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CAPITOLUL I 
DISPOZI II GENERALE 

 
  Art.1 Institu ia Prefectului Jude ul Constan a a fost înfiin at  prin HG nr. 118 
/09.03.1992 privind structura şi atribu iile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, 
precum şi finan area acestuia, în temeiul art. 105 din Legea nr. 69 / 26.11.1991 privind 
administra ia public  local  

Art. 2 Institu ia Prefectului Jude ul Constan a îşi desf şoar  activitatea în 
conformitate cu prevederile urm toarelor acte normative:  

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi Institu ia Prefectului, republicat ;  
- Hot rârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004, modificat  şi completat ; 
- Constitu ia României, revizuit ; 
- Ordinul M.A.I. nr. 105 / 2013 privind activitatea de planificare structural  şi 

management organizatoric în unit ile Ministerului Afacerilor Interne; 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 
- Hot rârea Guvernului nr. 240/2006 – pentru modificarea şi completarea 

Hot rârii Guvernului nr.362/2005 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea 
Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor; 

- Legea nr. 10/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
- Hot rârea Guvernului nr. 250 /2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare unitar  a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; 

- Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii cet enilor  români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii tratatului dintre 
România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940; 

- Ordonan a Guvernului nr. 63/2002, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 
48/2003, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Ordinul M.A.I. nr. 564/2008 privind aprobarea regulamentului de 
func ionare a comisiei de atribuire denumiri; 

- Legea nr. 121/2005 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la 
suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 
octombrie 1961 - pentru apostilare; 

- Legea nr. 24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor normative - pentru 
promovarea proiectelor de acte normative; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice; 
- Hot rârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie 
public /acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi iile publice; 

- Ordinul M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor 
în Ministerul Afacerilor Interne; 
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- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr ri şi concesiunile de 
servicii; 

- LEGE nr. 101/2016 privind remediile şi c ile de atac în materie de atribuire 
a contractelor de achizi ie public , a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 
de lucr ri şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi func ionarea 
Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor; 

- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicat  cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

- Legea nr. 44/1994 privind veteranii de r zboi, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi v duvelor de r zboi, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Legea nr. 1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul 
rural; 

- Hot rârea Guvernului nr. 401/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru  aplicarea prevederilor Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat 
de stat tinerilor din mediul rural; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1217/2003 pentru aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de r zboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi v duvelor de r zboi, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1546/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, 
sursele financiare şi modalit ile de plat  c tre foştii proprietari; 

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei, 
precum şi unele m suri adiacente, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privat  
asupra terenurilor de c tre cet enii str ini şi apatrizi, precum şi de c tre persoanele 
juridice str ine; 

- Hot rârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, atribu iile şi func ionarea comisiilor pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modific rile 
ulterioare;  

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat  cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare;  

- Legea nr.  477/2004 privind Codul de conduit  a personalului contractual 
din autorit ile şi institu iile publice;  

- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit  a func ionarilor publici, 
republicat ; 

- Hot rârea de Guvern nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 
func ionarilor publici, modificat ; 
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- Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei func ionarilor publici 
aprobate prin Hot rârea de Guvern nr. 611 / 2008, modificat ; 

- Hot rârea de Guvern nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 
func ionare a comisiilor de disciplin , modificat  şi completat ; 

- Legea - Cadru   nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitar  a personalului 
pl tit din fonduri publice, cu complet rile i modific rile ulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baz  minim 
brut pe ar  garantat în plat ; 

- Ordonan  de urgen   nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pl tit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele m suri fiscal-
bugetare, modificat  i completat ; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1066/2008  pentru aprobarea normelor privind 
formarea profesionala a functionarilor publici, cu modific rile ulterioare; 

- Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului, modificat  i completat ; 
- Hot rârea Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare si 

functionare a serviciilor  publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare 
a vehiculelor, modificat  i completat ; 

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, modificat  i completat ; 
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilit ii republicat ; 
- Ordonan a nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
- Ordinul M.F.P nr. 1792/2002  pentru aprobarea normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , 
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, modificat 
i completat; 

- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora, modificat i completat; 

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor 
de Urgen , modificat  i completat ; 

- Hot rârea Guvernului  nr. 1491/204 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind structura organizatoric , atribu iile, func ionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situa ii de urgen , modificat  i completat ; 

- Legea nr. 481/2004 privind protec ia civil, republicat ; 
- Legea nr. 62 /2011 – Legea dialogului social, republicat ; 
- Hot rârea Guvernului nr. 499/2004 privind  înfiin area, organizarea şi 

func ionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice, în cadrul prefecturilor; 

- OUG nr. 106/2006 privind modificarea şi completarea OUG nr. 19/2003 
privind organizarea şi func ionarea consilierilor de integrare, completat ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public , 
republicat ; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, 
modificat  şi completat ; 
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- Hot rârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de 
interes public;  

- Ordonan a Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activit ii de 
solu ionare a peti iilor, modificat  şi completat  de Legea nr. 233/2002; 

- Ordinul M.A.I. nr. 1000 /2005, privind redactarea, gestionarea 
documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat; 

- Ordinul M.A.I.  nr. 190 /2004, privind organizarea şi desf şurarea activit ii 
de primire, eviden , examinare şi solu ionare a peti iilor, precum şi de primire a 
cet enilor în audien  în structurile M.A.I, modificat; 

- Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul 
func ionarului public denumit manager public; 

- Legea Arhivelor Na ionale nr. 16/1996, republicat ; 
- Ordinul M.A.I.  nr.  650/2005 privind organizarea şi administrarea Fondului 

Arhivistic al MAI; 
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiv  a deşeurilor; 
- Hot rârea Guvernului nr.  893/2006 privind aprobarea Planului Na ional de 

preg tire, r spuns şi cooperare în caz de poluare marin  cu hidrocarburi; 
- Ordinul nr. 1/217/182/2004 pentru aprobarea ROF a Comandamentului 

Operativ pentru Depoluare Marin ; 
- Ordinul S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entit ilor publice, modificat i completat. 
Art. 3 (1) Pentru exercitarea de c tre prefect a prerogativelor care îi revin potrivit 

Constitu iei şi altor legi s-a organizat şi func ioneaz  Institu ia Prefectului, sub 
conducerea prefectului. 

(2) Institu ia Prefectului este o institu ie public  cu personalitate juridic , cu 
patrimoniu şi buget propriu. 

Art. 4 - Sediul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a, denumit prefectur , este 
situat în municipiul reşedin  de jude , respectiv municipiul Constan a, Bd. Tomis nr. 51. 

Art. 5 -   (1) Structura-cadru de organizare a Institu iei Prefectului este prev zut  în 
anexa nr. 1 la HG nr. 460/05.04.2006 (modificat  şi completat  prin HG nr. 585/2009) 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, modificat  şi completat . 

(2) Structurile de specialitate prev zute în anexa nr. 1 la HG nr. 460/05.04.2006 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, modificat  şi completat  se pot 
organiza, în condi iile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direc ii, servicii şi birouri, 
dup  caz, în func ie de specificul fiec rei activit i. 

Art. 6 -  (1) Personalul din cadrul Institu iei Prefectului este format din func ionari 
publici, func ionari publici cu statut special şi personal contractual. 

(2) Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munc  ale personalului din cadrul 
institu iei prefectului se efectueaz  prin ordin al prefectului, în condi iile legii. 

(3) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al 
subprefectului se efectueaz  în condi iile legii. 
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 (4) Num rul maxim de posturi şi structura posturilor aferente institu iei prefectului 
se stabilesc anual prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne , cu încadrarea în num rul 
maxim de posturi şi în structura posturilor aprobate de Ministerul Afacerilor Interne. 

   Art. 7 – Încadrarea, promovarea şi eliberarea personalului din func ie se 
efectueaz , potrivit legii, prin ordin al prefectului, conform art. 4, alin.2 din 
H.G.460/2006, modificat  şi completat  prin HG nr. 585/2009 . 

   Art. 8 - Îndrumarea şi controlul ierarhic de specialitate asupra activit ii 
prefec ilor şi a institu iilor prefectului se asigur  de Ministerul Afacerilor Interne. 

   Art. 9 – (1) În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul 
asigur  leg tura operativ  dintre fiecare ministru, respectiv conduc tor al organului 
administra iei publice centrale din subordinea Guvernului şi conduc torul serviciului 
public deconcentrat din subordinea acestuia. 
    (2) Miniştrii şi conduc torii celorlalte organe ale administra iei publice centrale din 
subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribu ii de conducere şi control, 
precum: 
    a) verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice 
deconcentrate; 
    b) verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; 
    c) analizarea modului de realizare a ac iunilor cu caracter interministerial care au ca 
scop creşterea calit ii serviciilor publice; 
    d) organizarea unor achizi ii publice prin programe comune mai multor servicii publice 
deconcentrate din jude , respectiv din municipiul Bucureşti; 
    e) reprezentarea în fa a instan elor judec toreşti, în cazul în care serviciile publice 
deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; 
    f) alte atribu ii stabilite prin ordin al conduc torului institu iei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat. 
    (3) La solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului-
Ministru, dup  caz, prefectul asigur , prin consilierii juridici ai institu iei prefectului, 
reprezentarea Guvernului sau a primului-ministru în fa a instan elor judec toreşti. 

 
 

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA INSTITU IEI 

 
Ordinul Prefectului nr. 41 / 01.02.2017 privind modificarea organigramei Institu iei 
Prefectului Jude ul Constan a 
 Art .10 - În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 460/2006, modificat  şi 
completat , structura de organizare a Institu iei Prefectului Jude ul Constan a, a fost 
stabilit  prin Ordinul Prefectului nr. 41/01.02.2017, ale c rei atribu ii s-au stabilit în 
conformitate cu  H.G. nr.460/2006, completat  şi modificat  prin HG nr. 585/2009. 
 Art. 11 – Structura organizatoric  a Institu iei Prefectului Jude ul Constan a este 
urm toarea: 

A- Prefectul, 
B- Subprefec ii, 

B1 – Subprefect, 



Pag.7 /53 

B2 – Subprefect, 
C- Cancelaria Prefectului,  
D- Serviciul juridic –achizi ii, 
E- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i 

cooperare interna ional , 
F- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, 
G- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, 
H- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ, 
I-  Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat, 
J- Corpul de control al prefectului, 
K-  Managerul public 
L-  Structura de securitate. 

 Art.12  - Rela iile dintre componentele structurii organizatorice a Institu iei 
Prefectului Jude ul Constan a sunt: 

- rela ii de autoritate, 
- rela ii de coordonare, 
- rela ii de control. 
Art.13  - (1) Rela iile de autoritate dintre componentele structurii organizatorice a 

Institu iei Prefectului Jude ul Constan a sunt: ierarhice şi func ionale. 
(2) La nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a rela iile ierarhice între 

componentele din structura organizatoric  a institu iei sunt urm toarele: 
Prefectul este superior fa  de urm toarele componente din structura organizatoric  

a institu iei: 
- Subprefect, 
- Cancelaria Prefectului, 
- Serviciul juridic –achizi ii  
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i cooperare 
interna ional , 
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, 
- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ, 
- Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat, 
- Corpul de control al prefectului, 
- Managerul public, 
- Structura de securitate; 

Subprefectul este subordonat prefectului.  
Structura de securitate este în subordinea direct  a subprefectului care este 

func ionarul de securitate la nivelul institu iei. 
(3) La nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a exist  rela ii func ionale 

între urm toarele componente din structura organizatoric  a institu iei: 
- Cancelaria Prefectului, 
- Serviciul juridic –achizi ii  
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i cooperare 
interna ional , 
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- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, 
- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ, 
- Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat, 
- Corpul de control al prefectului, 
- Managerul public, 
- Structura de securitate. 

Art.14  - Rela iile de coordonare dintre componentele din structura organizatoric  
a Institu iei Prefectului Jude ul Constan a sunt urm toarele: 

Prefectul coordoneaz  activitatea desf şurat  de urm toarele componente din 
structura organizatoric  a institu iei: 
- Subprefect, 
- Cancelaria Prefectului, 
- Serviciul juridic –achizi ii  
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i cooperare 
interna ional , 
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, 
- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ, 
- Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat, 
- Corpul de control al prefectului, 
- Managerul public. 

Subprefectul, în baza mandatului emis de prefect coordoneaz  activitatea 
desf şurat  de componentele din structura organizatoric  a institu iei. 

Subprefectul care este func ionarul de securitate la nivelul institu iei, coordoneaz  
activitatea Structurii de securitate. 

Art.15  - Rela iile de control în cadrul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a sunt 
urm toarele: 

Prefectul controleaz  activitatea desf şurat  de urm toarele componente din 
structura organizatoric  a institu iei: 
- Subprefect, 
- Cancelaria Prefectului, 
- Serviciul juridic –achizi ii  
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i cooperare 
interna ional , 
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, 
- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ, 
- Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat, 
- Corpul de control al prefectului, 
- Managerul public. 

Corpul de control al prefectului, în baza sarcinilor trasate de prefect poate controla 
activitatea desf şurat  de urm toarele componente din structura organizatoric  a 
institu iei: 
- Subprefect, 
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- Cancelaria Prefectului, 
- Serviciul juridic –achizi ii  
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i cooperare 
interna ional , 
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, 
- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ, 
- Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat, 
- Managerul public. 

Art.16 – Componentele structurii  organizatorice a Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a au în vedere crearea unui sistem informa ional adecvat prin dezvoltarea şi 
între inerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor 
şi informa iilor, precum şi îmbun t irea mijloacelor de comunicare.  

Art.17 – Componentele structurii organizatorice a Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a urm resc realizarea unui flux al informa iilor, atât în interior, cât şi din exterior, 
care s  permit  îndeplinirea corespunz toare a sarcinilor de serviciu. 

Art.18 – Componentele structurii organizatorice a Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a realizeaz  demersurile necesare pentru dezvoltarea unui sistem eficient de 
comunicare intern  şi extern , care s  asigure informa iile necesare pentru luarea 
deciziilor şi difuzarea rapid , fluent  şi precis  a informa iilor în rândul personalului cu 
atribu ii de conducere şi de execu ie din cadrul institu iei.  
 
 
 

CAPITOLUL III 
ATRIBU IILE INSTITU IEI 

 
 

 ATRIBU II GENERALE 
Art. 19 – Structurile de specialitate ale Institu iei Prefectului Jude ul Constan a îşi 

desf şoar  activitatea pe baza prezentului Regulament de organizare şi func ionare, care 
este aprobat prin Ordin al Prefectului 

Art. 20 – (1) Prin structurile de specialitate, Institu ia Prefectului Jude ul Constan a 
asigur  îndeplinirea prerogativelor conferite prin acte normative prefectului, contribuie la 
asigurarea realiz rii în jude  a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare. 
 (2) În principal structurile de specialitate ale Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a au atribu ii în urm toarele domenii: 

- cu privire la aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte 
normative; 

- cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de 
autorit iile administra iei publice locale şi contencios administrativ; 

- cu privire la realizarea politicilor na ionale, a celor de integrare european  şi a 
planului de m suri pentru integrare european  şi intensificare a rela iilor externe; 
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-  cu privire la buna organizare şi desf şurare a activit ii pentru situa ii de urgen ,  
precum şi la preg tirea şi ducerea la îndeplinire a m surilor de ap rare care nu au caracter 
militar; 

- cu privire la activitatea de eliberare şi de eviden  a paşapoartelor simple; 
- cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare;   
- alte sarcini. 

 
 
 

CAPITOLUL IV 
CONDUCEREA INSTITU IEI 

 
 ORGANELE DE LUCRU ALE CONDUCERII 

 
Art. 21 – În cadrul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a organele de lucru ale 

conducerii sunt prefectul şi subprefectul. 
 

A – PREFECTUL 
 
 Art. 22 – Conform Constitu iei României (art.123 alin.1), Guvernul României 
numeşte câte un prefect în fiecare jude  care este reprezentantul acestuia pe plan local. 
 Art. 23 – Prefectul este ordonator ter iar de credite. 

Art. 24 – Prefectul jude ului Constan a este ajutat de 2 subprefec i. 
 Art. 25 – Prefectul jude ului Constan a, în calitate de reprezentant al Guvernului în 
jude ul Constan a, vegheaz  ca activitatea Consiliului Jude ean, a consiliilor locale şi a 
primarilor s  se desf şoare conform legii. 
 Art. 26 – Prefectul coordoneaz , îndrum  şi controleaz  toat  activitatea institu iei 
prefectului şi în mod direct activitatea subprefectului. 
 Art. 27 – Între prefectul jude ului Constan a şi consiliile locale sau Consiliul 
Jude ean, precum şi între prefect şi primari nu exist  raporturi de subordonare, dar 
prefectul, în exercitarea controlului legalit ii actelor adoptate şi emise de autorit ile 
administra iei publice locale şi jude ene, le poate ataca în fa a instan ei de contencios 
administrativ dac  le consider  ilegale. 

 
B – SUBPREFECTUL 
 
           Art.28 - În jude ul Constan a, Guvernul României numeşte  2 subprefec i pentru  
a-l ajuta pe prefect în activitatea sa. 

Art. 29 - În lipsa prefectului, atribu iile ce revin acestuia, se asigur  de c tre 
subprefectul desemnat prin ordin al prefectului. 

Art. 30 - În condi ii deosebite când prefectul şi subprefectul desemnat prin ordin al 
prefectului nu îşi pot exercita atribu iile, acestea vor fi preluate de cel lalt subprefect. 
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 PRINCIPALELE ATRIBU II  ALE CONDUCERII 
 

A – PREFECTUL 
 
 Art. 31 – În activitatea pe care o desf şoar , conform art.19 din Legea nr. 340/2004 
privind prefectul şi Institu ia Prefectului, republicat , prefectul jude ului Constan a, ca 
reprezentant al Guvernului României în teritoriu, îndeplineşte urm toarele atribu ii: 
 a) asigur , la nivelul jude ului aplicarea şi  respectarea Constitu iei, a legilor, a 
hot rârilor şi ordonan elor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii 
publice; 
 b) ac ioneaz  pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare şi dispune m surile necesare pentru îndeplinirea lor; 
           c) ac ioneaz  pentru asigurarea climatului de pace social , men inerea unei 
comunic ri permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând o aten ie 
constant  prevenirii tensiunilor sociale;   
 d) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale pentru determinarea 
priorit ilor de dezvoltare teritorial ; 
 e) verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliului 
local sau ale primarului; 
 f) asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitatea, aducerea la îndeplinire, în 
condi iile stabilite prin lege, a m surilor de preg tire şi interven ie pentru situa ii de 
urgen ; 
 g)  dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de 
urgen , m surile ce se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora; 
            h) utilizeaz , în calitate de şef al protec iei civile, fondurile special alocate de la 
bugetul de stat şi baza logistic  de interven ie în situa ii de criz , în scopul desf şur rii în 
bune condi ii a acestei activit i; 
            i) dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea 
drepturilor şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate; 
            j) asigur  realizarea planului de m suri pentru integrare european ; 
            k) dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a 
politicilor de integrare european ; 
            l) hot r şte, în condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare din 
ar  şi din str in tate, în vederea promov rii intereselor comune; 
            m) asigur  folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre 
cet enii apar inând minorit ilor na ionale şi serviciile publice desconcentrate în unit ile 
administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%; 
            n) verific  m surile întreprinse de primar şi/ sau de preşedintele consiliului 
jude ean, şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii m surilor necesare, în 
condi iile legii (art. 20 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi Institu ia Prefectului, 
republicat ); 
           o) desemneaz , în mod obligatoriu, un reprezentant al institu iei prefectului pentru 
a face parte din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conduc tor al unui 
serviciu public deconcentrat. 
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           p) propune miniştrilor şi conduc torilor celorlalte organe ale administra iei publice 
centrale organizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale sanc ionarea 
conduc torilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora;      
           r) asigur  o zi pe s pt mân  audien e. 
 s) conduce Comandamentul operativ pentru depoluare marin , în calitate de  
coordonator general  

Art. 32 –  (1) Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului 
jude ean, dup  caz, convocarea unei şedin e extraordinare a consiliului local sau a 
consiliului jude ean în cazuri care necesit  adoptarea de m suri imediate pentru 
prevenirea, limitarea sau înl turarea urm rilor calamit ilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru ap rarea ordinii şi liniştii publice. 
    (2) În caz de for  major  şi de maxim  urgen  pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor unit ilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicit  convocarea de 
îndat  a consiliului local sau a consiliului jude ean.  

(3) Autorit ile militare şi organele locale ale Ministerului Afacerilor Interne au 
obliga ia, ca în situa ii de urgen  sau de criz , s  informeze şi s  sprijine prefectul pentru 
rezolvarea oric rei probleme care pune în pericol ori afecteaz  siguran a popula iei, a 
bunurilor, a valorilor şi a mediului înconjur tor (art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi Institu ia Prefectului, republicat ). 

Art. 33 - Pentru îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, prefectul solicit  institu iilor 
publice şi autorit ilor administra iei publice locale documenta ii, date şi informa ii, iar 
acestea sunt obligate s  i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit. 
 Art. 34 - Prefectul, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu conduce şi 
coordoneaz  activitatea urm toarelor comisii şi comandamente: 
 a) Colegiul prefectural  (art. 12 din HG nr. 460/2006 privind aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr.340/2004); 
 b) Comitetul judetean pentru situa ii de urgen  (art.11-1 din Ordonan a de Urgen  
nr.21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen ); 
 c) Comisia jude ean  de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor; 
 d) Comisia mixt  de rechizi ii; 

e) Comisia tehnic  jude ean  pentru organizarea şi desf şurarea alegerilor locale 
sau generale 

f); Comisia de Dialog Social; 
g) Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice; 
h) Grupul de lucru mixt pentru romi; 
i) Grupul Jude ean de Modernizare a Administra iei Publice Locale; 
j) Grupul de Lucru privind identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei 

circula ii a serviciilor, a persoanelor şi a m rfurilor; 
k) Comandamentul operativ pentru Depoluare Marin ; 
l) Comandamentul jude ean de analiz  a realiz rii Programului anual de înfiin are a  

perdelelor forestiere de protec ie; 
m) Centrul  local  de  combatere  a  bolilor la animale constituit la nivelul jude ului 

Constan a; 
n) Comisia de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic  pentru 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, propriu institu iei; 
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o) Orice alt  comisie sau comandament înfiin at conform prevederilor legale şi 

care se impune datorit  unor situa ii noi ap rute. 
 Art. 35 – (1) În vederea îndeplinirii atribu iilor şi sarcinilor ce ii revin, prefectul 
jude ului Constan a emite ordine care trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 
 a)  s  fie în conformitate cu actele normative în vigoare; 
 b) s  nu fie contrare intereselor na ionale sau ale jude ului, precum şi a altor 
colectivit i legal constituite; 
 c) s  fie oportune şi cu posibilit ile de aplicare; 
 d) s  nu lezeze interesele drepturilor omului; 
 e) s  nu creeze conflicte de competen  teritorial ; 
 f) s  fie eficiente şi s  aib  drept scop atât interesul particular cât şi interesul 
general al colectivit ii (când au caracter normativ); 
 g) în cazul ordinelor cu caracter normativ s  prevad  sanc iuni pentru cei care nu le 
respect . 

(2) Prefectul poate delega subprefec ilor unele din atribu iile sale, prin ordin. 
 Art. 36 – (1) Ordinele care stabilesc m suri cu caracter tehnic şi de specialitate vor 
fi emise numai dup  consultarea organului de specialitate fiind în mod obligatoriu 
contrasemnate de conduc torii acestor organe. 
 (2) Redactarea ordinului se face de c tre func ionarul public desemnat de şeful 
ierarhic pentru întocmirea acestuia. 
 (3) Ordinul înso it de documenta ia care-l fundamenteaz  este semnat de c tre 
func ionarul care l-a întocmit şi este prezentat pentru viza de legalitate c tre persoana 
desemnat  prin Ordin al Prefectului din cadrul Serviciului juridic – achizi ii i 
contrasemnat de subprefectul care are sarcina de a-l pune în aplicare. 

(4) Ordinele sunt înaintate pentru semnare prefectului. 
 (5) Prin grija personalului din cadrul structurii de specialitate care l-a întocmit 
precum şi a Biroului informare rela ii cu publicul i secretariat, ordinul este adus la 
cunoştin a public  sau comunicat, dup  caz, în conformitate cu dispozi iile art. 28 alin. (1) 
din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi Institu ia Prefectului, republicat . 
 (6) Registrul de eviden  a ordinelor, precum şi ordinul cu întreaga documenta ie 
care l-a fundamentat, se p streaz  la Serviciul juridic- achizi ii, nefiind permis  eliberarea 
de copii sau extrase decât cu aprobarea prefectului sau a subprefectului în func ie de 
atribu iile în domeniu. 
 (7) De asemenea nu este permis accesul la ordine şi documenta ia care a stat la 
baza fundament rii acestora decât în prezen a persoanei care r spunde de eviden a lor şi 
le are în p strare, f r  a se ridica de la locul p str rii. 
 Art. 37 - Ordinul prefectului devine executoriu numai dup  ce a fost adus la 
cunoştin a public , prin afişare şi publicare, când con ine dispozi ii normative, sau de la 
data comunic rii în celelalte cazuri. 

Art. 38 - În acest sens Serviciul financiar, contabilitate, resurse umane şi 
administrativ va asigura totodat  fondurile necesare public rii acestor ordine şi a altor 
publicaii. 
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B – SUBPREFECTUL 
 
 Art. 39 - Subprefectul poate îndeplini, în numele prefectului, atribu ii în domeniul 
conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a institu iei 
prefectului, precum şi alte atribu ii prev zute de lege ori sarcini date de Ministerul 
Afacerilor Interne sau de c tre prefect. 
     Art. 40 – În cadrul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a îşi desf şoar  
activitatea 2 subprefec i care îl ajut  pe prefect în activitatea sa.  

Art.41 – Subprefec ii au urm toarele atribu ii principale: 
     1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice: 
       a) analizarea activit ii desf şurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile 
publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi de serviciile 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi 
elaborarea de propuneri pentru îmbun t irea activit ii acestora, pe care le înainteaz  
prefectului; 
     b) examinarea, împreun  cu conduc torii serviciilor publice deconcentrate şi cu 
autorit ile administra iei publice locale, a stadiului de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni 
care se deruleaz  în comun; 
     c) consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la 
ordinele prefectului prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate, 
potrivit legii; 
     d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri 
cu caracter tehnic sau de specialitate c tre conduc torul institu iei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul institu iei prefectului; 
     e) asigurarea examin rii proiectelor bugetelor, precum şi a situa iilor financiare 
privind execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform 
procedurii stabilite, dup  caz, prin ordin al ministrului ori al conduc torului organului 
administra iei publice centrale organizat la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, în 
vederea emiterii avizului prefectului; 
    f) întocmirea proiectului regulamentului de func ionare a colegiului prefectural, cu 
respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 
     g) dispunerea m surilor în vederea organiz rii şedin elor colegiului prefectural, 
stabilirea, dup  consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de 
zi şi a listei invita iilor, pe care le înainteaz  prefectului; 
     h) urm rirea modului de îndeplinire a hot rârilor luate în cadrul colegiului 
prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în 
cazul nerespect rii acestora, pe care le înainteaz  prefectului; 
     i) gestionarea şi urm rirea m surilor dispuse de c tre prefect în calitate de 
preşedinte al comitetului jude ean pentru situa ii de urgen , precum şi a hot rârilor luate 
în cadrul comitetului jude ean pentru situa ii de urgen ; 
     2. cu privire la conducerea operativ  a institu iei prefectului: 
     a) asigurarea conducerii operative a institu iei prefectului, cu excep ia Cancelariei 
Prefectului; 
     b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi func ionare a institu iei 
prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; 
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     c) asigurarea elabor rii proiectului ordinului prefectului privind înfiin area şi 
organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia c tre Ministerul Administra iei 
şi Internelor; 
     d) asigurarea transmiterii c tre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu 
caracter individual; 
     e) primirea, distribuirea coresponden ei şi urm rirea rezolv rii acesteia în termenul 
legal; 
     f) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în 
vigoare, pe care le prezint  prefectului; 
     g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ c tre M.A.I., 
precum şi publicarea în monitorul oficial al jude ului ori al municipiului Bucureşti, dup  
caz; 
     h) îndrumarea metodologic  a secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale şi ai 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excep ia secretarului general 
al jude ului; 
     i) gestionarea şi urm rirea îndeplinirii m surilor dispuse de c tre prefect cu privire 
la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; 
     j) stabilirea şi urm rirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare 
în domeniile de activitate specifice institu iei prefectului; 
     k) înaintarea c tre prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desf şurarea 
circuitului legal al lucr rilor, informarea documentar , primirea şi solu ionarea peti iilor, 
precum şi la arhivarea documentelor; 
     l) acordarea de consultan  autorit ilor administra iei publice locale privind 
proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfr ire şi aderare, ini iate de 
acestea; 
     m) verificarea documenta iei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative 
întocmite pe teritoriul României, care urmeaz  s  produc  efecte juridice pe teritoriul unui 
stat semnatar al Conven iei cu privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor 
oficiale str ine, adoptat  la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin 
Ordonan a Guvernului nr. 66/1999, aprobat  prin Legea nr. 52/2000, cu modific rile 
ulterioare; 
     n) aprobarea eliber rii de extrase sau copii de pe acte din arhiva institu iei 
prefectului, cu excep ia celor care con in informa ii clasificate ca secrete de stat sau de 
serviciu; 
     o) asigurarea secretariatului comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privat  asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei jude ene; 
     p) exercitarea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu 
caracter reparatoriu şi convocarea în şedin e lunare a comisiilor care au ca obiect punerea 
în aplicare a acestor legi. 
     ART. 42 –  (1) Atribu iile prev zute la art.43 care revin fiec rui subprefect se 
stabilesc prin ordin al prefectului, respectiv în fi ele de post. 

(2) Atribu iile ce revin fiec rui subprefect se pot deleaga c tre cel lalt subprefect 
pe perioada concediilor, misiunilor, învoirilor pl tite şi în alte situa ii în care prezen a la 
serviciu nu este  posibil  . 
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CAPITOLUL V 
ATRIBU IILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE INSTITU IEI 

 
 

Art. 43 -    (1) Structurile de specialitate ale institu iei prefectului îndeplinesc 
atribu ii în urm toarele domenii principale de activitate: 

(a)      aplicarea si respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 
(b)      verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de 

autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ; 
(c)       realizarea politicilor na ionale, a celor de afaceri europene şi a planului de 

m suri pentru afaceri europene şi intensificare a rela iilor externe; 
(d)      organizarea şi desf şurarea activit ii pentru situa ii de urgen , preg tirea şi 

aducerea la îndeplinire a m surilor de ap rare care nu au caracter militar; 
(e)      eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple; 
(f)       regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare. 
(2) Structurile de specialitate ale institu iei prefectului îndeplinesc atribu ii privind 

implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern/managerial propriu institu iei în 
conformitate cu cerin ele standardelor de control intern/managerial; 

2.1 În vederea monitoriz rii, coordon rii şi îndrum rii metodologice a 
implement rii şi dezvolt rii sistemului de control intern managerial, se constituie, prin 
ordin de prefect, Comisia de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic  în 
domeniul controlului intern/managerial; 

2.2 Atribu iile pre edintelui, membrilor i secretarului Comisiei de monitorizare, 
coordonare i îndrumare metodologic  în domeniul controlului intern/managerial, precum 
i atribu iile privind îndrumarea metodologic  în domeniu, se stabilesc pe baza 

Regulamentului de organizare şi func ionare al comisiei, aprobat prin ordin de prefect; 
2.3 Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare i 

îndrumare metodologic  în domeniul controlului intern/managerial se stabileşte pe baza 
Regulamentului de organizare şi func ionare al comisiei, aprobat prin ordin de prefect. 

Art.44 – efii de servicii / birouri, respectiv coordonatorii de compartimente din 
cadrul institu iei au urm toarele atribu ii generale: 

(a)   particip  la stabilirea obiectivelor generale ale institu iei; 
(b)  definesc obiectivele specifice serviciului, biroului, compartimentului din 

subordine, pe care le comunic  personalului din subordine i le cuprind în planul de 
ac iuni al institu iei; 

(c)   r spund de dimensionarea sarcinilor pentru personalul; 
(d)   elaboreaz , pentru fiecare salariat din subordine, fişa postului; 
(e)   organizeaz  activitatea serviciului, biroului, compartimentului din subordine; 
(f)   monitorizeaz  activitatea def urat  în cadrul serviciului, biroului, 

compartimentului din subordine; 
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(g)   îndrum  şi controleaz  personalul din subordine în vederea desf ur rii 
activit ii în cadrul serviciului, biroului, compartimentului din subordine în condi ii de 
eficien  i eficacitate; 

(h)   identific  riscurile care pot afecta atinderea obiectivelor i stabilesc m suri 
pentru diminuarea riscurilor 

(i)  elaboreaz  proceduri pentru activit ile desf urate  în cadrul serviciului, 
biroului, compartimentului din subordine; 

(j)   semneaz , conform competen elor stabilite pe linie ierarhic , lucr rile 
elaborate în cadrul serviciului, biroului, compartimentului din subordine; 
  (k) asigur  cunoaşterea şi respectarea de personalul din subordine a prevederilor 
prezentului regulament, ale regulamentului intern, ale planurilor de ac iuni, ale 
procedurilor opera ionale i de sistem, ale altor documente cu caracter normativ / care 
privesc în mod direct activitatea serviciului, biroului, compartimentului respectiv; 

 (l)  r spund pentru gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit 
problematicii şi termenelor de p strare stabilite în nomenclatorul arhivistic şi pentru 
trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale;  

(m) asigur  supravegherea / supervizarea activit ii def urate în cadrul 
serviciului/biroului, compartimentului respectiv i ia m surile ce se impun în cazul 
constat rii unor neconformit r i; 

(n)   desf oar  activit ile necesare pentru coordonarea i monitorizarea 
dezvolt rii i implement rii sistemului de control intern/managerial al institu iei în 
conformitate cu cerin ele standardelor de control intern/managerial,  în calitate de membri 
ai Comisiei de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic  în domeniu;  
Componen a i modul de organizare i func ionare a Comisiei de monitorizare, 
coordonare i îndrumare metodologic  pentru dezvolarea sistemului de control 
intern/managerial al institu iei este stabilit  prin ordin de prefect. 

 (o) îndeplinesc alte sarcini în leg tur  cu atribu iile de serviciu prev zute de 
reglement ri legale în vigoare, de prezentul regulament, de ordine ale prefectului sau de 
fişa postului. 

Art.45 – (1) efii de servicii / birouri, respectiv coordonatorii de compartimente 
deleag  atribu iile ce le revin c tre un angajat din serviciul, biroul, compartimentul 
respectiv, pe perioada concediilor, în cazul particip rii la programe de formare 
profesional  în afara institu iei şi în alte situa ii în care prezen a la serviciu nu este 
posibil . Persoana c reia i s-a delegat atribuia/competen a r spunde integral de modul de 
desf şurare a atribu iilor delegate. 
 
 
C - CANCELARIA PREFECTULUI 
 
 

 Atribu ii specifice 
Art. 46 – (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi Institu ia 

Prefectului, republicat , în cadrul aparatului de specialitate al prefectului se organizeaz  şi 
func ioneaz  Cancelaria Prefectului, ale c rui atribu ii sunt reglementate de prevederile 
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H.G. nr. 460/2006 modificat   şi completat . Potrivit acestor prevederi, Cancelaria 
Prefectului are urm toarele atribu ii:  

a) asigur  condi iile necesare desf şur rii şedin elor de lucru ale prefectului; 
b) analizeaz  datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informeaz  prefectul şi  

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

c) organizeaz  întâlnirile prefectului cu reprezentan ii locali ai societ ii civile, ai 
sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice; 

d) elaboreaz  sintezele mass-media pentru informarea rapid  şi corect  a 
prefectului şi a subprefectului; 

e) organizeaz , la solicitarea prefectului, evenimentele de natur  s  informeze 
opinia public  şi mass-media cu privire la ac iunile prefectului; 

f) asigur  realizarea, între inerea şi actualizarea site-ului oficial al Institu iei 
Prefectului; 

g) pune la dispozi ia mijloacelor de informare în mas  a informa iilor destinate 
opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activit ii prefectului, prin inform ri şi 
conferin e de pres  organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

h) realizeaz  documentarea necesar  în vederea elabor rii raportului semestrial al 
prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia 
guvernamental  de îmbun t ire a situa iei romilor. 

i) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 
în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

e) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de prefect.        
(2) Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în mas  la informa iile de 

interes public, conform art. 29 din HG nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de 
interes public, Cancelaria Prefectului are urm toarele atribu ii: 

a) s  furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informa ie de interes public care 
priveşte activitatea institu iei sau autorit ii publice pe care o reprezint ; 

b) s  acorde f r  discriminare, în termen de cel mult dou  zile de la înregistrare, 
acreditarea ziariştilor şi a reprezentan ilor mijloacelor de informare în mas ; 

c) s  informeze în timp util şi s  asigure accesul ziariştilor la activit ile şi ac iunile 
de interes public organizate de institu ia sau autoritatea public ; 

d) s  asigure, periodic sau de fiecare dat  când activitatea institu iei ori a autorit ii 
publice prezint  un interes public imediat, difuzarea de comunicate, inform ri de pres , 
organizarea de conferin e de pres , interviuri sau briefinguri; 

e) s  difuzeze ziariştilor dosare de pres  legate de evenimente sau de activit i ale 
institu iei ori autorit ii publice; 

f) s  nu refuze sau s  nu retrag  acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte 
care împiedic  desf şurarea normal  a activit ii institu iei sau autorit ii publice 
respective şi care nu privesc opiniile exprimate în pres  de respectivul ziarist; 

g) în cazul retragerii acredit rii unui ziarist, s  asigure organismului de pres  
ob inerea acredit rii pentru un alt ziarist. 

(3) Pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul institu iei, 
Cancelaria Prefectului are urm toarele atribu ii: 
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a) întocmirea documentelor pentru implementarea la nivelul Cancelariei 
Prefectului a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu 
institu iei. 

 
 

D - SERVICIUL JURIDIC - ACHIZI II 
 
 

 Atribu ii specifice 
          Art. 47 – Atribu iile şefului Serviciului juridic - achizi ii sunt urm toarele: 

a) organizeaz  activitatea Serviciului juridic - achizi ii; 
b) asigur  cunoaşterea legisla iei de specialitate de c tre personalul din subordine; 
c) r spunde de dimensionarea sarcinilor de serviciu ale structurilor din subordine; 
d) particip  la modificarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare, atunci 

când legisla ia în vigoare o impune şi elaboreaz , pentru fiecare salariat din subordine, 
fişa postului; 

e) prime te şi repartizeaz  spre rezolvare lucr rile şi coresponden a care intr  în 
atribu iile serviciului pe care îl conduce; 

f) îndrum  şi controleaz  personalul din subordine în vederea rezolv rii la termen 
a lucr rilor repartizate; 

g) semneaz , conform competen elor stabilite pe linie ierarhic , lucr rile 
elaborate în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

h) particip  la efectuarea de lucr ri de complexitate sau de importan  deosebit , 
corespunz toare preg tirii profesionale; 

i) urm re te elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, 
metodologiilor şi a celorlalte lucr ri ce le sunt repartizate; 

j) stabile te, în limita competen elor acordate, cadrul rela iilor de colaborare cu 
alte structuri din prefectur , alte institu ii şi autorit i publice; 

k) asigur  respectarea normelor de disciplin  şi ordine, stabilite în Regulamentul 
intern, de c tre salaria ii din subordine, şi propun prefectului, sau dup  caz Comisiei de 
disciplin , aplicarea de sanc iuni disciplinare persoanelor care au s vârşit abateri 
disciplinare, în condi iile legii; 

l) propune prefectului acordarea, pentru personalul din subordine, premiilor, 
recomand rilor pentru participarea la cursuri de preg tire şi perfec ionare profesional  în 
ar  sau în str in tate, în condi iile legii; 

m) elaboreaz  graficul concediilor de odihn  pentru personalul din subordine şi 
urm resc derularea concediilor potrivit graficului; 

n) organizeaz  urm rirea prezen ei la serviciu potrivit eviden ei condicii de 
prezen ; 

o) asigur  cunoaşterea şi respectarea de c tre personalul din subordine a 
prevederilor prezentului Regulament, precum şi a dispozi iilor ce privesc în mod direct 
activitatea acestora; 

p) propune şi argumenteaz  conducerii institu iei prefectului modificarea 
structurii din subordine, în corelare cu atribu iile stabilite şi volumul activit ilor; 
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q) propune, motivat, necesarul de dotare cu echipamente şi obiecte de inventar 
adecvate îndeplinirii atribu iilor; 

r) r spunde în fa a prefectului pentru activitatea desf şurat ; 
s) r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii 

şi termenelor de p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea 
acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale; 

t) îndepline te alte sarcini în leg tur  cu atribu iile de serviciu prev zute de 
reglement ri legale în vigoare, de prezentul Regulament şi de fişa postului 

u) monitorizeaz  întocmirea la nivelul serviciului a documentelor pentru 
implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern/managerial propriu institu iei. 

Art. 48 -  Principalele atribu ii ale acestei structuri sunt: 
a) cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate/emise  de 

autorit ile administra iei publice locale 
b) cu privire la activit ile realizate cu ocazia alegerilor 
c) cu privire la aplicarea apostilei 
d) cu privire la activitatea Comisiei  jude ene Constan a de  atribuire  denumiri 
e) cu privire la activitatea de promovare a proiectelor de acte normative 
f) cu privire la activitatea de achizi ii  
g) cu privire la urm rirea aplic rii unitare a legilor privind restituirea 

propriet ilor – Legea nr. 10/2001 
h) cu privire la modalitatea de aplicare a Legii nr.9/1998 privind acordarea de 

compensa ii cet enilor  români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplic rii tratatului dintre România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940 

i) cu privire la modalitatea de aplicare a Legii nr. 290 / 2003 privind acordarea de 
desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca 
urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 

j) cu privire la aplicarea legilor fondului funciar 
k) alte atribu ii stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii în cele mai 

bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 
 
 Cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate/emise  de 

autorit ile administra iei publice locale: 
 

 Atribu ii specifice 
       Art. 49 – (1) Conform principiului separ rii puterilor în stat, care eman  din 
Constitu ia României, adoptat  în şedin a Adun rii Constituante din 21.11.1991, anume 
existen a puterii legislative, executive şi judec toreşti, prefectul nu poate anula un act 
emis de o autoritate administrativ  public  local  în mod direct ci numai prin ac iuni la 
instan a de contencios administrativ. 
 (2) Instan a va fi sesizat  de c tre prefect, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ. 
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 Art. 50 – (1) Atribu iile privind verificarea legalit ii actelor administrative 
adoptate/emise  de autorit ile administra iei publice locale sunt urm toarele: 
          a) ine eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 
administra iei publice locale şi transmise prefectului în vederea verific rii legalit ii, 
asigur  p strarea acestora, precum şi eviden a ac iunilor şi dosarelor aflate pe rolul 
instan elor judec toreşti; 
          b) examineaz  sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele 
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale; 
          c) verific  legalitatea contractelor încheiate de autorit ile administra iei publice 
locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesiz rii prefectului de 
c tre persoanele care se consider  v t mate într-un drept sau interes legitim; 
          d) întocmesc documenta ia, formuleaz  ac iunea pentru sesizarea instan elor 
judec toreşti şi sus in în fa a acestora ac iunea formulat , precum şi c ile de atac, atunci 
când este cazul; 
          e) elaboreaz  rapoarte şi prezint  inform ri prefectului cu privire la actele 
verificate; 
          f) avizeaz  ordinele prefectului din punctul de vedere al legalit ii; 
          g) întocmeşte documenta ia şi reprezint  prefectul şi Institu ia Prefectului în fa a 
instan elor judec toreşti de orice grad, precum şi a altor autorit i sau institu ii publice; 
          h) ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin 
prefectului în domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi 
preziden iale, precum şi a referendumului na ional ori local; 
         i) efectueaz , în condi iile legii, verific rile necesare şi sesizeaz  instan a de 
contencios administrativ  cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau 
jude ene,  
          j) efectueaz , în condi iile legii, verific rile necesare şi întocmeşte documenta ia în 
vederea suspend rii de drept ori încet rii de drept a unor mandate de primar, respectiv 
încet rii înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului jude ean. 
          k) efectueaz , în condi iile legii, verific ri (împreun  cu corpul de control, dup  
caz) cu privire la m surile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului jude ean, 
în calitatea lor de reprezentan i ai statului în unitatea administrativ-teritorial , inclusiv la 
sediul autorit ilor administra iei publice locale, şi propun prefectului, dac  este cazul, 
sesizarea organelor competente; 
          l) desf şoar  ac iuni de îndrumare a secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale 
privind modul de exercitare de c tre primari a atribu iilor delegate şi executate de c tre 
aceştia în numele statului; 
         m) rezolv , în limitele competen elor ce revin Institu iei Prefectului, cererile, 
peti iile şi sesiz rile ce revin serviciului ca urmare a rezolu iei superiorilor ierarhici. 

    n) formuleaz  puncte de vedere cu privire la legalitatea unor aspecte, situa ii, 
documente, ş.a., la solicitarea structurilor de specialitate din cadrul institu iei. 

(2) Pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul institu iei, 
personalul din cadrul serviciului are urm toarele atribu ii: 

a) întocmirea documentelor pentru implementarea la nivelul serviciului a 
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu institu iei. 
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 Cu privire la activit ile realizate cu ocazia alegerilor 

 
Art. 51 - În vederea organiz rii şi desf şur rii activit ilor proprii ale Institu iei 

Prefectului referitoare la alegerile locale şi generale se constituie, prin ordin al prefectului, 
Compartimentul alegeri de pe lâng  grupul tehnic de lucru, de pe lâng  Comisia tehnic  
jude ean  pentru desf urarea alegerilor.  
 Art. 52 - Compartimentul are urm toarele atribu ii: 

a) urm reşte realizarea activit ilor cu caracter tehnic ce intr  în competen a 
prefectului conform legisla iei în vigoare; 

b) primeşte şi analizeaz  ofertele de servicii şi lucr ri privind: tip rirea buletinelor 
de vot, a proceselor-verbale, confec ionarea ştampilelor şi a altor materiale necesare 
alegerilor locale şi generale; 
 c) verific  realizarea ac iunilor cuprinse în programul calendaristic de c tre 
primarii oraşelor şi comunelor jude ului Constan a şi informeaz  operativ prefectul asupra 
unor disfunc ionalit i; 
   d) asigur  leg tura permanent  ce serviciile publice descentralizate implicate în 
buna desf şurare a ac iunilor prev zute în programul calendaristic de alegeri, realizând 
sarcinile de secretariat ale Comisiei tehnice jude ene pentru organizarea şi desf şurarea 
alegerilor locale şi generale, constituit  prin ordin al prefectului. 
         e) asigur  programarea şedin elor de constituire a consiliilor locale, astfel încât, la 
fiecare şedin  s  poat  participa câte un reprezentant al prefectului; 
 f) centralizeaz  datele primite din teritoriu referitoare la buna desf şurare a 
activit ilor proprii ale prim riilor, legate de alegeri, informând prefectul asupra situa iilor 
constatate. 

          
 Cu privire la aplicarea apostilei 

 
Art. 53 - Activitatea  de eliberare a apostilei privind actele administrative, se 

desf şoar  dup  cum urmeaz : 
- primeşte, verific  şi înregistreaz  cererile prin care se solicit  aplicarea apostilei pe 
actele oficiale  administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmeaz  s  produc  
efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conven iei de la Haga; 
- verific  semn tura i calitatea în care a ac ionat semnatarul actului oficial i identific  
tampila/sigiliul aplicat pe acesta; 

- completeaz  i semneaz  apostila i aplic  tampila cu stema, apoi elibereaz  
înscrisurile. 
 

 Cu privire la activitatea Comisiei  jude ene Constan a de  atribuire  denumiri  
 

Art. 54 - (1) Secretariatul Comisiei de atribuire denumiri are, în principal, 
urm toarele atribu ii: 
 a) primeşte şi înregistreaz  dosarul depus de consiliile jude ene sau locale în 
vederea ob inerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
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b) verific  dosarul depus, în ceea ce priveşte existen a tuturor documentelor 
prev zute în prezentul regulament; 

c) asigur  întocmirea coresponden ei şi transmiterea acesteia; 
d) propune data de desf şurare a şedin ei comisiei, întocmeşte ordinea de zi, pe 

care o prezint  preşedintelui comisiei, şi asigur  convocarea membrilor comisiei; 
e) preg teşte documentele necesare desf şur rii şedin elor şi le transmite 

membrilor comisiei cu cel pu in 5 zile înainte; 
f) verific  la deschiderea şedin ei existen a cvorumului necesar pentru luarea 

hot rârilor şi cvorumul necesar pentru emiterea avizelor; 
g) întocmeşte procesul-verbal al şedin ei comisiei şi asigur  semnarea acestuia de 

c tre to i membrii prezen i; 
h) prezint  preşedintelui comisiei spre semnare avizul şi informeaz  solicitan ii 

despre rezultatele ob inute; 
i) elibereaz  şi transmite avizul în termen de 5 zile de la data semn rii lui, dar 

înainte de împlinirea termenului de 60 de zile prev zut de art. 5 alin. (1) din Ordonan a 
Guvernului nr. 63/2002, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 48/2003, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

j) înregistreaz  şi ine eviden a avizelor emise; 
k) asigur  publicarea avizelor emise pe site-ul institu iei prefectului; 
l) p streaz , arhiveaz  şi depune în arhiva institu iei prefectului toate documentele 

depuse la comisie în vederea ob inerii avizului, pentru o perioad  de minimum 3 ani; 
m) pune la dispozi ia persoanelor interesate, la cerere, dosarele de avizare; 
n) aduce la cunoştin a membrilor comisiei şi a prefectului orice modific ri 

intervenite în componen a comisiei; 
o) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite în cadrul şedin elor comisiei şi dispuse de 

c tre preşedintele acesteia. 
(2) Activit ile desf şurate în cadrul secretariatului comisiei sunt atribu ii de 

serviciu. 
 

 Cu privire la activitatea de promovare a proiectelor de acte normative 
 

Art. 55 - Exist  2 registre cu regim special conform c rora evidenta proiectelor de 
acte normative este împar it  astfel:   
- proiecte de acte normative (hot r ri de guvern, ordonan e sau legi) primite de la 
autorit ile administra iei publice locale şi promovate de c tre Institu ia Prefectului – 
Jude ul Constan a c tre autorit ile centrale competente în vederea aviz rii.  
- proiecte de  acte  normative (hot r ri de guvern, ordonan e sau legi) ini iate  şi 
promovate de c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a c tre autorit ile centrale 
competente în vederea aviz rii. 

Art. 56 - Proiectele  de acte normative sunt verificate din punct de vedere al 
respect rii procedurii prev zute de H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adopt rii/aprob rii şi de H.G.nr.1361/2006 privind con inutul 
instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprob rii 
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Guvernului dup  care se înainteaz  împreun  cu întreaga documenta ie, c tre  Secretarul 
de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care se ocup  de rela iile cu Insti iile 
Prefectului, în vederea aviz rii pentru promovarea proiectului de act normativ. 

Art. 57 - Aparatul de specialitate  din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul 
Constan a analizeaz  şi completeaz , dup  caz, documenta ia şi/sau proiectul de act 
normativ în cazul în care organul central de specialitate care verific  proiectul de act 
normativ şi documenta ia care fundamenteaz  promovarea acestuia constat  c  nu au fost 
îndeplinite anumite condi ii legale pentru validarea acestuia, comunicând Institu iei 
Prefectului – Jude ul Constan a, observa iile necesare pentru respectarea cadrului 
normativ 

 
 Cu privire la activitatea de achizi ii 

 
Art. 58 -  Comisia de achizi ii publice şi evaluare îndeplineşte, în principal, 

urm toarele atribu ii: 
a) întocmeşte Programul Anual al Achizi iilor Publice cu participarea Serviciului 

Financiar Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ, pe baza referatelor de necesitate 
şi a priorit ilor comunicate de compartimentele din cadrul institu iei şi îl actualizeaz  
potrivit aloca iilor bugetare asigurate; 

b) întocmeşte referate  privind identificarea procedurii în Programul Anual de 
Achizi ii Publice şi notele justificative privind aplicarea acelui tip de procedur ; 

c) îndrum  compartimentele interesate de produse, servicii sau lucr ri în 
elaborarea documenta iei de atribuire/selectare/preselectare şi r spunde pentru legalitatea 
procedurilor; propune stabilirea criteriilor şi a documenta iei de atribuire a contractului de 
concesiune a lucr rilor publice şi a serviciilor în anun ul de participare; 

d) propune, dac  este cazul, cooptarea de exper i pentru l murirea unor aspecte de 
natur  tehnic  i/sau financiar , pe toat  perioada derul rii procedurii de achizi ie; 

e) asigur  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a rapoartelor 
de atribuire; 

f) îndeplineşte obliga iile referitoare la publicitate, aşa cum sunt acestea 
prev zute in legisla ia în domeniu; 

g) întocmeşte Raportul anual privind contractele atribuite la nivelul institu iei şi îl 
transmite la Autoritatea Na ional  pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizi iilor 
Publice pân  la data de 31 martie a fiec rui an pentru anul precedent ;  

h) particip  în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiec rui 
contract de achizi ie public ; 

i) coordoneaz  întocmirea dosarului  achizi iei publice pentru fiecare contract 
atribuit sau acord cadru încheiat; 

j) îndrum  compartimentele interesate în vederea întocmirii, în termenul legal, a 
proiectelor  contractelor de achizi ie public  încheiate cu câştig torii procedurilor de 
achizi ii organizate pentru bunuri, servicii şi lucr ri pe care le vizeaz  de legalitate; 

k) urm reşte permanent derularea contractelor în condi ii corespunz toare şi 
legale a contractelor încheiate cu furnizorii. 
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  Art. 59 -  Comisia de recep ie cantitativ  şi calitativ  a produselor, serviciilor şi 
lucr rilor, dup  caz, îndeplineşte, în principal, urm toarele atribu ii: 

a) verific  coresponden a cantitativ  şi calitativ , dup  caz, a produselor, 
serviciilor şi lucr rilor, în raport de caracteristicile tehnico – economice prezentate de 
ofertantul declarat câştig tor, la momentul pred rii produselor sau finaliz rii presta ei  
serviciului / lucr rii, 

b) întocmeşte provesul verbal de recep ie cantitativ  şi calitativ  a produselor, 
serviciilor şi lucr rilor, dup  caz, 

c) înainteaz  o copie a procesul verbal de recep ie cantitativ  şi calitativ , 
Serviciului Financiar Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ, în vederea realiz rii 
pl ilor corspunz toare. 
 

 Cu privire la urm rirea aplic rii unitare a legilor privind restituirea 
propriet ilor – Legea nr. 10/2001 
 

Art. 60 – (1) În conformitate cu prevederile pct. 10 din Hot rârea nr.240/2006 – 
pentru modificarea şi completarea Hot rârii Guvernului nr.362/2005 privind înfiin area, 
organizarea şi func ionarea Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor, prin 
reorganizarea biroului pentru urm rirea aplic rii unitare a Legii nr.10/2001, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, s-a constituit Biroul jude ean pentru urm rirea 
aplic rii unitare a legilor privind restituirea propriet ilor, care îşi desf şoar  activitatea în 
cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a şi are urm toarele atribu ii : 

a) centralizeaz  datele din teritoriu de la persoanele juridice care de in imobile ce 
intr  sub inciden a Legii nr.10/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, şi întocmeşte situa iile prev zute la art.2 alin.(1) lit. c) pct.1, pe care le 
transmite Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ii la termenele şi modalit ile 
stabilite de aceasta; 

b) monitorizeaz  aplicarea corect  şi unitar  a legilor privind restituirea 
propriet ilor şi acord  îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile 
administrative de restituire, solu ioneaz  peti iile ce îi sunt adresate ; 

c) primeşte şi difuzeaz  în teritoriu preciz rile formulate de autoritate ; 
d) întocmeşte şi comunic  autorit ii toate datele ce îi sunt solicitate ; 
e) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor 

bunuri imobile care au apar inut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile 
care au apar inut comunit ilor cet enilor apar inând minorit ilor  na ionale din România 
şi a Secretariatului Comisiei centrale pentru stabilirea desp gubirilor, în urma verific rii 
în teritoriu, comunic  situa ia juridic  şi locativ  a imobilelor solicitate conform O.U.G 
nr.94/2000, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi a O.U.G. nr.83/1999, 
republicat , precum şi titlul VII din Legea nr.247/2005, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare ; 
      (2) Tot în acest context, prefectul sau persoanele desemnate de acesta exercit  
controlul aplic rii fazei administrative, prev zute de Legea nr.10/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, O.U.G.nr.94/2000, aprobat  cu modific ri şi 
complet ri prin Legea nr.501/2002, şi a O.U.G.nr.83/1999, aprobat  cu complet ri prin 



Pag.26 /53 

Legea nr.66/2004, aplicând, acolo unde este cazul, sanc iunile prev zute de Legea 
nr.247/2005, cu complet rile ulterioare.  
 

 Cu privire la modalitatea de aplicare a Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensa ii cet enilor  români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar în urma aplic rii tratatului dintre România şi Bulgaria semnat la Craiova la 
7 septembrie 1940 
 
           Art. 61 – (1) În baza art.6 alin.1 din Legea nr.9/1998 republicat  s-a constituit prin 
ordin al prefectului Comisia jude ean  pentru aplicarea legii sus men ionate, având 
atribu ii în ceea ce priveşte primirea, verificarea şi rezolvarea cererilor de acordare a 
compensa iilor pentru bunurile abandonate statului bulgar. 
           (2) De asemenea a fost constituit  o comisie tehnic  de specialitate, format  din 
trei membri specialişti în expertize de construc ii şi evaluatori funciari şi agricoli, având 
ca atribu ii evaluarea terenurilor, construc iilor şi a recoltelor neculese în baza normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii 9/1998. 
          (3) Hot rârile Comisiei jude ene împreun  cu documenta ia depus  de solicitant se 
trimit spre validare Serviciului pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Autorit ii 
Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor 
 
 

 Cu privire la modalitatea de aplicare a Legii nr. 290 / 2003 privind acordarea 
de desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul 
Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
 

Art. 62 – (1) În baza art.5 din Legea nr.290/2003 cu modific rile şi complet rile 
ulterioare s-a constituit prin ordin al prefectului Comisia jude ean  pentru aplicarea legii 
sus men ionate, având atribu ii în ceea ce priveşte primirea, verificarea şi rezolvarea 
cererilor de acordare a compensa iilor pentru bunurile râmase în Basarabia. 
           (2) De asemenea a fost constituit  o comisie tehnic  de specialitate, formate din 
trei membri specialişti în expertize de construc ii şi evaluatori funciari şi agricoli, având 
ca atribu ii evaluarea terenurilor, construc iilor şi a recoltelor neculese în baza normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii nr.290/2003. 
           (3) Hot rârile Comisiei jude ene se trimit spre Autoritatea Na ional  pentru 
Restituirea Propriet ilor pentru darea în plat  a sumei validate de Comisia jude ean . 
 

 Cu privire la aplicarea legilor fondului funciar  
 

Art. 63 – (1) În baza Legilor Fondului Funciar s-a constituit prin ordin al 
prefectului Comisia Jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
având ca atribu ii verificarea propunerilor formulate de comisiile locale din jude  şi dup  
caz, validarea sau invalidarea acestora. 
           (2) De asemenea a fost constituit un colectiv de lucru care are urm toarele atribu ii:  



Pag.27 /53 

a) primeşte, analizeaz  şi solu ioneaz  scrisorile, sesiz rile şi reclama iile 
cet enilor pe probleme de fond funciar; 

b) verific  contesta iile depuse de cet eni privind modul în care comisiile locale 
au aplicat prevederile  Legii nr. 18/1991, republicat , Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000,  
Legii nr.247/2005 şi Legii nr.193/2007; 

c) verific  legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, or şeneşti şi 
municipale, în special existen a actelor doveditoare, pertinen a, verosimilitatea, 
autenticitatea şi concluden a acestora  

d)  întocmeşte şi înainteaz  documenta ia necesar  c tre Comisia jude ean , spre 
analiz ; 

e) redacteaz  hot rârile comisiei jude ene şi le comunic  autorit ilor şi 
institu iilor interesate; 

f) asigur  îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, or şeneşti şi municipale 
pentru aplicarea legilor fondului funciar şi propune m suri pentru înl turarea 
deficien eleor constatate; 

g) întocmeşte şi prezint  la termen sau la cererea conducerii, inform ri, situa ii 
statistice sau alte materiale privind aplicarea legilor fondului funciar şi/sau activitatea 
serviciului; 

h) întocmeşte documenta ia premerg toare de înaintare a cauzelor ce necesit  
cercet ri din partea institu iilor specializate ale statului; 

i) asigur  coresponden a cu comisiile locale şi centralizeaz  datele necesare 
prezent rii unor situa ii pe linia aplic rii legilor fondului funciar; 

j) analizeaz  şi prezint  contesta iile formulate împotriva m surilor stabilite de 
comisiile locale, în vederea  solu ion rii acestora; 

k) verific  dosarele transmise de consiliile locale, pe care le înainteaz  c tre 
Autoritatea Na ional  pentru  Restituirea Propriet ilor în vederea acord rii de desp gubiri 
conform prevederilor Legii nr. 247/2005; 

l) formuleaz  întâmpin ri, r spunsuri la interogatorii, r spunsuri la solicit rile 
instan ei, note scrise, concluzii scrise în cauze aflate pe rolul instan elor de judecat  în 
care Comisia jude ean  este parte şi care au ca obiect plângeri în temeiul legilor fondului 
funciar. 

m) sus ine în fa a instan elor judec toreşti, ac iunile formulate de Prefectul 
jude ului Constan a în calitate de preşedinte al  Comisiei Jude ene Constan a pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi a c ilor de atac, atunci 
când este cazul. 

n) îndeplineşte şi alte atribu ii stabilite de şefii ierarhici pentru solu ionarea 
aspectelor privind punerea în aplicare a legilor fondului funciar. 
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E - SERVICIUL MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 
DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN  ȘI COOPERARE 
INTERNA IONAL  

 
 

 Atribu ii specifice 
          Art. 64 - Conducerea serviciilor publice deconcentrate se realizeaz  prin activitatea 
desf şurat  de c tre Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de 
urgen  i cooperare interna ional , structur  de specialitate a Institu iei Prefectului. 

Art. 65 – Atribu iile şefului Serviciului monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate, situa ii de urgen  sunt urm toarele: 

a) coordoneaz  activitatea serviciului pentru asigurarea leg turii cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor  şi ale celorlalte organe centrale organizate în jude , 
urm rind colaborarea dintre ele in actiuni de interes judetean; 

 b) analizeaz  activitatea desf şurat  de serviciile publice deconcentrate si propune 
masuri pentru îmbun t irea activit ii acestora, pentru solutionarea problemelor cu care 
se confrunta, pe care le înainteaz  prefectului; 

 c) urm reşte aplicarea programelor si strategiilor guvernamentale; 
 d) coordoneaza actiunile la care particip subordonaii al turi de reprezentani ai 

serviciilor publice deconcentrate, în cadrul comisiilor mixte constituite prin ordin al 
prefectului de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul 
judetului; 

e) prezint  prefectului propuneri privind priorit ile de dezvoltare a judeului, dup  
consultarea conductorilor serviciilor publice deconcentrate; 

 f) coordoneaz întocmirea anual a planului de aciuni pentru realizarea în jude a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

 g) întocmeşte proiectul regulamentului de func ionare a colegiului prefectural, cu 
respectarea prevederilor regulamentului – cadru şi coordoneaz activitatea de secretariat a 
Colegiului Prefectural (stabilirea ordinii de zi, convocarea invitailor, redactarea  
procesului verbal de şedin ); 

 h) coordoneaz preg tirea oric rei şedine, întâlniri, dispus de conducerea 
institu iei; 

 i) dispune m suri pentru solu ionarea operativ  a solicit rilor primite din partea 
autorit ilor publice centrale şi locale; 

 j) asigur  consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la 
ordinele prefectului prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate, 
potrivit legii;  

 k) particip  la aciunile, activit ile, comemorrile organizate de ctre conducerea 
institu iei ;  

l) urmareşte îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect în calitate de preşedinte 
al comitetului jude ean pentru situa ii de urgen ; 

m) coordoneaz  convocarea şi preg tirea inform rilor solicitate pentru 
videoconferin e ; 
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n) coordoneaz  comunicarea cu celelalte autoritã i ale administra iei publice în 
ceea ce priveşte noile programe propuse de organismele interna ionale pe diverse domenii 
de activitate; 

o) coordoneazã activitatea de consultan ã acordatã autoritã ilor publice locale cu 
privire la programele cu finan are extern ; 

p) se informeazã permanent şi acordã consultan ã autoritã ilor administra iei 
publice locale privind elaborarea proiectelor, acordurile de colaborare, cooperare, 
asociere, înfrã ire şi aderare la acorduri şi conven ii interna ionale; 

r) participã efectiv la programe şi proiecte, urmãrind derularea şi stadiul de 
îndeplinire a acestora, informând Prefectul asupra stãrii de fapt; 

s) încurajeazã ini iativele locale în ceea ce priveşte cooperarea transfrontalierã; 
ş) organizeaz  întâlniri cu sectorul neguvernamental şi particip  la ac iuni ini iate 

de ONG-urile din jude ul Constan a 
t) pastreaz  eviden a propriilor lucr ri; 
) îndeplineşte celelalte sarcini dispuse de catre conducerea institu iei, relevante 

pentru scopul postului. 
u) respect  standardele de etic  ale Institu iei Prefectului şi prevederile cuprinse în 

Codul de conduit al funcionarilor publici  şi urm reşte respectarea acestora de c tre 
func ion rii din cadrul serviciului; 

v) respect  prevederile Odinului Prefectului privind Planul de m suri pentru 
prevenirea şi combaterea corup iei; 

  x) supervizeaz  activitatea desf şurat  de salariaii afla i în 
subordinea/coordonarea sa direct ; 

y) monitorizarea întocmirii la nivelul serviciului a documentelor pentru 
implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern/managerial propriu institu iei. 
 Art. 66 -  Principalele atribu ii ale acestei structuri sunt: 

a)  întocmirea Planului anual de ac iuni pentru realizarea în jude  a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare de c tre serviciile publice deconcentrate; 

b) elaborarea şi prezentarea de inform ri periodice privind evolu ia st rii generale 
economice, sociale, culturale, precum şi stadiul realiz rii obiectivelor cuprinse in 
Programul de Guvernare, în jude ; 

c) realizarea Raportului anual privind starea economico-social  a jude ului, în 
vederea înaint rii acestuia Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne; 

d) monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate prin solicitarea de  
inform ri şi rapoarte  privind activitatea desf şurat  de c tre serviciile publice 
deconcentrate şi formularea de propuneri pentru  îmbun t irea activit ii acestora, pe care 
le înainteaz  prefectului; 

e) întocmirea inform rilor/rapoartelor privind implementarea/desf şurarea 
programelor/proiectelor, prezentarea acestora spre aprobare prefectului şi înaintarea la 
nivel central a acestora;  

f) participarea consilierilor din cadrul serviciului în cadrul unor 
comisii/comandamente la ac iuni interinstitu ionale tematice . 

g) lucrul cu documentele transmise de c tre autorit ile publice centrale, prin 
întocmirea conform tematicii şi termenelor precizate a materialelor solicitate prin 
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radiograme ale Guvernului, prezentarea acestora spre aprobare prefectului sau 
subprefectului în func ie de atribu iile în domeniu şi înaintarea la nivel central a acestora;  

h)  preg tirea materialelor solicitate de prefect sau subprefectului în func ie de 
atribu iile în domeniu, prin tematica stabilit , pentru videoconferin ele cu Guvernul 
României; 

i)  preg tirea tematicii şi a materialelor pentru şedin ele cu reprezentan ii serviciilor 
publice deconcentrate şi ai autorit ilor publice locale, pentru prezentarea, analizarea şi 
solu ionarea unor probleme de interes comun; 

j)  organizarea întâlnirilor cu administra iile publice locale; 
 k) asigurarea transmiterii operative a informa iilor de interes pentru autorit ile 
publice locale din jude ; 

l) analiza modului de aplic re a unor prevederi legale la nivelul autorit ilor 
publice locale; 

m)  asigurarea colect rii informa iilor din teritoriu pentru realizarea unor situa ii 
operative; 

n) analizarea ac iunilor desf şurate în comun de c tre serviciile publice 
deconcentrate, în cadrul unor activit i de interes jude ean, formularea de propuneri 
pentru îmbun t irea  acestora; 

o)  întocmirea de inform ri cu privire la evenimentele deosebite înregistrate în 
jude , pe care le transmite Ministerului Afacerilor Interne. 

p)  reglementarea modului de organizare a comisiilor şi comandamentelor; 
r) organizarea activit ii de convocare a participan ilor la şedin e/întâlniri; 
s) participarea consilierilor din cadrul serviciului, ca reprezentan i ai Institu iei 

Prefectului, în cadrul unor comisii/comandamente, în conformitate cu prevederile legale; 
t) asigurarea organiz rii şi desf şur rii şedin elor comisiilor sau comitetelor 

constituite la nivelul Institu iei Prefectului sau la ini ia iva prefectului sau subprefectului 
dup  caz. 

u) întocmirea documentelor pentru implementarea la nivelul serviciului a 
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu institu iei. 

Art. 67 - Alte sarcini îndeplinite în cadrul serviciului sunt: 
  a) rezolvarea, în limitele competentelor ce revin Institu iei Prefectului a cererilor şi 
sesiz rilor adresate acestui serviciu, prezentând prefectului propuneri de rezolvare; 

b) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în 
vigoare, prezentarea de propuneri pentru eliminarea disfunc iilor semnalate; 

c) conlucrarea cu unit ile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, Ministerul Ap r rii Na ionale şi a Serviciului Român de Informa ii la elaborarea 
m surilor care se impun pentru asigurarea respect rii drepturilor individuale, ap rarea 
propriet ii publice şi a propriet ii private, siguran a cet enilor şi prevenirea 
infrac iunilor; 

d) organizarea seminariilor realizate de c tre Institu ia Prefectului, dar şi la 
solicitare, la activit ile diferitelor organiza ii sau funda ii, organizate la sediul Institu iei 
Prefectului. 

e) alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii în cele mai 
bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

 



Pag.31 /53 

 Cu privire l a managementul situa iilor de urgen  
 

Art. 68 - Pentru buna organizare şi desf şurare a activit ii de prevenire şi 
gestionare a situa iilor de urgen , p recum şi la preg tirea şi ducerea la îndeplinire a 
m surilor de ap rare care nu au caracter militar, Institu ia Prefectului îndeplineşte 
urm toarele atribu ii specifice: 
 a) asigur  leg tura cu serviciul de urgent  profesionist organizat la nivelul 
jude ului şi care asigur  secretariatul tehnic permanent al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen , precum şi cu institu iile care asigura func ii de sprijin pentru 
gestionarea situa iilor de urgen - permanent; 
 b) colaboreaz  cu secretariatul tehnic pentru reactualizarea componen ei 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  - permanent; 

c) colaboreaz  cu secretariatul tehnic pentru întocmirea Planului anual de ac iuni al 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen - semestrul II; 
 d) asigur  preg tirea şedin elor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  în 
colaborare cu secretariatul tehnic permanent, întocmeşte minutele şedin elor şi urm reşte 
îndeplinirea de c tre entit ile responsabile a m surilor adoptate în cadrul acestor şedin e- 
semestrial şi ori de câte ori situa ia o impune; 
 e) prezint  spre aprobare prefectului în calitate de Preşedinte al Comitetului 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen , planurile operative şi de preg tire în domeniul 
situa iilor de urgen , precum şi planificarea exerci iilor şi al altor activit i desf şurate la 
nivelul jude ului Constan a – în conformitate cu termenele men ionate în legisla ia 
specific  ; 

f) asigur  prin secretarialul tehnic permanent transmiterea informa iilor, 
prognozelor şi avertiz rilor la localit ile din zonele afectabile şi operatorilor economici 
care prin specificul activit ilor desf şurate, constituie factori de risc poten ial generatori 
de situatii de urgen - imediat ce au fost primite; 

g) urm reşte îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect în calitate de 
Preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  – la termenele stabilite; 

h) întocmeşte rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi def şurarea evenimentelor în 
caz de dezastru care, le supun aprob rii prefectului şi le transmit la Comitetul Na ional 
pentru Situa ii de Urgen - în timpul producerii situa iilor de urgen . 

i)    coordoneaz  Comisia de evaluare a pagubelor stabilit  prin ordin al prefectului 
şi centralizeaz  datele furnizate de c tre aceasta- în maxim 30 de zile de la producerea 
situa iei de urgen ; 

j) colaborez  cu grupurile de suport tehnic pentru întocmirea rapoartelor  de sintez  
şi transmiterea acestora c tre comitetele ministeriale pentru situa ii de urgen - în maxim 
30 de zile de la producerea situa iei de urgen ; 

k) asigur  activitatea de permanen , urmare a solicit rii autorit ilor centrale sau a 
producerii unor fenomene meteorologice deosebite. 

l) îndeplinesc orice alte atribu ii şi sarcini privind gestionarea situa iilor de urgen , 
prev zute de lege sau stabilite de organismele şi institu iile abilitate- la termenele dispuse. 
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 Cu pri vire la întocmirea ordinelor cu caracter tehnic pentru desf şurarea 
unor activit i din cadrul serviciului. 
 

Art. 69 -  Întocmirea ordinelor cu caracter tehnic pentru desf şurarea unor activit i 
din cadrul serviciului, prin: 

a) Întocmirea ordinului privind componen a comisiilor sau comandamentelor; 
b) Emiterea ordinului privind componen a comisiilor sau comandamentelor; 
c) Întocmirea Regulamentului de Organizare şi Functionare a comisiei sau 

comandamentului, dac  este cazul; 
d) Transmiterea ordinului şi Regulamentului aprobat c tre membrii şi persoanele 

interesate; 
e) Desf şurarea ac iunilor conform Regulamentului de Organizare şi Func ionare 

specific. 
 

 Cu privire la gestionarea problematicilor specifice minorit ilor na ionale  
 

Art.70 -  Activit ire privesc aplicarea prevederilor O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea şi sanc ionarea tuturor formelor de discriminare; H.G. nr 1194/2001 privind 
organizarea şi func ionarea Consliliului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii; Legea 
nr. 48/2002 pentru aprobarea OG nr. 137/2000; HG nr. 1514/2002 pentru modificarea şi 
completarea H.G. nr. 1194/2001, prin: 

a) participarea la activit ile autorit ilor sau institu iilor publice locale sau centrale 
şi ale Institutiei Prefectului care se refera la minorit ile na ionale 

b) aplicarea programelor şi proiectelor, a strategiilor pentru minorit i  
c) întocmirea de rapoarte lunare cu privire la stadiul îndeplinirii acestora, pe care le 

înainteaz  Prefectului Jude ului Constan a 
d) solu ionarea peti iilor care se refer  la problemele minorit ilor na ionale, 

primite din partea autorit ilor publice centrale sau locale şi a persoanelor fizice, în 
termenul prev zut de lege;  

e) elaborarea de propuneri pentru îmbun t irea situa ie minorit ilor na ionale din 
jude , ca urmare a deficien elor semnalate de persoanele fizice, autorit ile administra iei 
publice centrale sau locale sau ca urmare a celor constatate cu ocazia deplas rilor în 
teritoriu. 

f) aducerea  la cunoştin a public  a oric rei  forme de discriminare sesizat  de 
persoanele fizice autorit ilor administra iei publice. 

 
 Cu privire la activitatea Colegiului Prefectural 

 
Art. 71 – Îndeplinirea atribu iilor ce revin Secretariatul Colegiului Prefectural în 

conformitate cu art.6 din Anexa 3 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 
ale Legii nr. 340/2004, modificat  şi completat : 

a) realizarea lucr rilor de secretariat pentru Colegiul prefectural, pentru şedin ele 
care privesc activitatea serviciilor publice deconcentrate, şi prezentarea de propuneri cu 
privire la programul de activitate al acestuia, prefectului sau subprefectului în func ie de 
atribu iile în domeniu; 
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b) redactarea ordinii de zi,  
c) luarea m surilor pentru aducerea la cunoştin  a convoc rii şedin elor, 
d) primirea rapoartelor, a inform rilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale 

necesare desf şur rii şedin elor, solicitate de la membrii colegiului prefectural, 
e) întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedin elor, 
f) arhivarea şi multiplicarea materialelor,  
g) asigurarea leg turii cu membrii colegiului prefectural. 
h) urm rirea modului de îndeplinire a hot rârilor luate în cadrul Colegiului 

prefectural ce privesc activitatea de conducere a serviciilor publice deconcentrate şi 
formularea de propuneri în cazul nerespect rii acestora, pe care le înainteaz  prefectului; 
 

 Cu privire la activitatea Comisiei de Dialog Social 
 

Art. 72 - Îndeplinirea atribu iilor ce revin Secretariatului Comisiei de Dialog Social 
în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Fun ionare al Comisiei de 
Dialog Social: 

a) actualizeaz  periodic componen a Comisiei de Dialog Social; 
b) întocmeşte ordinea de zi a şedin elor de lucru; 
c) convoac  membrii Comisiei de Dialog Social la şedin ele de lucru; 
d) preg teşte materialele necesare desf şur rii şedin elor de lucru ale Comisiei de 

Dialog Social; 
e) redacteaz  minuta pentru fiecare şedin , pe care o transmite membrilor comisiei 

şi secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

f) transmite lunar c tre Ministerul Afacerilor Interne macheta prev zut  în anexa 2 
din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social 

 
 Cu privire la gestionarea unei situa ii de pichetare a institu iei: 

 
Art. 73 - Îndeplinirea prevederilor Legii 340/2004 privind prefectul si institu ia 

prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi ale H.G. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, în 
vederea prevenirii manifest rii unor tensiuni sociale la nivelul jude ului prin: 

a) verificarea legalit ii ac iunii de pichetare, dup  primirea şi înregistrarea adresei 
privind pichetarea Institu iei Prefectului; 

b) primirea şi înregistrarea memoriului privind motivul pichet rii, dup  
desf şurarea acesteia; 

c) întocmirea unui memoriu  privind revendic rile înregistrate; 
d) aprobarea memoriului de c tre prefect şi înaintarea acestuia c tre Ministerul 

Afacerilor Interne şi alte autorit i centrale cu atribu ii în solu ionarea revedic rilor; 
e) transmiterea c tre protestatari a r spunsului primit din partea autorit ilor 

publice centrale. 
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 Cu privire la activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
problemele  persoanelor vârstnice 
 
  Art. 74 -  Îndeplinirea atribu iilor ce revin Secretariatului Comitetului Consultativ 
de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de Organizare şi Func ionare al  Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru problemele persoanelor vârstnice aprobat prin Ordinul prefectului:  

a) primirea, înregistrarea şi gestionarea materialelor (solicit ri de întâlniri, tematica 
pus  în discu ie, lista cu probleme ce se afl  în aten ia partenerilor sociali locali, etc), 
eviden a documentelor; 

b) întocmirea şi comunicarea ordinei de zi c tre Ministerul Afacerilor Interne şi 
c tre membrii Comitetului;  

c) convocarea membrilor Comitetului la şedin ele acestuia; 
d) redactarea procesului-verbal pentru fiecare şedin ; 
e) alte activit i dispuse în plenul Comitetului; 
f) întocmirea unui Raport anual cu privire la activitatea Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice şi transmiterea acestuia c tre 
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice precum şi c tre  
Ministerul Afacerilor Interne. 

 
 Cu privire la activita tea de afaceri europene, cooperare interna ional  şi 

strategii guvernamentale  
 

Art. 75 – Atribu iile  privind afacerile europene, cooperarea interna ional   şi 
strategiile guvernamentale sunt: 

a) întocmirea anual  a planului de ac iuni pentru realizarea în jude  a politicilor 
na ionale, a politicilor de integrare european  şi intensificare a rela iilor externe; 
Monitorizarea semestrial ;  

b) Întocmirea anual  a planului de m suri jude ean realizat în conformitate cu 
documentele programatice referitoare la integrarea european ; Monitorizarea semestrial . 

c).Ini ierea, întocmirea şi implementarea de proiecte cu finan are extern  în cadrul 
programelor în care institu ia prefectului este eligibil ; 

d) Monitorizarea evolutiei volumului fondurilor nerambursabile atrase la nivelul 
judetului, prin actualizarea anuala a bazei de date privitoare la cereri de finantare depuse 
si proiecte derulate, respectiv proiecte pentru care au fost încheiate contracte şi decizii de 
finan are la nivelul jude ului; 

e) Elaborarea şi monitorizarea Programului ac iunilor de promovare privind 
accesarea fondurilor structurale şi post-aderare, jude ul Constan a; 

f) Diseminarea informa iilor privind fondurile europene, finan rile alocate prin 
programe guvernamentale sau alte granturi; 

g) Elaborarea şi postarea pe site a unui buletin informativ lunar privind Uniunea 
European , modalit i de accesare a fondurilor europene; 

h) Identificarea obstacolelor în calea liberei circula ii a serviciilor şi a exercit rii 
dreptului de stabilire a persoanelor identificate în actele normative adoptate de c tre 
autorit ile administra iei publice locale. 
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i) Sprijinirea reprezentan ilor societ ii civile din jude , în ac iunile desf şurate 
(promovarea drepturilor omului, accesarea programelor de finan are, implementarea 
proiectelor, s.a.); 

j) Actualizarea bazei de date cu privire la reprezentan ii societ ii civile din jude , 
cu care institu ia are colabor ri sau care constituie poten iali parteneri; 

k) Realizarea document rii necesare  şi elaborarea raportlui semestrial referitor la 
stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în strategia guvernamental  de incluziune 
cet enilor români apar inând minorit ii romilor. 

l) Urmarirea indeaproape a modului de derulare a finantarilor alocate la nivel de 
judet prin programe guvernamentale in vederea identificarii sincopelor de implementare 
(Ordonanta 7/2006); 

m) Sprijinirea autorit ilor locale şi a serviciilor publice deconcentrate din jude  în 
accesarea programelor de finan are şi derularea proiectelor, prin sus inerea ini iativelor şi 
realizarea de demersuri în vederea înl tur rii greut ilor întâmpinate, la solicitarea 
acestora; 

n) Întocmesc, gestioneaz  prin eviden  centralizat  şi monitorizeaz  activitatea de 
rela ii şi de colabor ri interna ionale a institu iei prefectului; 

o) Elaboreaz  eviden a centralizat  a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu 
pentru orice activitate de rela ii interna ionale; 

 
 

F - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE  ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR   

 
 
 Atribu ii specifice 
Art. 76 – (1) Activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere 

şi înmatriculare a vehiculelor este reglementat  de prevederile art. 6 alin. 1 punctul 6 din 
HG nr. 460/2006, aceast  structur  îndeplinind urm toarele atribu ii principale: 
           a) constituie şi actualizeaz  Registrul jude ean de eviden  a permiselor de 
conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorific  datele cuprinse în acesta; 
           b) organizeaz  examenele pentru ob inerea permiselor de conducere a 
autovehiculelor, în condi iile legii; 
           c) solu ioneaz  cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor 
de înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în 
condi iile legii; 
           d) colaboreaz  cu serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor 
pentru asigurarea eliber rii certificatelor de înmatriculare şi a pl cilor cu numere de 
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic; 
           e) asigur  eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 
           f) monitorizeaz  şi controleaz  modul de respectare a prevederilor legale 
referitoare la asigurarea protec iei datelor cu caracter personal, în domeniul de 
competen ; 
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           g) asigur  solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

(2) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor îşi desf şoar  activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi func ionare 
propriu, aprobat de prefect, avizat de Direc ia regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne şi care face parte din 
prezentul regulament. 

 
 
 

G - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN A 
PAŞAPOARTELOR  

 
 
 Atribu ii specifice 
Art. 77 – (1)Activitatea Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a 

paşapoartelor este reglementat  de prevederile art. 6 alin. 1 punctul 5 din HG nr. 
460/2006, aceast  structur  îndeplinind urm toarele atribu ii principale: 

a) solu ioneaz  cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu 
prevederile legii; 
           b) colaboreaz  cu serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor 
pentru asigurarea eliber rii paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic; 
           c) administreaz  şi gestioneaz  Registrul jude ean de eviden  a paşapoartelor 
simple şi valorific  datele cuprinse în acesta; 
           d) asigur  furnizarea permanent , în cadrul Sistemului na ional informatic de 
eviden  a persoanelor, a informa iilor necesare actualiz rii Registrului na ional de 
eviden  a paşapoartelor simple; 
           e) asigur  înscrierea de men iuni în paşapoartele simple, în condi iile legii; 
           f) organizeaz  la nivelul jude ului, gestionarea şi controlul eliber rii paşapoartelor 
simple; 
           g) asigur  solu ionarea contesta iilor depuse la Serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple; 

(2) Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor îşi 
desf şoar  activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi Func ionare propriu, 
aprobat de prefect, avizat de Direc ia general  de paşapoarte din Ministerul Afacerilor 
Interne şi care face parte din prezentul regulament. 
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H - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞI 
ADMINISTRATIV 

 
 

Art.78 – Atribu iile şefului Serviciului financiar, contabilitate, resurse umane i 
administrativ sunt urm toarele: 

- conduce activitatea serviciului financiar-contabilitate resurse umane şi 
administrativ; 

- supervizez  documentele întocmite i activit ile desf urate de fiecare salariat 
aflat în subordinea/coordonarea mea direct ; 

- verific  documentele justificative care-mi sunt prezentate la viz  din punct de 
vedere al respect rii prevederilor legale, al îndeplinirii regulilor procedurale i 
metodologice aplicabile categoriilor de opera iuni ce fac obiectul vizei a a cum au fost 
aprobate prin ordinul prefectului  şi exercit controlul financiar preventiv propriu ; 

- verific  i semnez  statele de plat  pentru salaria ii institu iei; 
- verific  i semnez  borderourile zilnice de vânz ri de la Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi   Înmatriculare a Autovehiculelor; 
- verific  situa ia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru cele dou  

bugete aprobate: capitolul 51 şi capitolul 61; 
-  verific  i semnez  pontajul lunar pentru sporul de anten  ; 
- verific  i semnez  foile colective de prezen  ; 
-  întocme te proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ; 
- întocme te situa ia privind vir rile de credite i o supun spre analiz  i aprobare 

prefectului; 
- întocmete şi prezint  ordonatorului principal de credite proiectul bugetului 

defalcat pe trimestre şi pe subdiviziunile clasifica iei bugetare; 
- întocme te rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv 

propriu, situa ia opera iunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motiva iilor 
pe care s-au întemeiat refuzurile la viz  în cazul opera iunilor care nu întrunesc condi iile 
de legalitate , regularitate şi nu se încadreaz  în limitele şi destina ia creditelor întocmeşte 
în scris documentele de refuz conform normelor de aplicare ; 

- întocme te toate situa iile solicitate în programul Ministerului Finan elor Publice-
Forexebug (bugete, recep ii, pl i, execu ii, etc.); 

- urm re te încadrarea în limitele aprobate şi destina ia creditelor bugetare pe 
articole şi alineate ; 

- ine eviden a creditelor deschise , a angajamentelor legale şi bugetare ; 
- solicit  deschiderile de credite lunare şi întocmesc situa iile cerute, pe care le 

înaintez Direc iei Generale Financiare din M.A.I.; 
- verific  şi semnez  toate documentele de plat  pentru organele bancare şi pe cele 

contabile în conformitate cu reglement rile în vigoare, urm resc primirea la timp a 
extraselor de cont şi le verific cu documentele de înso ire , asigurând încadrarea corect  , 
pe subdiviziunile clasifica iei bugetare a cheltuielilor;  
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- urm re te ca toate cheltuielile efectuate cu salariile ,sporurile şi alte drepturi 
salariale s  se încadreze în aloca iile bugetare aprobate, cu respectarea normelor legale în 
vigoare; 

- urm re te eviden ierea şi achitarea corect  a salariillor conform centralizatorului  
- verific  documenta iile pentru stabilirea salariilor de baz  ale func ionarilor 

publici i personalului contractual din cadrul institu iei ca urmare a aplic rii modific rilor  
intervenite  în legisla ie şi le supune aprob rii conducerii  institu iei;  

- verific  proiectul de ordin privind modificarea grada iilor (sporul de vechime) 
pentru func ionarii publici i personalul contractuali; 

- verific  statul de func ii şi organigrama aparatului tehnic de specialitate al 
prefecturii conform normelor legale  în vigoare, şi le  înainteaz   spre  aprobare 
ministerului; 

- urm re te situa ia gestion rii posturilor, a personalului şi statul de personal şi o 
transmite la  Direc ia General  Management Resurse Umane din cadrul M.A.I;  

- întocme te fişele de apreciere anual  şi acord  calificative personale pentru 
fiecare func ionar public i personal contractual din subordine;  

- întocme te fişele posturilor pentru personalul din subordine conform prevederilor 
legale; 

- verific  lucr rile legate de angajarea, transferarea, detaşarea sau încetarea 
raporturilor de serviciu pentru  func ionarii publici i personalul contractual din aparatul 
propriu  al prefectului, precum  şi pentru  personalul din cadru serviciilor publice 
comunitare; 

- pe baza documentelor primite, respectiv balan ei de verificare lunare, etc, 
întocme te bilan ul contabil, conturile de execu ie lunare şi situa iile contabile, cu anexele 
la bilan , trimestriale şi anuale şi le trimite la Ministerul Afacerilor Interne – Direc ia 
General  Financiar ; 

- întocme te raport rile financiar-contabile periodice solicitate de M.A.I.; 
-  întocme te şi înaintez  spre aprobare M.A.I. propunerile privind Lista de 

investi ii;  
- prezint  datele din bugetul de venituri şi cheltuieli comisiei de achizi ii pentru 

întocmirea „Planului de achizi ii„ ; 
- asigur  protec ia datelor i informa iilor gestionate i ia m suri de prevenire a 

scurgerilor de informa ii clasificate i secrete de serviciu conform autoriza iei de acces pe 
care o de ine în acest sens-„secret” la nivelul serviciului pe care îl coordonez ; 

- desf oar  activit ile necesare pentru coordonarea i monitorizarea dezvolt rii i 
implement rii sistemului de control intern managerial al institu iei, în calitate de membru 
al Comisiei de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic  în domeniu; 

- respect  normele de conduit  etic  şi profesional  a func ionarilor publici; 
- respect  şi îndepline te prevederile „Planului de m suri” pentru prevenirea şi 

combaterea corup iei în rândul personalului institu iei;  
- monitorizeaz  întocmirea la nivelul serviciului a documentelor pentru 

implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern/managerial propriu institu iei; 
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Atribu ii specifice 
 

 Cu privire la activitatea financiar contabil  
 

Art. 79 – Serviciul financiar contabilitate, resurse umane i administrativ este 
condus de un ef serviciu, func ionar public de conducere, care stabile te i repartizeaz  
responsabilit ile din cadrul serviciului. 

Din cadrul serviciului se desemneaz , prin ordin al prefectului, persoanele care 
exercit  viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

Activitatea serviciului urm re te realizarea eficient  a unor atribu ii referitoare la 
calitatea de ordonator ter iar de credite a prefectului: 

- asigur  resursele umane, financiare i materiale necesare îndeplinirii obiectivelor 
institu iei, 

- respect prevederile legale privind exercitarea vizei de control financiar preventiv 
propriu, raportarea situa iilor financiare i opera iunile de cas  ale institu iei, 

- asigurar  recrutarea, form rii, promov rii personalului institu iei prefectului i a 
respect rii drepturilor salaria ilor, 

- asigur  împreun  cu serviciile /biroul /compartimentele de specialitate 
fundamentarea, întocmirea şi înaintarea la termenele dispuse de ordonatorul de credite 
ierarhic superior, a proiectelor bugetului institu iei, pe capitole de finan are şi naturi de 
cheltuieli; 

- organizeaz  contabilitatea cheltuielilor, pe baza bugetului aprobat şi repartizat 
institu iei, pe capitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate şi paragrafe bugetare; 

- asigur  execu ia de cas  a bugetului institu iei, cu respectarea condi iilor specifice 
fiec rei faze a execu iei bugetare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata 
cheltuielilor; 

- asigur  înregistrarea cronologic  i sistematic , prelucrarea, publicarea i 
p strarea informa iilor cu privire la pozi ia financiar , performan a financiar  i fluxurile 
de trezorerie, atât pentru cerin ele interne ale institu iei, cât i pentru utilizatori externi-
Guvern, Parlament, organisme interna ionale, precum şi p strarea documentelor 
justificative care stau la baza înregistr rilor în contabilitate; 

- asigur  informa ii ordonatorului principal de credite cu privire la execu ia 
bugetelor de venituri i cheltuieli, rezultatul execu iei bugetare, patrimoniul aflat în 
administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobate prin buget, dar i 
informa ii necesare pentru întocmirea contului general anual de execu ie a bugetului de 
stat, a contului anual de execu ie a bugetului asigur rilor sociale de stat i a fondurilor 
speciale, 

- completeaz  registrul jurnal i registrul inventar, 
- efectueaz  opera iunile în fi ele de cont pentru opera iuni diverse, 
- ine eviden a garan iilor materiale, furnizorilor, debitorilor, crean elor i 

datoriilor, potrivit clasifica iei bugetare i nominal, 
- întocmeşte lunar documenta ia privind cererile de deschideri de credite bugetare 

în concordan  cu nevoile institu iei; 
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 - face propuneri pentru suplimentarea aloca iilor bugetare, conform dispozi iilor 
legale; 

- asigur  pe parcursul exerci iului financiar, activit ile de actualizare şi modificare 
a bugetului, inclusiv prin vir ri de credite în semestrul al doilea, potrivit metodologiei 
stabilite prin legea finan elor publice, în concordan  cu nevoile institu iei şi potrivit 
dispozi iilor ordonatorului de credite ierarhic superior; 

- întocmeşte şi solicit  aprobarea listei de investitii pentru obiectivele propuse;    
 - r spunde de exercitarea în condi iile legii a controlului financiar preventiv 

propriu (CFPP); 
 - ine registrul opera iunilor privind documentele supuse CFPP şi întocmeşte 

trimestrial situa ia privind activitatea de CFPP, anex  la bilantul contabil; 
- verific  încadrarea opera iunilor în bugetul de cheltuieli şi ine eviden a creditelor 

aprobate, a creditelor deschise, a angajamentelor bugetare şi legale; 
 - calculeaz  şi ine eviden a salariilor şi a re inerilor privind persoanele încadrate 

în aparatul propriu de specialitate al Institu iei Prefectului - Judetul Constan a; 
 - calculeaz  şi vireaz  datoriile institu iei asupra fondurilor de salarii; 
 - întocmeşte declara iile individuale şi centralizate cu privire la contribu iile 

angajatului şi angajatorului şi depune declara iile în format electronic organelor abilitate; 
 - întocmeşte balan a de verificare contabil  lunar şi trimestrial; 
 - analizeaz  lunar şi trimestrial stadiul execu iei bugetare; 
 - analizeaz  lunar şi trimestrial monitorizarea cheltuielilor de personal; 
 - întocmeşte documenta ia necesar  privind deschiderile de finan ri pentru 

cheltuieli de capital la Trezoreria Constan a; 
 - întocmeşte şi depune la termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, 

situa iile financiare trimestriale şi anuale; 
 - întocmeşte toate raport rile financiare cerute de reglement rile în vigoare şi toate 

situa iile cerute de ordonatorul de credite; 
 - respect  disciplina financiar  şi propune prefectului achitarea facturilor; 
 - verific  modul de acordare a diurnelor pentru persoanele care se deplaseaz  pe 

baza ordinelor de deplasare emise de Prefect; 
 - efectueaz  încasarile şi pl ile în numerar şi conduce eviden a operativ  a 

acestora; 
 - întocmeşte în conformitate cu normele ALOP documentele privind efectuarea 

pl ilor;  
 - vireaz  zilnic sumele încasate reprezentând venituri la M.A.I., cu ordine de plat ; 
 - asigur  eviden a execut rii cheltuielilor materiale, mijloacelor banesti, 

decont rilor cu debitorii şi creditorii, precum şi a altor opera iuni legate de executia 
planului de cheltuieli; 

 - asigur  înregistrarea pl ilor de cas  şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile 
clasifica iei bugetare, potrivit bugetului aprobat; 

 - asigur  cadrul necesar pentru organizarea i desf urarea inventarierii 
elementelor de activ i pasiv, precum i valorificarea acesteia la sfâr itul fiec rui an,  
precu i ori de câte ori se consider  necesar, şi întocmeşte documenta iile privind casarea 
bunurilor; 
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- ine eviden a contabil  sintetic  şi analitic  a opera iunilor cât şi contabilitatea de 
gestiune a bunurilor materiale; 

 - ine gestiunea privind casa, mijloacele fixe, obiectele de inventar şi întocmeşte 
documentele privind gestionarea acestora; 

- rezolv  în termenul legal coresponden a repartizat  şi întocmeşte situa iile 
solicitate de catre minister prin adrese/radiograme, urm rind cu stricte e respectarea 
termenului de r spuns;  

- calculeaz  şi întocmeşte facturi privind repartizarea cheltuielilor de între inere, 
unit tilor din cadrul sediului administrativ şi urm reşte recuperarea acestora; 

 - ine eviden a extracontabil  a formularelor utilizate de serviciile publice 
comunitare; 

 - în conformitate cu prevederile legale, particip la organizarea alegerilor locale şi 
generale, precum şi a referendumurilor, asigurând achizi ionarea materialelor necesare, 
repartizarea lor în teritoriu şi acordarea indemniza iilor membrilor birourilor/sec iilor 
electorale din întreg jude ul; 

 - urm reşte cunoaşterea şi respectarea legisla iei în vigoare în domeniul de 
activitate specific; 

- particip  la întocmirea altor situa ii, inform ri repartizate de conducerea institu iei 
prefectului; 

- prelucreaz  date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare. 
- îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii în 

cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 
  

 Cu privire la  activitatea  de resurse umane  
 

Art. 80 – (1) Serviciul are urm toarele  atribu ii în domeniul resurselor umane: 
- întocmeşte organigrama şi statul de func ii al Institu iei Prefectului (le prezint  

ordonatorului de credite spre verificare şi aprobare), acte prin care se asigur  încadrarea în 
num rul maxim de posturi şi structura acestora aprobat  de Ministerul  Afacerilor Interne; 

- ine leg tura în permanen  cu Direc ia General  Paşapoarte şi cu Direc ia Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne în  ceea  ce priveşte întocmirea lucr rilor privind numirea în func ie a personalului 
sau cele privind încetarea raporturilor de serviciu, trecerea în rezerv , de delegare, mutare 
şi detaşare, sau alte modific ri ale raporturilor de serviciu; 

- urm reşte întocmirea proiectelor de ordin pentru cele dou  servicii publice 
comunitare; 

- asigur  gestionarea corect  a func iilor publice, eviden a datelor personale ale 
func ionarilor publici şi actualizarea permanent  a acestora, în colaborare cu A.N.F.P.; 

- opereaz  în portalul de management al func iilor publice; 
- acord  consultan  şefilor structurilor de specialitate din cadrul institu iei şi 

monitorizeaz  activitatea de evaluare anual  a performan elor profesionale ale 
func ionarilor publici şi ale personalului contractual, iar la finalizarea activit ii introduce 
în dosarele profesionale/personale rapoartele de evaluare; 
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- îndeplineşte prevederile legale referitoare la aplicarea formelor de salarizare, de 
stabilire a salariilor  a sporului de vechime şi a altor drepturi de personal şi actualizarea 
acestora ori de câte ori apar modific ri (major ri, schimb ri de func ii); 

- întocmeşte referatul şi ordinul pentru reintegrarea în munc  a persoanelor care au 
beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârst  de pân  la doi sau trei ani dup  
caz ; 

- r spunde de elaborarea planului de m suri privind preg tirea profesional  a 
func ionarilor publici şi a planului anual de perfec ionare profesional  a personalului 
potrivit Ordinului A.N.F.P. 13601/2008 şi asigur , dup  aprobare, transmiterea acestora la 
A.N.F.P.; 

- asigur  şi asisten  func ionarilor publici de conducere din cadrul institu iei în 
stabilirea m surilor privind formarea profesional  a func ionarilor publici din subordine; 

- monitorizeaz  aplicarea m surilor privind formarea profesional  a func ionarilor 
publici din cadrul institu iei; 

- întocmeşte planul anual de perfec ionare profesional  şi îl transmite la A.N.F.P; 
- întocmeşte proiecte de ordin privind: 

- numirea sau eliberarea din func ie a personalului din aparatul propriu; 
- desf şurarea activit ii de evaluare a personalului contractual; 
- încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, transfer, destituire din func ie, 
pensionare, etc.; 
- definitivarea pe post; 
- numirea îndrum torilor pentru func ionarii publici debutan i; 
- modificarea raporturilor de serviciu; 
- promovarea în clas , grad profesional, treapt  sau func ie; 
- stabilirea salariilor de baz , a indemniza iilor si a altor drepturi salariale stabilite prin 
lege pentru func ionari publici, personalul de la cabinetul prefectului si cel angajat pe 
baz  de contract de munc , majorarea sau indexarea salariilor; 
- sanc ionarea disciplinar  a salaria ilor din aparatul propriu; 
- desemnarea unor reprezentan i ai Institu iei Prefectului jude ului Constanta în comisii de 
concurs sau de solu ionare a contesta iilor; 
- organizarea şi desf şurarea concursurilor pentru ocuparea func iilor publice vacante; 
- reorganizarea aparatului propriu al Institu iei Prefectului; 

- ine eviden a modific rii sporului de vechime şi actualizeaz  vechimea în munc  
pentru salaria ii din aparatul propriu; 

- întocmeşte dosarele contribuabililor privind deducerile din impozitul pe salariu şi 
comunic  modific rile intervenite persoanei din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, 
resurse umane şi administrativ cu atribu iuni privind calculul salariilor; 

- întocmeşte şi pred  în termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale 
şi anuale privind num rul şi cheltuielile de personal; 

- întocmeşte în colaborare cu celelalte servicii / compartimente, programarea 
anual  a concediilor de odihn ; 

- ine eviden a concediilor de odihn , a concediilor medicale, concediilor pentru 
evenimente deosebite şi a recuper rilor pentru fiecare salariat în parte; 

- întocmeşte, gestioneaz  şi actualizeaz  permanent dosarele personale ale 
personalului;  
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- opereaz  modific rile în programul REVISAL, pe care le comunic  în termen la 
M.A.I.;  

- întocmeşte şi completeaz  registrele privind eviden a salaria ilor pe format de 
hârtie; 

- elibereaz  adeverin ele solicitate de salaria i şi adeverin e privind vechimea în 
munc  ; 

- asigur  eliberarea legitima iilor tuturor salaria iilor şi urm reşte vizarea acestora; 
- asigur  implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere şi de 

interese, îndeplinind în acest sens atribu iile prev zute în Legea nr. 144/2007, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- exercit  atribu iile corespunz toare activit ii de consiliere  etic  de monitorizare  
a respect rii normelor de conduit ; 

- exercit  atribu iile corespunz toare activit ii de prevenire a corup iei – consilier 
pentru integritate; 

- întocmeşte lucr rile solicitate de Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici 
privind eviden a func iilor publice, a func ionarilor publici pentru aparatul de specialitate 
al primarilor din jude , precum şi alte lucr ri solicitate de ANFP şi repartizate de 
conducerea institu iei; 

- verific  scrisorile şi sesiz rile repartizate şi le rezolv  în termen; 
-  întocmeşte alte lucr ri în func ie de solicitat ri şi le transmite în termenul stabilit; 
-  pân  la data de 5 ale lunii urm toare transmite la Direc ia General  Management 

Resurse Umane din cadrul M.A.I. situa ia gestion rii posturilor şi a personalului şi statul 
de personal; 

- pân  la data de 5 ale lunii urm toare transmite la Direc ia General  pentru 
Rela iile cu Institu iile Prefectului nota de fundamentare  privind  solicit rile  de  ocupare  
a posturilor unice  de  la nivelul ordonatorilor principali de credite ale bugetelor locale şi 
situa ia centralizatoare a cheltuielilor; 

- prelucreaz date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare; 
- îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii în 

cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 
- (2) Pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

institu iei, serviciul are urm toarele atribu ii: 
 - întocmirea documentelor pentru implementarea la nivelul serviciului a 

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu institu iei. 
 
 Cu privire la  activitatea administrativ  şi de între inere 

 
Art. 81 – (1) Activitatea administrativ  şi de între inere se desf şoar  în baza  

urm toarelor atributii: 
 a) urm reşte respectarea prevederilor Legii nr.132/2010 în ceea ce priveşte 
colectarea selectiv  a deşeurilor; 

b) efectueaz  instructajul privind protec ia muncii. 
c) întocmeşte lunar necesarul de aprovizionare pentru: materiale între inere şi 

cur enie, piese componente pentru mijloacele fixe din dotare, combustibili (BCF), 
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lubrefian i, rechizite, bunuri necesare activit ii de reprezentare şi protocol şi alte 
materiale specifice. 

d) asigur  buna desf şurare a activit ii de exploatare, între inere şi repara ii a 
mijloacelor auto, de dactilografiat şi de multiplicat aflate în inventar; 

e) ia m surile necesare pentru încheierea asigur rii obligatorii de r spundere civil  
a mijloacelor de transport auto din dotare; 

f) particip  la inventarierea periodic  a mijloacelor din dotare propunând casarea 
acestora; 

g) asigur   aprovizionarea  materialelor pentru func ionarea corespunz toare a 
tuturor serviciilor şi birourilor institu iei 

h) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 
în cele mai bune condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

(2) Conduc torul structurii are urm toarele atribu ii specifice exercitate prin 
responsabilul desemnat prin ordin de prefect în coordonarea activit ii privind exploatarea 
şi eviden a tehnic-operativ  a autovehiculelor din dotarea institu iei (similar şefului de 
garaj): 

a) dispune m suri pentru asigurarea preg tirii de specialitate a personalului din 
subordine; 
  b) dispune m suri pentru asigurarea personalului necesar pentru efectuarea la 
termenele stabilite şi în volum complet a reviziilor şi repara iilor la autovehiculele din 
dotare, urm rind realizarea concordan ei dintre prevederile tabelei de înzestrare şi 
func iile de personal tehnic auto din statul de organizare; 

c) asigur  şi urm reşte folosirea legal  şi corect  a autovehiculelor; 
d) analizeaz , semestrial, starea tehnic  şi de între inere a autovehiculelor din 

dotare şi ia m suri pentru men inerea acestora în stare de func ionare; 
e) urm reşte repararea autovehiculelor avariate prin accidente de circula ie sau 

evenimente tehnice în vederea repunerii acestora în stare de func ionare în cel mai scurt 
timp; 

f) analizeaz  periodic modul de desf şurare a activit ilor de planificare, 
contractare, primire, depozitare, distribuire şi eviden  a materialelor tehnice; 

g) analizeaz  şi face propuneri cu privire la introducerea sau scoaterea din 
înzestrare a autovehiculelor, în func ie de natura şi specificul misiunilor ce revin unit ii; 

h) dispune m suri în rândul personalului propriu care conduce autovehicule din 
dotare, pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere sau tehnice, precum şi pentru a 
nu permite conduc torilor auto s  plece în curs  sub influen a medicamentelor cu efecte 
similare substan elor ori produselor stupefiante ori într-o stare accentuat  de oboseal ; 

i) dispune remedierea la termenele stabilite a neregulilor constatate cu ocazia 
inspec iilor şi controalelor efectuate pe linia asigur rii tehnice de autovehicule; 

j) dispune interzicerea punerii în circula ie pe drumurile publice a mijloacelor de 
transport auto din dotare care nu au efectuat  asigurarea obligatorie de r spundere civil  
sau care au termenul de valabilitate dep şit pentru inspec ia tehnic  periodic ; 

k) cunoaşte necesarul, existentul, starea tehnic  şi de între inere a autovehiculelor 
din dotare, precum şi a celorlalte bunuri de resort din eviden ; 
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l) cunoaşte particularit ile exploat rii autovehiculelor, specific  sezonului cald sau 
rece, punându-se accent pe func ionarea sigur  a acestora în toate condi iile, prevenirea 
accidentelor de circula ie şi a evenimentelor tehnice; 

m) cunoaşte reglement rile legale privind circula ia autovehiculelor pe drumurile 
publice, de prevenire a accidentelor de circula ie, pentru personalul care are în primire şi 
conduce autovehiculele din dotare; 

  
 

I - BIROUL INFORMARE, REL A II CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT   
 
Art.82 – (1) Atribu iile şefului Biroului informare, rela ii cu publicul i secretariat   

sunt urm toarele: 
a) organizeaza si coordoneaza activitatile de informare si relatiile cu publicul, 
b) organizeaza si coordoneaza activitatile privind solu ionarea peti iilor şi 

primirea cet enilor în audien , 
c) organizeaza si coordoneaza activitatea de secretariat, 
d) raspunde de organizarea şi administrarea fondului arhivistic, 
e) coordoneaz  expedierea corespondentei catre alte autoritati si institutii publice, 

persoane juridice si fizice, 
f) organizeaz  i asigur  buna desfasurare a activitatilor privind liberul acces la 

informatiile de interes public, conform Legii  nr.544/2001, a H.G. nr. 123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informatiile de interes public, 

g) organizeaz  i asigur  buna desfasurare a activitatilor privind transparenta 
decizionala in administratia publica conform prevederilor Legii nr. 52/2003, 

h) asigura publicarea si actualizarea informatiilor de interes public pe pagina de 
internet a institutiei, 

i) asigura primirea si verificarea corespondentei interne si externe, arhivarea 
documentelor, tinerea evidentei, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea 
documentelor din arhiva in conditiile prevederilor Legii nr. 19/1996, 

j) monitorizeaz  întocmirea la nivelul biroului a documentelor pentru 
implementarea i dezvoltarea sistemului de control intern/managerial propriu institu iei, 

(2) Pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul institu iei, 
biroul are urm toarele atribu ii: 

a) întocmirea documentelor pentru implementarea la nivelul biroului a Programului 
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu institu iei. 

  
 Atribu ii specifice  

 
 Cu privire la activitatea de informare şi rela ii cu publicul 

 
Art. 83 Activitatea de informare şi rela ii cu publicul se desf şoar  dup  cum 

urmeaz : 
a) informarea şi consilierea cet enilor cu privire la probleme generale pentru 

care aceştia se adreseaz  Institu iei Prefectului; 
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b) informarea cet enilor cu privire la probleme specifice Institu iei Prefectului. 
Art. 84 - Asigurarea accesului liber la informa iile de interes public, conform 

prevederilor Legii nr. 544/2001 şi HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de 
interes public dup  cum urmeaz : 

a) primeşte şi înregistreaz  cererile de informa ii de interes public formulate în 
scris pe suport de hârtie sau pe suport electronic - e-mail; 

b) rezolv  în termenul legal solicit rile privind informa iile de interes public; 
c) ine eviden a r spunsurilor; 
d) asigur  publicarea buletinului informativ al autorit ii sau institu iei publice, 

care va cuprinde informa iile de interes public comunicate din oficiu, prev zute la art. 5 
din Legea nr. 544/2001; 

e) asigur  difuzarea informa iilor de interes public comunicate din oficiu, 
prev zute la art. 5 din Legea nr. 544/2001; 

f) organizeaz  în cadrul punctului de informare-documentare al institu iei accesul 
publicului la informa iile furnizate din oficiu; 

g) identificarea şi actualizarea informa iilor de interes public care sunt exceptate 
de la accesul liber; 

h)  întocmirea anual , a raportului privind accesul la informa iile de interes 
public. 

i) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 
în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

 
 Cu privire la solu ionarea peti iilor şi primirea cet enilor în audien  

 
Art.85 – Activitatea de solu ionare a peti iilor şi primire a cet enilor în audien  

se desf şoar  dup  cum urmeaz : 
a) asigur  primirea şi verificarea coresponden ei interne şi externe – adresele emise 

de institu iile sau autorit ile centrale (Preşedin ie, Parlament, Guvern, Avocatul 
Poporului, ministere, etc.), institu iile sau autorit tile locale (servicii publice 
deconcentrate, Consiliul Jude ean, prim rii, etc.), persoane fizice sau juridice, c tre 
Institu ia Prefectului – Judetul Constan a şi peti iile persoanelor fizice şi juridice adresate 
Institu iei Prefectului sau remise de c tre institu iile sau autorit ile centrale (Preşedin ie, 
Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, ministere, etc.) - prin circuitul intern, poşta 
militar , poşta civil , curieri, fax, e-mail;   înregistrarea adreselor / peti iilor pe suport de 
hârtie (registrul de intrare – ieşire a coresponden ei ordinare) şi/sau pe baz  de eviden  
computerizat , ambele conform modelului din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 190/2004 al 
Ministrului Administra iei i Internelor;  dup  caz, predarea adreselor / peti iilor 
conducerii (prefect, subprefect) pentru completarea / schimbarea rezolu iei şi preluarea 
acestora; predarea adreselor / peti iilor spre rezolvare serviciilor /compartimentelor / 
persoanelor specificate în rezolu iune (pe baz  de semn tur  în condica de predare - 
primire conform modelului din Anexa nr. 6 la Instruc iunile nr. 1000/2005 ale Ministrului 
Administra iei i Internelor); 
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 b) analizeaz  / cerceteaz  aspectele semnalate în peti ii şi comunic  peten ilor 
rezultatele şi m surile luate. Redacteaz  complet şi temeinic argumentat r spunsurile, cu 
indicarea, în mod obligatoriu, a temeiului legal al solu iei adoptate;  
 c) urm reşte rezolvarea peti iilor repartizate celorlalte servicii / compartimente sau 
persoanelor nominalizate prin rezolu ie; 
 d) furnizeaz  informa ii cu privire la peti iile din arhiva curent  şi asigur  predarea 
acestora la  solicitarea conducerii institu iei sau a angaja ilor din celelalte servicii / 
compartimente; 
  e) în termen de 5 zile de la înregistrare,  asigur  trimiterea peti iilor greşit 
îndreptate c tre autorit ile sau institu iile publice în ale c ror atribu ii intr  rezolvarea 
problemelor semnalate în peti ie. Informeaz  petentul şi, dup  caz, institu ia / autoritatea 
care a remis peti ia, cu privire la (re)direc ionarea acesteia; 
     f) claseaz  peti iile dac  se afl  în una din urm toarele situa ii: 
- sunt anonime sau nu sunt trecut datele de identificare a peti ionarului ori aceste 
date sunt false; 
- din con inut ori din verific rile efectuate anterior în institu ii medicale de 
specialitate rezult  c  petentul sufer  de afec iuni psihice de natur  s -i afecteze 
discern mântul; 
- con in afirma ii v dit nereale sau care nu necesit  a fi verificate; 
- cuprind cereri contrare prevederilor legale ori se refer  la probleme deja 
solu ionate şi nu fac trimitere la fapte sau dovezi noi; 
- sunt reclamate fapte comise de persoane din Ministerul Afacerilor Interne care au 
fost cercetate ori sunt în curs de cercetare de c tre organele parchetului, cu excep ia 
faptelor din sfera abaterilor disciplinare. 
 g) asigur  activitatea de primire a cet enilor în audien  la prefect şi subprefect, 
conform programului aprobat, respective s pt mânal, în ziua de mar i, începând cu ora 
13,00. În vederea primirii în audien , asigur  preaudierea şi înscrierea în audien  a 
cet enilor, personal sau telefonic, în ziua de mar i, între orele 8,30 – 12,30. Particip  
al turi de prefect / subprefect la audien e, asigurând lucr rile de secretariat. Eviden a 
persoanelor primite în audien  se ine pe suport de hârtie (registru special)  şi/sau pe baz  
de eviden  computerizat , ambele conform modelului din Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 
190/2004 al Ministrului Administra iei i Internelor;  

h) particip , al turi de prefect sau subprefect, la activit ile de rela ii cu publicul şi 
primire în audien  a cet enilor şi în alte localit i din jude . Anun  autorit ile 
administra iei publice locale din localit ile în care urmeaz  s  se desf şoare aceste 
activit i asupra programului de desf şurare; 

i) asigur  transmiterea peti iilor referitoare la informa ii de interes public în sensul 
Legii nr. 544/2001, H.G nr. 123/2002, Legii nr. 52/2003 s.a. persoanelor desemnate din 
institu ie; 
 j) întocmeşte la cerere şi periodic raport ri, situa ii, sinteze şi inform ri cu privire 
la modul de solu ionare a peti iilor şi de primire a cet enilor în audien ; 
 k) ia act de înregistrarea peti iilor cu ocazia primirii în audien . Peti iile 
înregistrate cu ocazia primirii în audien  vor fi solu ionate în aceleaşi condi ii ca şi cele 
primite direct sau remise de c tre autorit ile sau institu iile centrale; 
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 l) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 
în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

 
 Cu privire la activitatea de secretariat 

 
Art. 86 – (1) Activitatea de secretariat se desf şoar  dup  cum urmeaz : 
a) asigur  primirea şi verificarea coresponden ei interne şi externe – adresele 

emise de institu iile sau autorit ile centrale (Preşedin ie, Parlament, Guvern, Avocatul 
Poporului, ministere, etc.), institu iile sau autorit tile locale (servicii publice 
deconcentrate, Consiliul Jude ean, prim rii, etc.), persoane fizice sau juridice, c tre 
Institu ia Prefectului – Judetul Constan a, peti iile persoanelor fizice şi juridice adresate 
Institu iei Prefectului sau remise de c tre institu iile sau autorit ile centrale (Preşedin ie, 
Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, ministere, etc.) - prin circuitul intern, poşta 
militar , poşta civil , curieri, fax, e-mail;  

b) asigur  clasificarea şi ordonarea coresponden ei, trierea prin catalogarea 
subiectului coresponden ei în scopul stabilirii modalit ii de r spuns şi a solu ion rii, 
precum şi în raport cu atribu iile pe servicii / compartimente; 

c) asigur  înregistrarea coresponden ei ordinare interne şi externe pe suport de 
hârtie (registrul de intrare – ieşire a coresponden ei ordinare) şi/sau pe baz  de eviden  
computerizat , ambele conform modelului din Anexa nr. 2 la Instruc iunile nr. 1000/2005 
ale Ministrului Administra iei şi Internelor);  

d) asigur  clasificarea înregistr rii coresponden ei din punctul de vedere al sursei 
de provenien  – intern , extern ; 

e) asigur  predarea coresponden ei interne şi externe c tre conducere (prefect, 
subprefect) pentru rezolu ie; 

f) asigur  distribuirea  coresponden ei interne şi externe c tre serviciile / 
compartimentele / persoanele specificate (pe baz  de semn tur  în condica de predare-
primire) spre rezolvare; 

g) urmareşte rezolvarea în termen a coresponden ei repartizate pe servicii / 
compartimente, respectiv biroului, pe linia activit ilor de rela ii cu publicul – peti ii; 

h) asigur  expedierea r spunsurilor la coresponden a ordinar ;  
i) asigur  secretul con inutului actelor ce formeaz  coresponden a pentru 

Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a şi informeaz  conducerea despre orice neregul   
sesizat  în acest sens; 

j) ridic  de la oficiul poştal coresponden a şi coletele adresate institu iei; 
k) r spunde de primirea şi transmiterea documentelor cu caracter special; 
l) r spunde de corecta completare a registrului de înregistrare a coresponden ei; 
m) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 

în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 
n) îndeplineşte şi orice alte sarcini transmise de conducerea institu iei; 
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 Cu privire la arhiv  
 
Art.87 – Activitatea privind organizarea şi administrarea fondului arhivistic se 

desf şoar  în baza urm toarelor atribu ii: 
a) r spunde de eviden a, inventarierea, selec ionarea, p strarea şi folosirea 

documentelor din arhiv  în condi iile prevederilor Legii nr. 16/1996; 
b) anual grupeaz  documentele în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi 

termenelor de p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  al Institu iei 
Prefectului; 

c) primeşte Nomenclatorul arhivistic întocmit pentru fondul propriu al Institu iei 
Prefectului, întocmit conform Anexei nr. 2 la OMAI nr. 650/2005. Nomenclatorul 
arhivistic, aprobat prin ordin dup  îndeplinirea procedurii stabilite în Capitolul II din 
O.M.A.I. nr. 650/2005, con ine, pe fiecare serviciu/birou /compartiment de munc , toate 
categoriile de documente create şi de inute, grupate pe probleme şi cu acelaşi termen de 
p strare, conform structurii organizatorice (organigrama); 

d) primeşte dosarele întocmite de serviciile /biroul /compartimentele din cadrul 
institu iei în vederea arhiv rii, pe baz  de inventar şi proces-verbal de predare-primire 
intocmite conform prevederilor Legii nr. 16/1996 şi a Anexei nr. 4 din O.M.A.I. nr. 
650/2005, cu respectarea prevederilor de la art. 19 la art. 26 precum şi a celor din 
Capitolul III din O.M.A.I. nr. 650/2005; 

e) asigur  depozitearea şi p strarea documentelor / dosarelor primite în depozitul 
de arhiv  conform prevederilor legale; 

f)   întocmeşte şi ine eviden a documentelor aflate în depozitul de arhiv .  
g) ine eviden a tuturor intr rilor şi ieşirilor de unit i arhivistice din depozitul de 

arhiv  în „Registrul de eviden  curent  a intr rilor – ieşirilor unit ilor arhivistice”;  
h) înregistreaz  în „Registrul de eviden  curent  a intr rilor – ieşirilor unit ilor 

arhivistice” toate inventarele dosarelor primite; 
i) respect  regulile privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor din 

depozitul de arhiv ; 
j)  asigur  p strarea ordinii şi cur eniei în depozitul de arhiv ; 
k) p streaz  documentele create sau de inute în condi ii corespunz toare, 

asigurându-le împotriva distrugerii, degrad rii, sustragerii ori comercializ rii în alte 
condi ii decât cele prev zute de lege; 

l) periodic sau ori de câte ori este nevoie, ia m surile necesare de înl turare a 
agen ilor biologici, prin despr fuire, dezinsec ie, deratizare. În acest sens, pe baz  de 
raport scris, va solicita achizi ionarea de materiale şi , la nevoie, servicii specifice; 

m) cunoaşte, respect  şi aplic  m surile de prevenire şi stingere a incendiilor cu 
mijloacele de prim  interven ie, aflate în dotare. Sesizeaz  orice neregul  în func ionarea 
instala iei şi aparaturii electrice precum şi a celei sanitare şi de scurgere; 

n) asigur  depunerea documentelor arhivate spre p strare permanent  la Direc ia 
Jude ean  a Arhivelor Na ionale, conformp revederilor art 13 din Legea nr.16/1996; 

o) s  depun  la Direc ia Jude ean  a Arhivelor Na ionale a câte unui exemplar al 
inventarelor documentelor permanente pe care le de ine Institu ia Prefectului, la expirarea 
termenelor de depunere a acestora; 
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p) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 
în cele mai bune condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

 
 

J - CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI    
 
 Atribu ii specifice 
Art. 88 – Corpul de control al prefectului are în principal urm toarele atribu ii : 
a) ine eviden a sarcinilor stabilite de prefect sau actele normative din diferite 

domenii de activitate date în aplicarea Programului de Guvernare; 
b) urm reşte îndeplinirea sarcinilor de c tre aparatul propriu de specialitate al 

prefectului sau de alte persoane fizice şi juridice stabilite de prefect; 
c) informeaza prefectul despre modul în care au fost realizate sarcinile dispuse de 

acesta sau normele in vigoare şi persoanele care se fac vinovate, din culp  sau rea 
credin , de neaducerea la îndeplinire a sarcinilor, propunând m suri pentru intrarea în 
legalitate; 

d) ine eviden a lucr rilor cu termen ce trebuie transmise la organele centrale, 
informându-l pe prefect atunci când nu se respect  termenele şi persoanele care se fac 
vinovate de întârziere, propunând m suri pentru sanc ionarea celor vinova i, dac  este 
cazul, respectiv pentru prevenirea repet rii acestor situa ii; 

e) colaboreaz  cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe centrale, în scopul ducerii la îndeplinire a sarcinilor stabilite de prefect sau actele 
normative;   

f) respect  normele de conduita etic  şi profesional  a func ionarilor publici; 
g) monitorizeaz  actele normatice care modific  şi completeaz  atribu iile 

institu iei prefectului, precum şi atribu iile aparatului de specialitate; 
h) r spunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea 

selectiv   a deşeurilor în institu iile publice; 
i) întocmeşte documentele pentru implementarea la nivelul compartimentului a 

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu institu iei; 
j) duce la îndeplinire prevederile  Dispozi iei M.A.I. nr. 2303/2011 privind unele 

m suri pentru îmbun t irea activit ii de asigurare tehnic  cu autovehicule; 
i) este responsabil de activit ile privind securitatea şi s n tatea în munc  a 

personalului din cadrul institu iei; 
k) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 

în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale; 
l) îndeplineste şi alte sarcini de control transmise de conduc torul institu iei. 

 
K - MANAGERUL PUBLIC 

 
 Atribu ii specifice 
Art. 89 Managerul public are în principal urm toarele atribu ii:  
a) revizuie te, evalueaz  şi propune recomand ri pentru simplificarea, 

modernizarea şi îmbun t irea serviciilor, a practicilor  curente la nivelul institu iei; 
b) propune, formuleaz  şi actualizeaz  strategii la nivel intra şi interinstitu ional; 
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c)  elaboreaz  planuri de ac iune pentru implementarea politicilor şi strategiilor; 
d) coordoneaz  activit i, proiecte şi programe, compartimente, alte structuri 

func ionale sau servicii publice, dup  caz; 
e) monitorizeaz  implementarea de strategii, programe, planuri la nivel intra şi 

interinstitu ional; 
f) proiecteaz  cadre de monitorizare continu  şi control al calit ii activit ilor 

privind reforma administra iei publice; 
g) elaboreaz  rapoarte privind activit ile cheie ale reformei administra iei publice; 
h) coordoneaz  activit i de însuşire a bunelor practici şi transfer de cunoştin e la 

nivelul institu iilor române şi structurilor Uniunii Europene; 
i) asigur  îndrumarea metodologic  a conduc torilor structurilor institu iei pentru 

dezvoltarea sistemului de control intern / managerial;  
j) coordoneaz  procesul de elaborare i revizuire a regulamentelor la nivelul 

institu iei; 
k) particip  la procesul de identificare i evaluare a riscurilor la nivelul institu iei 
l) coordoneaz  procesul de elaborare a Programului de dezvoltare a sistemului de 

control intern/ managerial propriu institu iei; 
m) întocmeşte documentele pentru implementarea la nivelul compartimentului a 

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu institu iei; 
n) îndepline te atribu iile pe linia îndrum rii metodologice a sistemului de control 

intern/managerial i a monitoriz rii implement rii sistemului de control intern/ 
managerial, stabilite prin Ordinul prefectului privind componen a i modul de organizarea 
i func ionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologic  în 

domeniu; 
o) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii 

în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale; 
p) îndeplineşte ale atribu ii în limita competen elor dispuse de c tre prefect. 

 
 

L – STRUCTURA DE SECURITATE 
 

 Atribu ii specifice 
Art.90 – Potrivit art. 31 din H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

na ionale de protec ie a informa iilor clasificate în România, Structura de securitate are 
urm toarele atribu ii: 

    a) elaboreaz  şi supune aprob rii conducerii unit ii normele interne privind 
protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii; 

    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate şi îl 
supune aviz rii institu iilor abilitate, iar dup  aprobare, ac ioneaz  pentru aplicarea 
acestuia; 

    c) coordoneaz  activitatea de protec ie a informa iilor clasificate, în toate 
componentele acesteia; 

    d) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea şi s  
controleze m surile privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii;  
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    e) monitorizeaz  activitatea de aplicare a normelor de protec ie a informa iilor 
clasificate şi modul de respectare a acestora; 

    f) consiliaz  conducerea unit ii în leg tur  cu toate aspectele privind securitatea 
informa iilor clasificate; 

    g) informeaz  conducerea unit ii despre vulnerabilit ile şi riscurile existente în 
sistemul de protec ie a informa iilor clasificate şi propune m suri pentru înl turarea 
acestora; 

    h) acord  sprijin reprezentan ilor autoriza i ai institu iilor abilitate, potrivit 
competen elor legale, pe linia verific rii persoanelor pentru care se solicit  accesul la 
informa ii clasificate; 

    i) organizeaz  activit i de preg tire specific  a persoanelor care au acces la 
informa ii clasificate; 

    j) asigur  p strarea şi organizeaz  eviden a certificatelor de securitate şi 
autoriza iilor de acces la informa ii clasificate; 

    k) actualizeaz  permanent eviden a certificatelor de securitate şi a autoriza iilor 
de acces; 

    l) întocmeşte şi actualizeaz  listele informa iilor clasificate elaborate sau p strate 
de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; 

    m) prezint  conduc torului unit ii propuneri privind stabilirea obiectivelor, 
sectoarelor şi locurilor de importan  deosebit  pentru protec ia informa iilor clasificate 
din sfera de responsabilitate şi, dup  caz, solicit  sprijinul institu iilor abilitate; 

    n) efectueaz , cu aprobarea conducerii unit ii, controale privind modul de 
aplicare a m surilor legale de protec ie a informa iilor clasificate; 

    o) exercit  alte atribu ii în domeniul protec iei informa iilor clasificate, potrivit 
legii; 

    p) îndepline te alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune  condi ii a atribu iilor conferite prin reglement rile legale. 

 
     

CAPITOLUL VI 
         DISPOZI II  FINALE 

 
 
 Art. 90 – Personalul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a are obligaia 
cunoaşterii şi aplic rii prevederilor prezentului regulament. 

Art. 91 – Reglement rile referitoare la: 
- reguli privind protec ia, igiena şi securitatea în munc  în cadrul unit ii; 
- reguli privind respectarea principiului nediscrimin rii şi al înl tur rii oric rei 

forme de înc lcare a demniz ii; 
- drepturile şi obliga iile angajatorului şi ale salaria ilor 
- procedura de solu ionare a cererilor sau reclama iilor individuale ale 

salaria ilor, 
- reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 
- adaterile disciplinare şi sanc iunile aplicabile; 
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- reguli referitoare la procedura disciplinar ; 
- modalit i de aplicare a altor dispozi ii legale sau contractuale specifice; 

se reg sesc în Regulamentul Intern al Institu iei Prefectului Jude ul Constan a aprobat 
prin ordin al prefectului. 

Art. 92 - Prezentul regulament, va fi adus la cunostin a tuturor angaja ilor din 
cadrul structurilor de specialitate ale Institu iei Prefectului pentru ducerea sa la îndeplinire 
şi va fi reactualizat şi îmbun t it ori de câte ori este necesar în conformitate cu legisla ia 
în vigoare. 

 
 

ANEXE 
 

- Anexa 1 – Structura organizatoric  – reprezentarea grafic , 
 
- Anexa 2 - Diagrama de rela ii 
 
- Anexa 3 - Fişele posturilor pentru pesonalul institu iei 
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