEVERINŢE ELIBERATE 
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La acest indicator se constată o stagnare a numărului adeverinţelor eliberate, ceea ce 
denotă că numărul cetăţenilor români care au pleacat la muncă în străinătate a fost 
aproximativ egal.  
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ORDINE DE INTERZICERE A PĂRĂSIRII ȚĂRII

 ÎN  ANII 2018 şi 2019
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Activitatea compartimentului restricţii cunoaşte o creștere faţă de anul 2018. 
  

PROCESE VERBALE DE ABSENȚĂ  DE LA DOMICILIU

 ÎN  ANII 2018 şi 2019

10

7

0

5

10

15

2018 2019

ANUL

 
   

Este  un  indicator care scoate în relief faptul că  în comparaţie cu anii precedenţi, în 
2019 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

 ÎN ANII 2018 şi 2019
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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 de pașapoarte sau dețin 
paşapoarte expirate. 

 

COMUNICĂRI CĂTRE INSTANȚĂ
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Activitatea de comunicare către instanţe este proporţională cu numărului de ordine de 
interzicere a părăsirii ţării primite. 
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2. Serviciul  Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 
a Vehiculelor 
  Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto 

Pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud sunt autorizate şi funcţioneaza 39 şcoli pentru 
pregatirea candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere la care sunt afiliaţi 168 
instructori autorizaţi.  

Sunt autorizate şi funcţioneaza 9 laboratoare psihologice şi 4 policlinici medicale 
acreditate.  

În evidenţa informatizată, la sfârşitul anului 2018 erau 110.778 conducători auto, în 
evidenţa manuală erau 10.521 conducători auto, iar în momentul de faţă sunt în evidenţa 
informatizată 113.467 conducători auto, iar în evidenţa manuală 10.490 conducători auto, 
ceea ce reprezinta o creştere cu 2.685 a conducătorilo auto în evidenţa informatizată şi o 
scădere cu 31 a numărului de conducători auto din evidenţa manuală. 

Din totalul celor 113.467 de conducători auto, 73.222 sunt de sex masculin, iar 40.245 
sunt de sex feminin. 

Pe categorii de vârstă situaţia se prezintă astfel: 
            -  16-17 ani :                28 conducători auto; 
            -  18-20 an  :           4.470 conducători auto; 
            -   21-30 ani:         23.354 conducători auto; 
            -   31-50 ani:         51.420 conducători auto; 
            -   51-70 ani:         28.482 conducători auto; 
            -   peste 70 ani :     5.713 conducători auto. 

Activitatea de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se 
desfăşoară, zilnic,în municipiul Bistriţa. 

În comisiile de examen au fost numiţi atât ofiţerii cât şi agenţii de poliţie, toţi fiind 
atestaţi ca examinatori de catre Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Bucureşti, activitatea desfaşurându-se în conformitate cu prevederile legale. 

Pe parcursul anului 2019 au fost examinaţi 9.755(-928) candidaţi, faţă de 10.683 
candidaţi în aceeaşi perioadă a anului 2018, din care au fost declarati admişi, atât la proba 
teoretică cât şi la cea practică, 5.469 (-40) candidaţi, faţă de 5.509 candidaţi admişi în 
aceeaşi perioadă a anului 2018, în procente rata de promovabilitate fiind în de 56 % faţă de  
51 % în aceeaşi perioadă a anului   2018. 

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 relaţia cu cetăţenii. 

Activitatea de examinare a candidaţilor a avut de suferit din cauza numărului 
insuficient de examinatori auto. Mai mult, pe lângă faptul că statul de organizare este mult 
subdimensionat şi neadaptat la nevoile reale, lipsesc si 3 poliţişti examinatori, sinsp. Andreica 
Oana şi sinsp. Zadic Alexandra care sunt în concediu maternal şi Asp Lup Claudiu, care a fost 
destituit din serviciu. 
 Din cauza celor precizate mai sus cei care doresc să susţină  examenul la proba 
practică trebuie să aştepte o perioadă îndelungată, aproximativ 60 de zile. 

Un volum însemnat de activitaţi s-au desfăşurat şi la ghişeul destinat deservirii 
cetăţenilor. 
 Pe parcursul anului 2019 au fost implementate datele în vederea editării şi eliberării 
pentru 15.209 (+409)permise de conducere faţă de 14.800 în aceeaşi perioadă a anului 
2018. 
 Au fost preschimbate 455 permise eliberate de autorităţi străine, cu permise de 
conducere similare româneşti. 
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Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 
La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, la data de 01.01.2019 erau înmatriculate un 

numar de 111.101 vehicule iar la 31.12.2019 figurau înmatriculate 119.752 vehicule,  ceea ce 
reprezinta o creşterea parcului auto cu 8.624 vehicule. 

Analizând structura parcului auto pe categorii de vehicule înmatriculate la nivelul 
judeţului, acesta se prezintă astfel: 

 

Nr.crt. Categoria Număr 
vehicule la 
01.01.2019 

Număr 
vehicule    la 
01.01.2020 

Diferenţe 

0 1 2 3 4 

1 Autobuz 327 326 -1 

2 Automobil mixt 547 499 -48 

3 Autoprop.lucrări 2 2 - 

4 Autorulotă 4 4 - 

5 Autospecială 90 90 - 

6 Autospecializată 508 495 -13 

7 Autotractor 262 250 -12 

8 Autoturism 84753 91.457 +6.704 

9 Autoutilitară 15287 16.412 +1.125 

10 Autovehicul spec. 280 311 +31 

11 Microbuz 271 284 +13 

12 Moped 5 5 - 

13 Motocar 1 1 - 

14 Motocicletă 177 177 - 

15 Motociclu 1122 1268 +146 

16 Motocvadriciclu 6 6 - 

17 Motoretă 35 34 -1 

18 Remorcă 4982 5501 +519 

19 Remorcă lentă 25 7 -18 

20 Remorcă specială 248 282 +34 

21 Scuter 10 10 - 

22 Semiremorcă 1768 1899 +131 

23 Tractor 106 110 +4 

24 Tractor rutier 273 268 -5 

 
În cadrul compartimentului, în perioada analizată şi-au desfăşurat activitatea un 

ofiţer de poliţie şi 2 agenţi de poliţie, sprijiniţi de un agent de poliţie de la atelierul de 
confecţionat plăci cu numere de înmatriculare. 

 Pe parcursul anului 2019 au fost emise 23.071 certificate de înmatriculare faţă de 
22.623(+448)  în aceeaşi perioadă a anului 2018.  

Au fost eliberate 12.006 (-622) autorizatii provizorii fata de 12.628  în aceeaşi 
perioadă a anului 2018. 

Au fost radiate din circulaţie 3.526 (+305) vehicule faţă de 3.191 vehicule în aceeaşi 
perioadă a anului 2018.   

Au fost eliberate un număr de 2 numere de înmatriculare 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 informatic în prezent îşi desfăşoara activitatea doi lucratori, 
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 INTER INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 
Cooperarea inter instituţională: 
- protocol de colaborare nr. 594/10.01.2019 pentru implementarea proiectului 

,,Prevenirea BULLYING-ULUI în școlile bistrițene” încheiat cu Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională şi Asociaţia Tăşuleasa Social; 

- convenţie de colaborare privind identificarea şi analiza competenţelor 
specifice/profesionale ale absolvenţilor nr. II B 3049/12.02.2019 încheiat cu Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai; 

- acord de colaborare nr. I A 8220 din 22.04.2019  pentru implementarea proiectului 
„Magia lecturii” ce vizează formarea/ dezvoltarea competențelor de literație la familii şi elevi 
din județul Bistrița-Năsăud, încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, Asociația 
Clubul Lions Bistrița-Năsăud şi Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice 
România; 
  - acord de colaborare nr. II B 15753 din 09.08.2019 încheiat cu Consiliul Superior al 
Magistraturii în vederea distribuirii broşurilor informative privind drepturile grupurilor 
vulnerabile; 

- protocol de cooperare nr. 17878 din 09.09.2019 între Universitatea Babeș-Bolyai, 
prin Extensia Universitară Bistriţa, şi Instituția Prefectului- județul Bistrița-Năsăud în vederea 
colaborării în grupuri de lucru şi comisii mixte pentru elaborarea de analize, studii, evaluări 
sau strategii benefice ambelor părți, terților sau interesului public; 
 - acord de colaborare interjudeţeană pentru implementarea proiectului „Crearea şi 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii 
sociale” pentru acordare servicii sociale, de asistență medicală comunitară şi educaționale în 
mod integrat cu beneficii de asistență socială și alte forme de sprijin material și financiar în 
vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale în zonele cele mai marginalizate (Parva, 
Romuli, Teaca), încheiat cu Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de 
Sănătate Publică, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, UAT Romuli, UAT 
Parva, UAT Teaca. 

  A fost întocmită documentația (centralizator date primite de la primăriile UAT-urilor din 
județ, nota de fundamentare, proiect HG, adresă de înaintare) pentru promovarea a două 
proiecte de Hotărâri de Guvern pentru alocarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor de 
funcționare până la sfârșitul anului 2019, a unităților administrativ-teritoriale din județ. 
Documentațiile au fost trimise Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cu 
adresele de înaintare IIB 24394/12.12.2019 și IIB 25360/23.12.2019. 
 Sumele alocate județului nostru au fost: 

- 4.683 mii lei prin HG 971/20.12.2019 
- 2.943 mii lei prin HG 977/23.12.2019 

 



 62  

Relaţii internaţionale: 
- 21.03.2019: participare la  Conferința internațională „Small Scientists Across  

Europe”; 
- 02-03.05.2019: participare la organizarea „Reuniunii informale a ataşaţilor de  

mediu” la care au fost prezenţi 100 de reprezentanți ai instituțiilor europene din domeniul 
mediului din 26 de țări, ai Ministerului Mediului, ai Ministerului Apelor și Pădurilor şi membri 
ai Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană; 
 - 13.06.2019: participare la sesiunea a XXII-a a Comisiei mixte guvernamente 
româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, la Sibiu; 

- 26.06.2019: primirea vizitei Excelenței Sale, ambasadorul Republicii Kazahstan în 
România, domnul Daulet Batrashev, şi a Consulului Onorific al Republicii Kazahstan la Cluj 
Napoca, domnul Ștefan Gadola; 

- 14.08.2019: participare la primirea delegaţiei oraşului YueYang din Provincia Hunan, 
China, provincie cu care judeţul nostru are o relaţie de colaborare din anul 2016. 

 
VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 
Informarea instituţiilor publice asupra oportunităţilor. Evidenţa proiectelor 

aflate în derulare la nivelul judeţului 
a. de către instituția prefectului  

 Proiectul de reabilitare termică a clădirii instituției prefectului a fost 
directionat spre fonduri de la bugetul de stat prin CNI.  

În anul 2019 s-au realizat următoarele activități: 
- s-a primit avizul de securitate la incendiu  
- s-au întreprins demersuri pentru finanțarea proiectului prin intermediul 

CNI 
- s-au realizat o serie de modificări ale proiectului tehnic  
- s-au efectuat un număr de 6 ședințe de lucru pe diverse teme în funcție de 

stadiul documentațiilor.  
b. în calitate de partener în cadrul proiectelor:  

 În cadrul proiectului „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      

 - organizarea întâlnirilor de lucru pe tema prezentării procedurii de lucru și a ghidului 
de implementare realizate în cadrul proiectului, cu un număr de 89 de institutii publice si 
autorități publice locale.  
 - comunicarea şi transmiterea documentelor și informaţiilor legate de implementarea 
proiectului “Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, 
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 
 - participare la sesiunile de instruire desfășurate la București  
 - întocmirea procedurii de lucru de la nivelul IP BN 
 - întocmirea raportului final  

Acţiuni de diseminare a informaţiei europene 
 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.  

http://www.prefecturabn.ro/
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 Întocmirea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţ a 
politicilor naţionale, a 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 372 acţiuni (cu 137 acțiuni mai multe decât în 
anul 2018) de către: instituţia prefectului, camera de comerț, 9 servicii publice 
deconcentrate, 50 autorităţi publice locale şi 6 asociaţii de dezvoltare intercomunitară. 
 Transmiterea a 9 circulare şi e-mail-uri cu privire la oportunităţi de finanţare 

şi alte reglementări în domeniul afacerilor europene. 
Monitorizarea proiectelor cu finanţare europeană derulate de către: 
a. autorităţi publice locale şi serviciile publice deconcentrate 
La finalul anului 2019 existau în implementare în județ un număr de 254 proiecte 
finațate din fonduri europene astfel:  
- PNDR 181 
- POR 58 
- POCA 3 
- POCU 9 
- POIM 3  
Valoarea totală a proiectelor este de circa două miliarde lei respectiv de circa 476 

milioane euro.  
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 2018 de către autorităţile publice locale;  
- lista priorităților de investiții ale autorităților publice locale din județ în anul 2019 
- situaţia accesării fondurilor europene la data de 31.12.2018; 
- situaţia proiectelor finanţate din fonduri europene şi gradul de absorbţie al fondurilor 
europene la data de 30.06.2019. 
- 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 
Numărul de solicitări de Informaţii publice 

 Situaţia solicitărilor înregistrate în perioada 01.01. - 31.12.2019 la nivelul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud se prezintă astfel: 

 număr total de solicitări de informaţii de interes public - 18.  

 număr total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 
o informaţii privind perfecționarea funcționarilor publici - 1 cerere; 
o informaţii privind Codul de etica al IPBN – 1 cerere; 
o informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 - 1 cerere 
o informaţii privind actele normative/reglementări - 2 cerere; 
o informaţii privind contracte incheiate de IP BN - 2 cereri; 
o informaţii privind activitatea instituției- calendar intalniri Comisia de Dialog Social - 2 

cerere; 
o informaţii privind legile fondului funciar - 7 cerere; 
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o informaţii privind votul cu urna mobila la alegerile europerlamentare - 1 cerere; 
o informații privind domneniul public al prim. Mun. Bistrița- 1 cerere. 

 număr de solicitări rezolvate favorabil - 11 
 număr de solicitări informaţii inexistente - 2 
 număr de solicitări redirecţionate - 5 

 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 - 18, din care: 

- pe suport de hârtie - 8 
- pe suport electronic – 10 

 număr de solicitări adresate adresate verbal - 0; 
 număr de solicitări adresate de persoane fizice - 7 
 număr de solicitări adresate de persoane juridice - 11 
 număr de solicitări adresate de mass-media - 0; 

 număr de reclamaţii administrative - 0; 
 număr de plângeri depuse în instanţa de judecată - 0. 

2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
Număr petiţii soluţionate 
În perioada 01,01,2019-31.12.2019 au fost primite, înregistrate, repartizate şi 

expediate în urma soluţionării acestora de către personalul instituţiei, un număr de 143 
petiţii. 

Problemele abordate de către cetăţeni au vizat: legile fondului funciar şi diferite cereri 
şi reclamaţii (ajutor social, locuinţe, locuri de muncă) 

Din totalul de 143 petiţii, 11 au fost redirecţionate, 87 au fost soluţionate  
favorabil, 32 nefavorabil, 8 au fost clasate direct, 3 sunt în curs de soluționare la 
data raportării și doua petiții au fost anulate pentru ca s-a constatat ca au fost 
adresate institușiei spre știință. 

 Rapoarte transmise spre analiză conducerii instituţiei şi ulterior comunicate 
către Ministerul Afacerilor Interne 

- raportul lunar, trimestrial, semestrial şi anual privind activitatea de soluţionare a 
petiţiilor. 

Număr audienţe 
Înscrierea persoanelor în audienţă se face de personalul din cadrul Compartimentului 

Afaceri Europene, Registratură şi Relaţii Publice şi direct, pe pagina web a instituţiei: 
www.prefecturabn.ro.  

În perioada ianuarie - decembrie 2019, un număr de 136 persoane au fost 
înscrise în audienţă, din care s-au prezentat 89, 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, probleme 
personale. 

 Rapoarte transmise spre analiză conducerii instituţiei şi ulterior comunicate 
către Ministerul Afacerilor Interne 

- raportul semestrial si anual privind activitatea de soluţionare a audienţelor. 
3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 
În cadrul activităţii desfăşurate conform Ordonanţei Guvernului 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 
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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 II/D/17 privind activitatea de aplicare a apostilei pe documentele 
oficiale administrative, Ediţia 3 din 20.12.2018. 
 În anul 2019 au fost prelucrate un număr de 995 cereri şi a fost aplicată 
apostila pe un număr de 1.305 acte oficiale administrative. 
 A fost întocmită și centralizate răspunsurile la Circulara nr.II/D/643/4/11.01.2019 
privind specimenele de semnături.  
 Aplicarea apostilei s-a efectuat în aceiaşi 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 Ordonanţei Guvernului 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;  
 - 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 electronic cu 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 2019 să nu existe nici o 
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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; 
- 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. 

Propuneri de eficentizare a activităţii 
 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 serviciului pe domenii în cadrul activităţii de efectuare a 
controlului de legalitate prin participarea la cursuri, conferinţe, stadii de perfecţionare. 

 Ocuparea de urgenţă a posturilor vacante;  
 Introducerea sistemului de programări on-line şi la ghişeul pentru permise de 

conducere şi examinări auto; 
 Restrângerea la o zi a examenului la proba teoretică, Joi, în intervalul 08:30 – 17:30; 

 Programarea la proba practică să se poată efectua şi on-line din cadrul şcolilor de 
şoferi, fără să mai fie nevoie ca persoanele să se prezinte la ghişeu; 

 Examinarea la proba practică a candidaţilor şi în zilele de sâmbătă, de două ori pe 
lună;  

 Studierea dispoziţiilor, ordinelor şi legislaţiei nou apărute pentru însuşirea şi aplicarea 
acestor în activitatea de deservire în condiţii optime  a cetăţenilor; 

 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a funcţionarilor din cadrul serviciului prin 
participarea la cursuri de formare profesională, pe linia relaţiilor publice, specifice 
activităţilor pe care le desfăşoară; 

 Organizarea şi controlul activităţilor desfăşurate. 
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- Garantarea aplicării și respectării și respectării Constituției, a legilor și a celorlalte acte 
normative, a ordinii publice precum și a Programului de guvernare; 

- Asigurarea verificării legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 
administrației oublice locale; 

- Îmbunătățirea managementului situaţiilor de urgenţă; 
- Coordonarea activităților în vederea organizării în bune condiții a proceselor electorale la nivelul 

județului; 
- Creșterea nivelului de implicare în organizarea și desfășurarea în bune condiții a 

proceselor electorale;  
- Consolidarea capacității instutuționale a instituției prefectului; 
- Îmbunătățirea activității serviciilor publice desfășurate în cadrul instituției prefectului; 
- Creşterea gradului de transparență a activității instituției prefectului; 
- Continuarea desfăşurării activităţii pe aceeaşi linie cu profesionalism şi promtitudine 

pentru satisfacerea tuturor solicitărilor cetăţenilor; 
- Asigurarea participării la cursuri de formare profesională, pregătire în domeniul limbilor 

străine, pregătire pe linia relaţiilor cu publicul. 


