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I. INTRODUCERE  
 

Institu ia Prefectului - Jude ul Constan a este o institu ie public  cu personalitate 
juridic  care î i desf oar  activitatea pentru exercitarea de c tre prefect a prerogativelor ce 
revin acestuia potrivit Constitu iei i altor legi.  

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i garantul respect rii legii şi a 
ordinii publice la nivel local.  

Activitatea prefectului se întemeiaz  pe urm toarele principii:  
- principiul legalit ii, impar ialit ii şi obiectivit ii,  
- principiul transparen ei şi liberului acces la informa iile de interes public,  
- principiul eficien ei,  
- principiul responsabilit ii,  
- principiul profesionaliz rii,  
- principiul orient rii c tre cet ean.  
Potrivit art 19 din Legii nr. 340 / 2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, cu 

modific rile i complet rile ulterioare, republicat , prefectul, în calitatea sa de 
reprezentant al Guvernului, îndeplineşte urm toarele atribu ii principale:  

- asigur , la nivelul jude ului sau, dup  caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi 
respectarea Constitu iei, a legilor, a ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a 
celorlalteacte normative, precum şi a ordinii publice;  

- ac ioneaz  pentru realizarea în jude , respectiv în municipiul Bucureşti, a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune m surile necesare pentru 
îndeplinirea lor, în conformitate cu competen ele şi atribu iile ce îi revin, potrivit legii;  

- ac ioneaz  pentru men inerea climatului de pace social  şi a unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând o aten ie constant  
prevenirii tensiunilor sociale;  

- colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale pentru determinarea 
priorit ilor de dezvoltare teritorial ;  

- verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliului 
local sau ale primarului;  

- asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 
condi iile stabilite prin lege, a m surilor de preg tire şi interven ie pentru situa ii de 
urgen ;  

- dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de 
urgen , m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în 
acest sens sumele special prev zute în bugetul propriu cu aceast  destina ie;  

- 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;  
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- dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea 
drepturilor şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate;  

- asigur  realizarea planului de m suri pentru integrare european ;  
- dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a 

politicilor de integrare european ;  
- 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;  
- asigur  folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre cet enii 

apar inând minorit ilor na ionale şi serviciile publice deconcentrate în unit ile 
administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%;  

Prefectul îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi îns rcin rile stabilite de Guvern.  

 
1.Legisla ie de baz  

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

- Legea nr. 340/12.07.2004 privind prefectul şi Institu ia Prefectului, republicat ; 
- Hot rârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind Prefectul i Institu ia Prefectului; 
- Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile i 

complet rile ulterioare; 
- Legea nr.165/2013 privind m surile pentru finalizarea procesului de restituire, 

în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România; 

- Legea fondului funciar nr.18/1991; 
- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 138/2016 privind organizarea i 

executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne; 
- Ordinul M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structural  şi 

management organizatoric în unit ile Ministerului Afacerilor Interne; 
- Constitu ia României, revizuit ; 
- Codul Civil i Codul de Procedur  Civil ; 
- Codul Penal i Codul de Procedur  Penal ; 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 
- HG 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; 
- HG 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 
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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; 

- OMAI 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 apostilarev 

- 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, republicat 2010; 

- Legea nr. 98/2016 – legea achizi iilor 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; 

- OMAI nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul 
Afacerilor Interne; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr ri şi concesiunile de servicii; 
- Legea 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; 

- OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entit ilor publice; 

- 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; 
- H.G. nr. 401/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru  aplicarea 

prevederilor Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural; 
- H.G. 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 
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şi unele drepturi ale invalizilor şi v duvelor de r zboi, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

- H.G. 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; 

- H.G. 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. 165/2013 privind m surile pentru finalizarea procesului de restituire, 
în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România; 

- HG nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 
privind m surile pentru finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, 
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

- Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului 
nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind m surile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din 
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 
care au apar inut cultelor religioase din România; 

- 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;  

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

- Legea nr. 393/2004 – statutul ale ilor locali cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 

- Ordonan a nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
func ionare a consiliilor locale cu modific rile i complet rile ulterioare; 

- Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorit ilor administra iei 
publice locale, pentru modificarea Legii administra iei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

https://idrept.ro/00156824.htm
https://idrept.ro/00156824.htm
https://idrept.ro/00156824.htm
https://idrept.ro/00171304.htm
https://idrept.ro/00155908.htm
https://idrept.ro/00085897.htm
https://idrept.ro/00100465.htm
https://idrept.ro/00077554.htm
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locali; 
- 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 ; 
- HG. nr 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public;  
Ordinul MAI 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 Arhivelor Na ionale nr. 16/1996, republicat ; 
- O.M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea şi administrarea Fondului Arhivistic 

al MAI; 
- Legea nr.677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date;  
- Instruc iunile Ministerului Administra iei i Internelor nr. 82/2010 privind 

organizarea şi desf şurarea activit ii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 
administrative; 

- Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor  nr.3753/2015 privind 
monitorizarea respect rii normelor de conduit  de c tre func ionarii publici i a 
implement rii procedurilor disciplinare;  

- Instructiunile privind activitatea de arhiv  la creatorii si de in torii de 
documente aprobate de Arhivele Nationale prin Ordinul nr.217/1996;  

- Ordonan a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activit ii de 
solu ionare a peti iilor;  

- Instruc iunile Ministrului Administra iei şi Internelor nr.1000/01.11.2005 
privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în 
Ministerul Administra iei şi Internelor;  

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit  a func ionarilor publici;  
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduit  a personalului contractual din 

autorit ile şi entit ile publice; 
- Ordonan a Guvernului nr. 83/2001 privind înfiin area, organizarea şi 

func ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor; 

- HG nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

- Legea nr. 248/2005 cu privire la regimul liberei circula ii a ceta enilor români în 
str in tate; 
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- Hotarârea de Guvern nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în 
str in tate.  

 
2. Structur  organizatoric  

Aparatul de specialitate al Institu iei Prefectului-Jude ul Constan a este format din 
func ionari publici,  func ionari publici cu statut special i personal contractual. 
       În cadrul structurii organizatorice i func ionale a Institu iei Prefectului-Jude ul 
Constan a aparatul de specialitate este organizat astfel: 

- Cancelaria prefectului; 
- Corpul de control al prefectului; 
- Manager public; 
- Structura de securitate; 
- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situa ii de urgen  i 

cooperare interna ional ; 
- Serviciul juridic-achizi ii; 
- Biroul informare, rela ii cu publicul i secretariat; 
- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane i administrativ; 
- Serviciul Public Comunitar  pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple 

al jude ului Constan a; 
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor al jude ului Constan a. 
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
Pentru anul 2017 Institu ia Prefectului Jude ul Constan a a avut în vedere realizarea 

urm toarelor obiective: 
Obiectiv general nr. 1 - Garantarea aplic rii şi respect rii Constitu iei şi a actelor 
normative  
 Obiective specifice 
- 1.1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea 
respectarii legii la nivelul judetului; 
- 1.2. Monitorizarea modului de realizare în jude  a m surilor pentru finalizarea procesului 
de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România. 
 
 

http://10.1.100.144/oficiale/afis.php?f=63704


11 

 

Obiectiv general nr. 2 – Verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau 
emise de autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ 

Obiective specifice  
- 2.1. Înt rirea capacit ii institu ionale în activitatea de verificare a legalit ii actelor 
administrative emise/adoptate de autorit ile publice locale; 
- 2.2. Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de c tre primari, 
respectiv preşedin ii consiliilor jude ene a atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia 
în numele statului. 

 
Obiectiv general nr. 3 - Îmbun t irea rela iilor interinstitu ionale la nivelul 
jude ului, la nivel na ional şi a rela iilor interna ionale 

Obiective specifice  
- 3.1 - Creşterea capacit ii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor; 
- 3.2. Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi 
gestionarea situa iilor de urgen ; 
- 3.3. Înt rirea capacit ii de sprijinire a ac iunilor desf şurate de c tre solicitan ii din jude  
în vederea creşterii absorb iei fondurilor europene; 
- 3.4.Gestionarea eficient  a rela iilor interna ionale. 
 
Obiectiv general nr. 4 -  Sprijinirea dezvolt rii rela iilor cu societatea civil  
 Obiective specifice 
- 4.1 - Creşterea  calit ii serviciilor publice desf şurate în cadrul Institu iei Prefectului;  
- 4.2 - Verificarea dosarelor depuse de cet eni pe legile propriet ii;  
- 4.3 - Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorit ilor na ionale; 
- 4.4 - Creşterea eficien ei comitetelor şi comisiilor şi a altor structuri din care fac parte 
reprezentan i ai institu iei prefectului. 
 
Obiectiv general nr. 5 - Realizarea eficient  a ac iunilor referitoare la calitatea de 
ordonator ter iar de credite 
 Obiective specifice 
- 5.1 - Îmbun t irea gestiunii publice; 
- 5.2 - Asigurarea realiz rii eficiente a achizi iilor publice. 

 
Obiectiv general nr. 6 - Sprijinirea m surilor privind transparen a, dezvoltarea 
capacit ii administrative şi reforma institu iilor publice 
 Obiective specifice 
- 6.1 - Creşterea vizibilit ii Institu iei Prefectului; 
- 6.2 - Asigurarea accesului la informa iile de interes public; 
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- 6.3 - Gestionarea eficient  a resurselor umane; 
- 6.4 - Dezvoltarea sistemului de control intern / managerial al institu iei; 
- 6.5 - Continuarea realiz rii m surilor în domeniul prevenirii şi combaterii corup iei 
- 6.6 - Sprijinirea m surilor de modernizare în institu iile publice din jude . 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 

1. Eficientizarea structural  

În cursul anului 2017, s-a reorganizat aparatul de specialitate al Institu iei 
Prefectului- Jude ul Constan a i a fost emis Ordinul nr.41/2017 privind modificarea 
organigramei Institu iei Prefectului- Jude ul Constan a. 

Modificarea organigramei a fost necesar  ca urmare a supliment rii num rului de 
posturi pentru structura Institu iei Prefectului-Jude ul Constan a cu 2 posturi, rezultând un 
num r total de posturi de 52 i astfel: 
- 3 posturi înal i func ionari publici, 
- 4 posturi func ii publice de conducere ( 3 ef serviciu şi 1 ef birou), 
- 32 func ii publice de execu ie, 
- 13 posturi personal contractual.  

În urma modific rii organigramei Institu iei Prefectului-Jude ul Constan a s-a 
înfiin at Structura de securitate. 

De asemenea serviciile publice comunitare care fac parte din structura Institu iei 
Prefectului-Jude ul Constan a de in urm toarele posturi: 

- 10 ofi eri de poli ie (din care 1 şef serviciu), 15 agen i de poli ie - Serviciul public 
comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple al jude ului Constan a; 

- 7 ofi eri de poli ie (din care 1 şef serviciu), 21 agen i de poli ie şi 2 func ii 
personal contractual - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor al judeului Constan a. 

Serviciile publice comunitare din subordinea prefectului func ioneaz  în baza 
ordinelor prefectului avizate de direc iile de specialitate din cadrul MAI şi a statelor de 
organizare proprii. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 

     În cursul anului 2017 au fost organizate 3 concursuri de recrutare în vederea 
ocup rii unei func ii publice de conducere vacant  de ef serviciu, 2 func ii publice de 
execu ie i o func ie contractual  de execu ie. 

 S-au întocmit statul de personal lunar şi statul de func ii anual. 
 S-a realizat evaluarea performan elor profesionale individuale ale personalului din 

cadrul institu iei (func ionari publici, personal contractual).  
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 De asemenea, s-au elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice precum şi 
Planul anual de perfecţionare profesională a angaja ilor din institu ie.  

 În vederea post rii pe site-ul institu iei a declara iilor de avere şi de interese a 
personalului institu iei, precum şi transmiterea lor în copii conform cu originalul la A.N.I. 
s-a coordonat activitatea de întocmire şi depunere în termenul legal stabilit. 

 S-a procedat la schimbarea legitima iilor personalului institu iei, conform 
programului de gestionarea implementat la nivel de minister. 

 Pe parcursul anului s-au realizat urmatoarele activitati: 
- Întocmirea situa iei privind programarea concediilor de odihn  şi eviden a 

acestora; 
- Realizarea lunar  a pontajului pentru sporul de anten , aferent angaja ilor 

institu iei şi centralizarea pontajelor pentru personalul din cadrul serviciilor publice 
comunitare, în vederea efectu rii calculului drepturilor salariale; 

- Întocmirea ordinelor şi a actelor adi ionale la contractele individuale de munc  
privind modific rile intervenite în salarizarea personalului; 

- Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale în format electronic şi pe suport 
de hârtie; 

- Elaborarea lunar  a situa iei privind gestionarea posturilor şi transmiterea la 
Direc ia General  Management Resurse Umane din cadrul M.A.I.; 

- Întocmirea, actualizarea şi transmiterea c tre A.N.F.P. a bazei de date privind 
eviden a func iilor publice şi a func ionarilor publici; 

- Realizarea, actualizarea şi transmiterea c tre Ministerul Afacerilor Interne a  
Registrului de eviden  a personalului contractual; 

- Întocmirea de raport ri c tre Direc ia General  Management Resurse Umane din 
cadrul M.A.I.; 

- Elaborarea de raport ri privind num rul de personal şi fondul de salarii c tre 
Direc ia General  a Finan elor Publice; 

- Întocmirea documenta iei privind efectuarea  m sur torilor ale câmpului 
electromagnetic pentru Institu ia Prefectului-Jude ul Constan a. 

S-au efectuat lucr ri legate de angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de 
serviciu/contractelor de munc  pentru personalul din aparatul propriu al prefectului, 
precum şi pentru personalul din cadrul serviciilor publice comunitare. 

În colaborare cu conduc torii celorlalte compartimente func ionale ale institu iei au 
fost întocmite fişele de post, ori de câte ori a fost necesar  stabilirea sau actualizarea 
responsabilit ilor salaria ilor din subordine.  

Au fost eliberate adeverin e salariale (în vederea întocmirii dosarului de pensie). 
Pe parcursul anului 2017, din aparatul de specialitate propriu institu iei au 

participat la cursuri de perfec ionare 9 persoane din care: 1 înalt func ionar public, 2 
persoane cu func ie public  de conducere i 6 persoane cu func ii publice de execu ie. 
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Dintre ace tia 2 persoane au participat la cursuri de perfec ioanre suportate din bugetul 
institu iei, 6 persoane au participat la cursuri de formare organizate de M.A.I i 1 persoan  
a participat la curs de formare prin program cu finan are extern .  
 

3. Utilizarea resurselor financiare 

În cursul anului 2017, activitatea desf şurat  a avut în vedere urm toarele:  

- Supervizarea documentelor întocmite de fiecare salariat din subordine; 

- Avizarea Planului anual de achizi ii întocmit la nivelul institu iei; 
- Urm rirea din punct de vedere financiar a încheierii contractelor de achizi ii la nivelul 
institu iei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu încadrarea în limitele 
bugetare aprobate de c tre ordonatorul principal de credite; 

- Respectarea prevederilor legale privind execu ia bugetului institu iei şi întocmirea 
situa iilor privind constituirea şi plata obliga iilor c tre bugetul de stat, aplicarea normelor 
privind eviden a contabil ; 

- Întocmirea documentelor A.L.O.P. privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor 
aferente proiectului cu finan are extern  nerambursabil  ( i a ordinelor prefectului); 

- Întocmirea şi transmiterea c tre structurile superioare a situa iilor solicitate lunar;  

- Asigurarea pl ii drepturilor de personal pentru cele dou  capitole de cheltuieli 51.01 şi 
61.01., pe baza statelor de plat  întocmite pentru salaria ii institu iei;  

- Desf şurarea activitatii privind gestionarea bunurilor;  

- Desf şurarea activit ii privind încasarea zilnic  a taxelor consulare (luna ianuarie 2017) 
în vederea apostil rii documentelor; 
- Desf şurarea activit ii privind încasarea zilnic  a cotravalorii permiselor de conducere, 
a cerificatelor de înmatriculare i autoriza iilor provizorii de circula ie, contravaloarea 
tarifelor pentru confec ionarea i valorificarea pl cilor cu numere de înmatriculare, 
precum i contravaloarea taxelor de pa aport, conform prevederilor OUG nr.41/2016 
privind stabilirea unor m suri de simplificare la nivelul administra iei publice centrale i 
pentru modificarea i completarea unor acte normative;  

- Verificarea i semnarea borderourilor zilnice de vânz ri de serviciile publice comunitare; 

- Exercitarea controlul financiar preventiv propriu asupra proiectelor de opera iuni privind 
încas rile şi pl ile de orice natur , consumurile materiale şi financiare, şi orice alt  
opera iune patrimonial  în care institu ia prefectului este parte; precum şi asupra 
proiectelor finan ate din fonduri europene nerambursabile;  

- Verificarea sistematic  a tuturor opera iunilor care sunt prezentate la viz , din cadrul 
institu iei din punct de vedere al respect rii prevederilor legale, al îndeplinirii regulilor 
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procedurale şi metodologice aplicabile categoriilor de opera iuni ce fac obiectul vizei, 
regularit ii precum şi încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate de ordonatorul 
principal de credite; 

- Întocmirea necesarului de credite (8 situa ii întocmite); 
- Întocmirea proiectului bugetului de cheltuieli i venituri;  

- Realizarea unei sinteze privind cheltuielile anuale pe principalele categorii de cheltuieli 
şi investi ii: situa ia contabil , pl i nete şi cheltuieli efective, balan a contabil , 
contabilitatea formularelor cu regim special (extracontabil) şi eviden a analitic  pe feluri, 
pentru serviciile publice comunitare, repartizarea cheltuielilor pentru cele doua capitole 
51.01 şi 61.01; 

- Întocmirea bilan ului contabil cu toate anexele aferente,a contului de execu ie lunar, şi 
trimestrial şi prezentarea lui la Ministerului Afacerilor Interne – Direc ia General  
Financiar , - Depunerea situa iilor (bugete, CAB-uri, recep ii) în Sistemul Na ional de 
Raportare Forexebug;  

- Raportarea formularelor de tip Situa ii financiare lunare/trimestriale în Sistemul Na ional 
de Raportare Forexebug; 

- Realizarea unei planific ri a cheltuielilor pentru anul 2018 pe principalele categorii de 
cheltuieli şi investi ii. 

 

Situa ia execu iei bugetare la 31.12.2017  

Cheltuieli Anul 2017  

………………………………………………………………………………………………. 
Capitol 51.01.01.03 “Autorităţi publice”  

Cheltuieli curente                                                            4.079.326  

Titlul I - Cheltuieli de personal + indemniza ii alegeri locale                    3.232.156  

Titlul II - Bunuri şi servicii + alegeri locale                                       551.606  

Titlul XI – Active nefinanciare                                                   295.564  

 

Capitol 61.01.50 “Ordine publică şi siguranţă naţională”    

Cheltuieli curente                                                            2.823.056  

Titlul I – Cheltuieli de personal                                                 2.591.301  

Titlul -II  - Bunuri si servicii                                                       226.035  

Titlul XIII – Active nefinanciare                                                    5.720  

  



16 

 

Capitolul 68.01.06 “Asistenta sociala pentru familie si copii   

Cheltuieli curente                  650,00  
………………………………………………………………………………………………. 
TOTAL                                                                    6.903.032 
 

Din totalul de 3.232.156 lei reprezentând cheltuieli de personal i indemniza ii 
alegeri locale (Titlul I ), 161.185 lei reprezint  cheltuieli pentru alegerile locale partiale. 

Din totalul de 551.606 lei reprezentând cheltuieli  cu bunuri şi servicii, i alegeri 
locale (Titlul II ), 22.873,76 lei reprezint  cheltuieli pentru alegerile locale partiale. 

Situa iile financiare ofer  o imagine fidel  a pozi iei financiare, performan ei 
financiare şi a celorlalte informa ii referitoare la activitatea desf şurat . 

În desf şurarea activit ii Serviciului financiar - contabil în anul 2017 s-au avut în 
vedere urm toarele etape sintetizate astfel:  
- Închiderea execu iei bugetare a anului 2017;  
- Întocmirea registrului inventar;  
- Întocmirea registrului jurnal; 
- Actualizarea periodic  a programului de salarii, verificarea documentelor pentru 
stabilirea drepturilor salariale, întocmirea statelor de plat ;  
- Elaborarea declara iei 205 (fişe fiscale) şi depunerea în format electronic;  
- Întocmirea şi depunerea declara iei 112;  
- inerea eviden ei incas rilor şi pl ilor; 
- Raportarea cheltuielilor;  
- Virarea sumelor încasate reprezentând cotravalorea permiselor de conducere, a 
cerificatelor de înmatriculare i autoriza iilor provizorii de circula ie, contravaloarea 
tarifelor pentru confec ionarea i valorificarea pl cilor cu numere de înmatriculare, 
precum i contravaloarea taxelor de pa aport i a taxelor de apostile, la M.A.I- Direc ia 
Regim Permise Bucure ti, R.A.A.P.P.S.-Bucure ti, CN Imprimeria Na ional  Bucure ti i 
respectiv Bugetul de Stat; 
- Amortizarea mijloacelor fixe;  
- Aplicarea vizei CFP; 
- Completarea zilnic  în registrul CFPP; 
- Întocmirea situa iei contabile, a pl ilor nete şi cheltuielilor efective;  
- Elaborarea situa iei angajamentelor legale; 
- Întocmirea situa iei privind vir rile de credite şi a modific rii bugetului aprobat;  
- Elaborarea balan ei contabile; 
- Întocmirea balan ei în afara bilan ului; 
- Contabilitatea formularelor cu regim special pentru serviciile publice comunitare şi a 
bunurilor primite cu titlu gratuit;  
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- Întocmirea registrului de cas ; 
- Repartizarea cheltuielilor cu utilit ile pentru capitolul 61;  
- inerea eviden ei concediilor medicale;  
- Actualizarea adreselor cu declara iile pentru deducerile personale conform Codului 
Fiscal; 
- Întocmirea necesarului de credite;  
- Elaborarea situa iei monitoriz rii cheltuielilor de personal;  
- Întocmirea monitoriz rii cgeltuielilor de personal; 
- Întocmirea execu iei bugetare; 
- Elaborarea rapot rilor M.A.I.; 
- Încheierea situa iilor financiare trimestriale prin Programul SITFIN;  
- Întocmirea situa iilor lunare i trimestriale în Sistemul Na ional de Raportare Forexebug, 
- Efectuarea inventarierii anuale. 
 

4. Activitatea de achizi ii publice 

În anul 2017, unul din obiectivele Serviciului juridic achizi ii a avut ca scop 
sporirea utiliz rii eficiente şi eficace a resurselor financiare şi materiale ale institu iei, 
potrivit competen elor legale ce îi revin şi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017 aprobat institu iei noastre.  

În cadrul serviciului activitatea privind achizi iile publice s-a desf şurat în 
conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizi iile publice, cu modificarile i 
complet rile ulterioare si ale H.G. 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.  

Obiective principale în anul 2017 au fost:  

- aplicarea politicilor fiscale şi bugetare şi a normelor privind activitatea de achizi ii 
publice în vederea asigur rii la timp a nevoilor institu iei noastre cu resursele financiare 
aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 aprobat institu iei noastre; 

- aplicarea politicilor şi procedurilor din domeniul managementului achizi iilor publice;  

- asigurarea managementului resurselor materiale privind activitatea de achizi ii, 
implementarea şi respectarea normelor pe aceast  linie.  

Obiectivele specifice au avut în vedere gestionarea eficient  a activit ii de achizi ii 
publice:  

1. Asigurarea continu , în limitele creditelor bugetare deschise şi aprobate, în 
condi iile concuren iale de stabilire a pre urilor, a bazei tehnico-materiale şi financiare 
necesar  desf şur rii normale a activit ii curente şi de investi ii a institu iei;  
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2. Achizi iile de produse şi prest ri servicii, pentru desf şurarea activit ii în 
condi ii optime a institu iei, s-au derulat conform programului de achizi ii publice aprobat 
pentru 2017 cu respectarea prevederilor privind legalitatea şi regularitatea specifice 
procedurilor de achizi ii publice conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizi iile 
publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare;  

3. S-a urm rit şi monitorizat în permanen  respectarea clauzelor contractuale de 
achizi ie public  încheiate (durat , grafic de furnizare/prestare, cantitate, pre , termen de 
livrare/prestare) ;  

4. Au fost implementate, în termenele stabilite, noile reglement ri în domeniul 
achizi iilor publice elaborate de c tre A.N.A.P. ;  

5. Au fost elaborate, în termen legal, contractele de achizi ie public , contractele 
subsecvente la acordurile cadru, actele adi ionale la contractele de achizi ie public  cu 
caracter de regularitate;  

6. S-a asigurat activitatea de informare şi de publicitate privind pregatirea şi 
organizarea procedurilor de achizitie, conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind 
achizi iile publice cu modific rile şi complet rile ulterioare precizând obiectul acestora, 
organizatorii, termenele şi alte informa ii care s  edifice respectarea principiilor care stau 
la baza atribuirii contractelor de achizi ii publice; 

7. Asigurarea constituirii şi p str rii dosarului achizi iei;  

8. Operarea de modific ri sau complet ri ulterioare în programul anual al 
achizi iilor, când situa ia o impune, cu aprobarea conduc torului institu iei şi avizul 
S.F.C.R.U.A. ;  

9. Utilizarea Sistemului Electronic de Achizi ii publice pentru un nr. de 334 
achizi ii directe, de produse i servicii; 

10. Au fost întocmite documentele constatatoare pentru toate contractele 
subsecvente încheiate, conform prevederilor H.G. 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, cu modific rile 
i complet rile ulterioare.  

Pentru desf şurarea în bune condi ii a activit ii Institu iei Prefectului - Judetului 
Constan a, în anul 2017 au fost încheiate urm toarele contracte:  

- Furnizare bonuri valorice pentru carburan i; 
- Furnizare coroane cu flori i/sau jerbe pentru ac iuni de reprezentare; 
- Furnizare i instalare camere de supraveghere video de interior; 
- Servicii de cur enie i între inere pentru sediile Serviciilor Publice Comunitare; 

- Servicii de cur enie i între inere pentru sediul Institu iei Prefectului; 
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- Servicii de mentenan , administrare i servicii conexe pentru re eaua de 
echipamente IT i actualizare i mentenan  website Institu ia Prefectului; 

- Servicii de leg torie-copertare-arhivare dosare; 

- Furnizare produs informatic legislativ; 

- Contract subsecvent prest ri servicii de telefonie mobil  (voce/date) i internet 
mobil; 

- Contract subsecvent prest ri servicii de telefonie public  i servicii închiriere de 
linii terestre de comunica ii; 

- Servicii de tip rire buletine de vot necesare pentru organizarea alegerilor locale 
par iale pentru func ia de primar, din data de 11.06.2017, în com. Nicolae B lcescu; 

- Contract subsecvent servicii de certificare a semn turii electronice; 
- Servicii po tale i curierat; 
- Servicii de tiparire buletine de vot necesare desfasurarii alegerilor locale partiale 

pentru primar si un consiliu local din 05 noiembrie 2017; 

- Servicii de internet pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. ; 

- Servicii telecomunicatii integrate de tip VPN pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. 

 

5. Asigurarea resurselor logistice 

Activitatea din domeniul logistic s-a desf şurat prin preocuparea pentru asigurarea 
suportului material necesar desf şur rii activit ilor, urm rindu-se gestionarea optim  şi 
men inerea tehnicii de transport în stare de func ionare, în vederea îndeplinirii misiunilor 
specifice, concomitent cu gestionarea optim  a resurselor avute la dispozi ie, ac ionând 
pentru asigurarea folosirii legale şi ra ionale a mijloacelor şi a celorlalte bunuri şi 
materiale aflate în dotare.  

Parcul auto al institu iei este format din 13 autoturisme, dup  cum urmez : 

1. 
Autoturism de 

serviciu 
Volkswagen Touareg 

MAI 
22954 / 
CT-01-
WPC 

Prefect 

Sediu 
instituţia 

prefectului 2. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Duster 

MAI 
36812 / 
CT-10-
UCF 

Subprefect 

3. Autoturism de Dacia Duster MAI 
44595 / 

Subprefect 
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serviciu CT-11-
LWG 

4. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Nubira 

MAI 
21165 / 
CT-02-
GUV 

Pentru nevoile 
institu iei 
prefectului 

5. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Nubira 

MAI 
21167 / 
CT-03-
GUV 

Pentru nevoile 
institu iei 
prefectului 

6. 
Autoturism de 

serviciu 
Mercedes-

Benz 
Sprinter 

MAI 
34262 / 
CT-10-
FSV 

Pentru nevoile 
institu iei 
prefectului 

7. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Cielo 

CT-08-
GUV 

Nu este 
functionala si 
propusa pentru 

casare 

8. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Nubira 

CT-01-
GUV 

MAI 
21166 

Nu este 
functionala si 
propusa pentru 

casare 

9. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 
30790 

Serviciul Public 
Comunitar 

pentru 
Eliberarea şi 

Eviden a 
Paşapoartelor 

Simple 

 

 

 

 

Sediu 

instituţia 
prefectului 

 

10. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 
40540 / 
CT-10-
ZNP 

Serviciul Public 
Comunitar 

pentru 
Eliberarea şi 

Eviden a 
Paşapoartelor 

Simple 

11. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 
30789 

Serviciul Public 
Comunitar 

 



21 

 

Regim Permise 
de Conducere şi 
Înmatricul rea 
Vehiculelor 

 

 

 

Sediu 

SPCRPCIV 

 
12. 

Autoturism de 
serviciu 

Dacia  Logan 

MAI 
41743 / 
CT-11-
BZT 

Serviciul Public 
Comunitar 
Regim Permise 
de Conducere şi 
Înmatricul rea 
Vehiculelor 

13. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia  Logan 

MAI 
41744 / 
CT-11-
BZV 

Serviciul Public 
Comunitar 
Regim Permise 
de Conducere şi 
Înmatricul rea 
Vehiculelor 

 

Prin Hot rârea nr. 278/30.10.2017 au fost primite de Institu ia Prefectului Jude ul 
Constan a, în folosin  gratuit  de la Consiliul Jude ean Constan a, pe o perioad  de 10 
ani, spa ii din imobilul proprietate public  a Jude ului Constan a – Pavilion Expozi ional 
Constan a, pentru desf urarea activit ii Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Constan a. 

În acest sens a fost încheiat Contractul de comodat nr. 15516/09.11.217, având ca 
obiect transmiterea în folosin  gratuit  a spa iilor în suprafa  de 480,13 mp situate la 
parter în cadrul Pavilionului Expozi ional Constan a, situat în Municipiul Constan a, Bd. 
Mamaia, nr.331A. 

 

IV. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  
 

A. Cancelaria Prefectului 
 
Agenda Prefectului 
Pe tot parcursul anului 2017, Agenda Prefectului a inclus participarea 

reprezentantului Guvernului în teritoriu la: 
- 18 conferin e de pres , 8 dintre acestea având loc în semestrul I i 10 în semestrul al II-
lea; 
- 250 de apari ii în presa local , din care 135 în semestrul I i 115 în semestrul al II-lea; 
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- 32 de apari ii radio, din care 15 în semestrul I i 17 în semestrul al II-lea; 
- 24 de apari ii TV , din care 11 în semestrul I i 13 în semestrul al II-lea; 
- 85 de particip ri la evenimente, din care 38 în semestrul I i 47 în semestrul al II-lea; 

Referitor la evenimentele la care a participat prefectul jude ului Constan a, în luna 
ianuarie au fost desf urate urm toarele activit i: primirea vizitei consulului Republicii 
Turcia la Constan a, Ziua Unirii, bilan ul Inspectoratului de Poli ie Jude ean, bilan ul 
Inspectoratului de Jandarmi Jude ean, evaluarea activit ii Administra iei Na ionale 
a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale - Structura Teritorial  pentru Probleme 
Speciale Constan a.  

Evenimentele lunii februarie au fost: lansare de revist  la Colegiul Na ional 
„Mircea cel B trân”, vizit  nave NATO Spania i Canada, bilan  Garda de Coast , vizit  
ambasador Belarus, edin  Br ila Regiunea Sud-Est CCINA. 

În luna martie, pe Agenda Prefectului au fost: participarea la Târgul de Turism, 
vizita navei militare – Exerci iul „Poseidon 2017”, sosirea din Afganistan „Rechinii albi”, 
semnarea protocolului – Biroul unic – CCINA, Ziua Poli iei, bilan ul SRI Constan a. 

Pe agenda lunii aprilie s-au reg sit urm toarele manifest ri/ întrevederi/ activit i: 
Ziua Jandarmeriei, primirea vizitei Ata atului militar al Marii Britanii, Bursa locurilor de 
munc , Ziua For elor Terestre,  festivitatea de premiere a olimpiadei de limba turc , 
sfin irea crucii - monument Hacikar, primirea delega iei de pe distrug torul HMS Daring 
apar inând Marinei Regale Britanice, Ziua Veteranilor. 

În ceea ce prive te activit ile lunii mai la care a fost prezent prefectul jude ului 
Constan a, acestea au fost: Ziua Limbii T tare, Ziua Poloniei, Ziua Europei, Ziua 
Independen ei, vizita nav  american , Târgul „S  d ruim împreun ”, Ziua Eroilor, 
Seminarul anticorup ie la Universitatea „Ovidius”, Ziua Rezervistului.  

În luna iunie, pe lista activit ilor s-au aflat: primirea unei delega ii SUA, 
participarea la Târgul Agroutil, organizarea edi iei anuale a Târgului de Binefacere, 
participarea la tradi ionala cin  de Iftar, precum i la sesiunea de lucru a Colegiului 
Na ional de Ap rare g zduit  de Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a.  

În luna iulie, lista evenimentelor se deschide cu ceremonia oficial  de învestire în 
func ie a domnului prefect al jude ului Constan a, Ioan Albu. Activit ile incluse în 
Agenda Prefectului au continuat cu: participarea reprezentantului Guvernului în teritoriu 
la conferin a Alian ei Franceze de la Hotel Ibis, primirea vizitei unei delega ii SUA - 
speciali ti în Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs), participarea la întâlnirea cu consulii 
generali i onorifici la Constan a, dar i la una dintre activit ile prilejuite de ziua  
Inspectoratului de Jandarmi Jude ean „Mihail Kog lniceanu” Constan a. Tot în luna iulie, 
prefectul jude ului Constan a a fost prezent la evenimentul care a marcat împlinirea a 45 
de ani de existen  a clubului de oin  Frontiera Tomis Constan a, precum i la Ziua 
Distin ilor Vizitatori, cu prilejul încheierii exerci iului militar TOBRUQ Legacy 2017. În 
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luna iulie, domnul prefect a primit i vizita Ambasadorului Republicii Franceze în 
România, E. S. doamna Michelle Ramis. 

Pentru luna august, au existat urm toarele activit i: semnarea Planului alb CJC, 
primirea unei delega ii a navei militare HS RODOS, apar inând For elor Navale Elene, 
participarea la edin a tehnic  de preg tire a evenimentelor dedicate Zilei Marinei, la 
edin a cu salvamarii, la ceremonia de depunere coroane în memoria eroilor marinari, 

precum i la festivit ile organizate cu prilejul Zilei Marinei. Tot în luna august, prefectul 
jude ului Constan a a fost prezent la un eveniment cultural din cadrul Taberei 
Interna ionale de Pictur  „Lucian Grigorescu”, la festivitatea prilejuit  de intrarea în 
dotarea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Dobrogea” a dou  motociclete 
performante, dar i la prima preselec ie din noul sezon al proiectului „Performan a are 
Viitor”.  

În luna septembrie, pe agend  s-a aflat participarea, în perioada 11 - 14.09.2017, la 
Bra ov, la o sesiune de lucru cu prefec ii i reprezentan i ai Ministerului Afacerilor 
Interne, precum i marcarea Zilei Pompierilor Români în Parcul Carol din Capital , 
eveniment în cadrul c ruia au fost înmânate drapelele de lupt  pentru 11 unit i din 
subordinea Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , printre care s-a num rat i 
ISU „Dobrogea". În luna septembrie, prefectul jude ului Constan a a participat la 
ceremonia prilejuit  de sosirea Navei coal  „Mircea” în dana militar  a Portului 
Constan a, la Festivalul „Rodul P mântului” organizat în comuna Cump na i la o 
dezbatere public  privind noua Lege a Turismului, al turi de ministrul Turismului. În luna 
septembrie a fost prezent i la S rb toarea Recoltei i a Vinului Dobrogean. 

Agenda lunii octombrie a cuprins: participarea la festivitatea de deschidere a anului 
universitar, în Pia a Ovidiu, la inaugurarea noului Punct Comun de Trecere la Lipni a, la 
edin a care a vizat preg tirea i analiza profesional  pentru perioada ianuarie-septembrie 

2017, la nivelul Direc iei Generale de Pa apoarte i serviciilor publice comunitare pentru 
eliberarea i eviden a pa apoartelor simple, precum i la prezentarea aplica iei de 
programare online pentru depunerea cererilor de eliberare a pa apoartelor. Un alt 
eveniment aflat în graficul activit ilor pe luna octombrie îl constituie participarea la 
deschiderea oficial  a The Silk Road Summit, în Portul Constan a. Tot în luna octombrie, 
prefectul jude ului Constan a, domnul Ioan Albu, a participat, în jude ul Tulcea, la 
lucr rile Asocia iei Prefec ilor i Subprefec ilor din România, în urma edin ei fiind ales 
vicepre edinte APSR, zona de SE. În luna octombrie, pe Agenda Prefectului a mai figurat 
participarea la ceremonialul depunerii jur mântului militar de c tre cei mai tineri studen i 
ai Sec iei Militare ai Academiei Navale „Mircea cel B trân” i elevi ai Şcolii Militare de 
Maiştri Militari a For elor Navale "Amiral Ion Murgescu". De asemenea, prefectul 
jude ului a mai fost prezent la manifest rile prilejuite de s rb torirea Zilei Armatei 
României i la o recep ie oferit  de Consulul General al Republicii Turcia la Constan a, cu 

http://www.prefecturaconstanta.ro/wp-content/uploads/2017/08/Nava-Grecia.pdf
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ocazia împlinirii a 94 de ani de la proclamarea Republicii. În luna octombrie, a mai 
participat la deschiderea Start-up Nation, edi ia de toamn . 

În luna noiembrie, agenda de evenimente a inclus particip ri la: festivitatea „Topul 
jude ean al firmelor din jude ul Constan a”, organizat  de Camera de Comer , Industrie, 
Naviga ie i Agricultur  Constan a, edin a grupului de lucru antidrog, festivit ile de 
deschidere a târgurilor educa ionale dedicate înv mântului profesional i dual sub titlul 
„ tiu s -mi aleg meseria” din localit ile Cobadin i Cump na, primirea vizitei 
Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord la Bucure ti, 
Excelen a Sa domnul Paul Brummell, ceremonialul militar i religios organizat cu ocazia 
Zilei Armisti iului, la Medgidia. Pe agend  s-a aflat i spectacolul omagial „Dobrogea, 
139 de ani de istorie, tradi ie şi multiculturalitate“, prilejuit de s rb torirea Zilei Dobrogei, 
organizat la Teatrul de Oper  i Balet “Oleg Danovski”. Tot în luna noiembrie, 
reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost prezent la manifest rile organizate cu ocazia 
s rb toririi a 145 de ani de înv mânt românesc de marin . Mai mult, prefectul jude ului 
Constan a a participat la un tur în centrul istoric al ora ului Constan a, realizat la ini iativa 
reprezentan ilor cotidianului “Ziua de Constan a”, în preziua de 23 noiembrie, zi în care, 
în 1878, primul prefect al jude ului Constan a, Remus Opreanu, î i preia atribu iile i are 
loc „luarea în posesie a districtului Constan a”. În cadrul acelora i manifest ri dedicate 
Zilei Dobrogei, reprezentantul Guvernului în teritoriu a participat la o mas  rotund  
prilejuit  de împlinirea a 139 de ani de la reintegrarea Dobrogei în grani ele Statului 
Român.  

În luna decembrie, prefectul jude ului Constan a a participat la activit ile prilejuite 
de Ziua Na ional  a României. De asemenea, a primit vizita mai multor grupuri de 
colind tori de la Gr dini a „Stelu ele M rii i a fost prezent la ceremonia de aprindere a 
luminilor de s rb tori: aprinderea bradului de Cr ciun i a Menorei de Hannukah la Baza 
aerian  Mihail Kog lniceanu. Domnul prefect Ioan Albu a mai participat la o manifestare 
cultural-artistic  prilejuit  de Ziua Etniei T tare, a primit delega ia Oamenilor de Afaceri 
Turci Dobrogea i a depus coroane de flori în memoria eroilor Revolu iei din 22 
Decembrie 1989.  

Agenda Prefectului a inclus de asemenea, întâlniri i edin e de lucru zilnice/ 
s pt mânale/ lunare/ trimestriale/ semestriale cu reprezentan ii structurilor de specialitate 
i cu angaja ii Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a, dup  cum urmeaz :  

- Colegiul Prefectural – 12 edin e; 
- Comisia de Dialog Social – 12 edin e; 
- Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  – 15 edin e extraordinare i 2 

ordinare; 
- Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice – 11 

edin e; 
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- Comisia Jude ean  Constan a pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat  
asupra Terenurilor – 10 edin e. 

Întâlnirile/ edin ele  organizate i desf urate în 2017 au creat cadrul necesar 
pentru sus inerea i dezvoltarea comunic rii i colabor rii intrainstitu ionale i 
interinstitu ionale.  

 
Comunicate de pres  
În perioada men ionat , au fost elaborate i transmise 197 de comunicate de 

pres , din care 90 – în semestrul I i 107 în semestrul al II-lea. Acestea au fost întocmite 
lunar, iar raportarea acestora pe fiecare lun  este urm toarea:  

- ianuarie: 20 comunicate de pres ; 
- februarie: 12 comunicate de pres ; 
- martie: 11 comunicate de pres ; 
- aprilie: 14 comunicate de pres ; 
- mai: 17 comunicate de pres ; 
- iunie: 16 comunicate de pres ; 
- iulie: 22 comunicate de pres ; 
- august: 13 comunicate de pres ; 
- septembrie: 16 comunicate de pres ; 
- octombrie: 16 comunicate de pres ; 
- noiembrie: 23 comunicate de pres ; 
- decembrie: 17 comunicate de pres . 

 
Alocu iuni 
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, au fost rostite de c tre reprezentantul 

Guvernului în teritoriu un num r de 17 alocu iuni: 
- 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 
- 1 Aprilie – 108 ani de la înfiin area Regimentului 36 Infanterie i a 100 de ani de 

la B t lia de la M r e ti;  
- 9 Mai – cu ocazia Zilei Europei i a Zilei Independen ei de Stat; 
- 25 Mai – Ziua Eroilor; 
- 31 Mai – Ziua Rezervistului; 
- 26 Iunie – Ziua Drapelului; 
- 29 Iulie – Ziua Imnului Na ional; 
- 10 iulie – ceremonia de învestire în func ie a domnului prefect Ioan Albu; 
- 31 octombrie – Ziua Republicii Turcia; 
- 2 Noiembrie – festivitatea „Topul jude ean al firmelor din jude ul Constan a”, 

organizat  de Camera de Comer , Industrie, Naviga ie i Agricultur  Constan a; 
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- 9 Noiembrie - Târgurile educa ionale dedicate înv mântului profesional i dual 
sub titlul „ tiu s -mi aleg meseria” din localit ile Cobadin i Cump na;  

- 11 Noiembrie – Ziua Armisti iului - Medgidia; 
- 14 Noiembrie – Ziua Dobrogei; 
- 17 Noiembrie – Ziua Academiei Navale „Mircea cel B trân” ; 
- 23 Noiembrie – masa rotund  prilejuit  de împlinirea a 139 de ani de la 

reintegrarea Dobrogei în grani ele Statului Român; 
- 1 Decembrie – Ziua Na ional  a României; 
- 13 Decembrie – Ziua Etniei T tare. 

 
Coresponden  
În anul 2017, la nivelul Cancelariei Prefectului au fost întocmite 76 de adrese 

c tre: ministere, institu ii publice centrale, institu ii/ servicii publice deconcentrate, 
Consiliul Jude ean Constan a, prim rii, asocia ii, ONG-uri, unit i de înv mânt, acestea 
fiind transmise prin fax, email, po t .  
 

Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbun t ire 
a situa iei romilor 

La nivelul Institu iei Prefectului jude ul Constan a este constituit Biroul Jude ean 
pentru Romi, care monitorizeaz  semestrial stadiul de implementare a m surilor cuprinse 
în HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cet enilor români apar inând minorit ii rome. 

În anul 2017 au fost puse în legalitate 748 persoane, iar în ceea ce prive te num rul 
locurilor speciale pentru romi din cadrul institu iilor de înv mânt liceal, din cele 284 
locuri puse la dispozi ie în anul colar 2016-2017, au fost doar 63 de solicit ri. În 
înv mântul universitar, în anul 2016-2017, Universitatea Ovidiu a alocat 23 locuri 
speciale pentru romi, din care au fost ocupate 12, iar în anul universitar 2017-2018, au fost 
alocate 19 locuri, din care au fost ocupate 7.  

În vederea sprijinirii particip rii tuturor copiilor din comunitate la înv mântul 
obligatoriu, în jude ul Constan a exist  12 mediatori colari, iar pentru asigurarea 
serviciilor medicale membrilor comunit ii rome, la nivelul jude ului î i desf oar  
activitatea 12 mediatori sanitari. 
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B. Corpul de control al prefectului 
Ac iuni de control dispuse de Prefectul jude ului 

 
Tematica abordat : 
Castelu 

- Verificarea aspectelor semnalate prin intermediul peti iei înregistrate la Institu ia 
Prefectului – Jude ul Constan a cu nr. 2829/ 28.02.2017 - comuna Castelu (petentul a 
reclamat eventuale abuzuri ale Comisiei Locale de Fond Funciar Castelu privind 
reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pententului); 

- Verificarea aspectelor semnalate prin intermediul peti iei înregistrate la Institu ia 
Prefectului – Jude ul Constan a cu nr.21922/14.11.2016 i 23693/16.12.2016 comuna 
B neasa (peten ii reclam  acordarea unor sporuri salariale nelegal c tre secretarul oraşului, 
existen a a 3 dispozi ii diferite cu acelaşi num r de înregistrare cu privire la activitatea 
Compartimentului de Asisten  Social , deficien e în activitatea Comisiei Locale de Fond 
Funciar); 

- Verificarea urm toarelor documente: 
- HCL nr. 114/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 
- HCL nr. 96/04.11.2016 modificare şi aprobarea organigramei şi statului de func ii ale 
aparatului de specialitate al primarului; 
- HCL nr. 119/21.12.2016 privind schimbarea denumirii Complexului Cultural Callatis în 
Direc ia Cultural  şi Sport Mangalia şi aprobarea organigramei şi statului de func ii; 
- Alte acte administrative care au leg tur  de conexitate cu cele enumerate mai sus. 
 
N vodari 

Verificarea modului în care au fost adoptate hot rârile consiliului local de 
inventariere a domeniului public i privat al ora ului N vodari, cu referire la o lucrare 
hidrotehnic  de consolidare a malului Lacului Siutghiol, în suprafa  de aproximativ 3.365 
mp, efectuat  de c tre S.C. Somaco Construct S.R.L. împotriva ac iunii distructive a apei, 
în zona Bulevardului Mamaia Nord nr. 42. 

 
23 August 

Verificarea modului în care au fost aplicate prevederileLegii nr. 165/2013 privind 
m surile pentru finalizarea procesului de restituire în natur  sau în echivalent, a imobilelor 
preluate abuziv în perioada regimului comunist din România precum i prevederilor 
Circularei ANRP nr. 514-G:B:-24.03.2016. 
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Principalele deficien e constatate: 
Castelu 

- Existena unor documente emise de Comisia local de Fond Funciar Castelu care 
prin coninutul acestora se contrazic reciproc; 

- Existenta unor completari neconforme cu prevederile legale in documentele emise 
de Comisia locala de Fond Funciar Castelu (propunerea Comisiei Locale de fond funciar 
Castelu pentru solutionarea cererilor conform Legii nr. 247/2005 si inaintata Comisiei 
judetene Constanta pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pamantului Constanta, 
prin adresa nr.60 din 24.01.2006 si inregistrata la Institutia Prefectului cu nr. 
696/25.01.2006); 

- Existenta unei copii conforme cu originalul dupa Sentinta Civila nr. 2756 din 18 
iulie 2012 cu specificatia irevocabila de la data de 10.12.2012, prin nerecurare emisa de 
Grefa Judecatoriei Medgidia, dupa ce parata Comisia locala de fond funciar Castelu 
declara in termen legal recurs la Tribunalul Constanta impotriva Sentintei civile  nr. 2756 
din 18 iulie 2012 pronuntata de Judecatoria Medgidia in dosarul 7343/256/2011. 

- Mostenitorii autorului Bancila Dumitru nu fac dovada proprietatii asupra terenului 
in suprafata de 6,25 ha, solicitat in natura. 

- Existenta Deciziei civile nr 82 din 24 ian 2013 a Tribunalului Constanta in 
Dosarul 7343/256/2011 care modifica in tot sentinta civila nr 2756 din 18 iulie 2012 
pronuntata de Judecatoria Medgidia in sensul ca respinge actiunea paratului Bancila Florin 
Daniel, ca nefondata, decizia fiind irevocabila. 

 
B neasa 

- Referitor la acordarea unor sporuri ilegal  secretarului oraşului B neasa, Decizia 
Cur ii de Conturi nr. 92/18.10.2013 face referire la acordarea  în mod nelegal a unui spor 
de 500 lei/lun /salariat, fiind stabilit în acest sens recuperarea prejudiciului. Deoarece nu 
se face referire la acordarea altor drepturi ilegal angaja ilor prim riei oraşului B neasa, 
echipa de control a dedus c  nici secretarului nu i s-au acordat ilegal alte drepturi de natur  
salarial . Raportul de audit întocmit în data de 29.04.2016 nu face nici o referire la alte 
sume încasate de c tre secretarul u.a.t. cu nerespectarea prevederilor legale aplicate în 
domeniul salariz rii unitare a personalului pl tit din fonduri publice pentru perioada 
08.2013-04.2016. Drept urmare, aspectele sesizate nu se confirm . 

- Referitor la activitatea Compartimentului de Asisten  Social  s-a constatat c  se 
d  acelaşi num r de înregistrare la o dispozi ie care în anex  are tabelul cu persoanele 
pentru  care  se aplic  dispozi ia,  respectiv acordarea / neacordare / modificare / 
suspendare drepturi / încetare drepturi etc. 

- Referitor la activitatea Comisiei Locale de Fond Funciar s-a constatat c  s-au emis 
procese-verbale de punere în posesie  f r  ca persoanele s  fie validate prin hot rârea 
Comisiei Jude ene; s-a eludat art.  art.12 din Legea nr.165/2013 în sensul neintroducerii 
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persoanelor  din procesele verbale de punere în posesie în situa ia centralizatoare a 
cererilor de restituire nesolu ionate; s-a prejudiciat patrimoniul oraşului prin predarea 
efectiv  a terenului în baza procesului verbal de punere în posesie f r  s  existe o hot râre 
de validare a persoanelor în Anexa 22, s-au eliberat adeverin e pentru acordare de 
subven ii c tre persoane care nu de ineau terenul printr-un titlu valabil. 

 
Mangalia  

S-au constatat înc lc ri ale legisla iei motiv pentru care s-au introdus ac iuni în 
constatarea nulit ii par iale a  HCL nr. 114/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, HCL nr. 96/04.11.2016 modificare şi aprobarea organigramei şi statului de 
func ii ale aparatului de specialitate al primarului şi HCL nr. 119/21.12.2016 privind 
schimbarea denumirii Complexului Cultural Callatis în Direc ia Cultural  şi Sport 
Mangalia şi aprobarea organigramei şi statului de func ii. 

 
N vodari 

- Prin H.C.L. N vodari nr. 93/21.04.2011 s-a aprobat Domeniul Privat al Ora ului 
N vodari, iar suprafa a de 3365 mp face parte din domeniul privat al  Ora ului N vodari, 
având categoria de folosin  NNs; 

- Prin sentin a civil  a Tribunalului Constan a, nr. 636/28.03.2017, pronun at  în 
D.C. nr. 3693/118/2016, s-a respins cererea formulat  de  S.C. Somaco Construct S.R.L., 
în contradictoriu cu pârâ ii Ora ul N vodari, prin primar i Consiliul Local al Ora ului 
N vodari, de anulare a  H.C.L. N vodari nr. 93/21.04.2011, ca fiind nefondat . 

- Prin adresa nr. 1617/11.10.2017, înregistrat  la Institu ia Prefectului – Jude ul 
Constan a,  S.C. Somaco Construct S.R.L. a solicitat reanalizarea inventarierii în 
domeniul privat al U.A.T. N vodari a unei investi ii realizate de petent , ca i construc ie 
de ap rare împotriva ac iunii distructive a apei i înscrierea suprafe ei respective în Cartea 
Funciar  i ob inerea unor foloase necuvenite de c tre  U.A.T. N vodari. 

 
23 August 

În urma verific rii copiei Dosarului nr. 126/22.01.1997 având ca autori pe 
Eroscenco Vasile i Ioana s-a constatat c  acesta con ine documentele solicitate conform 
legilor fondului funciar i  Circularei ANRP nr. 514-G:B:-24.03.2016. 

Poate fi considerat ca document care poate atesta oarecum vechiul amplasament al 
suprafe ei de teren de inut  de autorul Eroscenco Vasile Cererea de intrare în CAP 
întocmit  de acesta, document ce se constituie în fila nr. 52 din dosarul de desp gubire 
întocmit de Comisia Local  de Fond Funciar din cadrul Prim riei 23 August.  

Din verific rile acestui dosar se constat  c  Dragomir Rodica cu domiciliul în 
Bucure ti, mo tenitoare a autorilor Eroscenco Vasile i Ioana, nu are cerere depus  în 
termen legal la Comisia Local  de Fond Funciar pentru solicitare-retrocedare suprafa a de 
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teren arabil pe raza comunei 23 August, fapt ce rezult din Declara ia notarial  nr. 
82/21.01.2013 dat  de mo tenitorii Eroscenco Ilie i Eroscenco Petre. 

Dosarul  având ca autor Eroscenco Vasile i Ioana a fost transmis Comisiei 
Jude ene de Fond Funciar din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a de c tre  
Comisia Local  de Fond Funciar din cadrul Prim riei 23 August cu adresa nr. 
8403/31.10.2017 i PV nr. 8407/31.10.2017. 
 
M suri propuse: 
Castelu 

Echipa de control a propus sesizarea institu iilor competente, în vederea clarific rii 
neconcordan elor descoperite, în sensul tragerii la r spundere a persoanelor care se fac 
vinovate de faptul c  autorului B ncil  Dumitru nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate 
sau i s-a reconstituit în mod nejustificat prin validare în Anexa 23 Desp gubiri (Legea nr. 
247/2005) cu o suprafa  de teren pentru care nu face dovada propriet ii cu înscrisuri 
atestate şi certificate de c tre Arhivele Na ionale. 

 
B neasa 

În acest sens s-a recomandat emiterea actelor administrative în mod individual şi 
adresarea unei solicit ri c tre ASPIS Constan a pentru îndrumare. 

S-au formulat sesiz ri c tre institu iile abilitate dat  fiind complexitatea neregulilor 
constatate, în sensul de a se constata dac  faptele s vârşite  exist  s vârşite întrunesc 
elementele constitutive ale unei infrac iuni. 

 
N vodari 

Pentru exprimarea unui punct de vedere competent i complet la sesizarea 
petentului, s-a solicitat suplimentarea verific rilor, în fapt i în drept, de c tre speciali ti 
din cadrul urm toarelor entit i: 
- Inspectoratul de Stat în Construc ii -  Inspectoratul Regional în Construc ii Sud-Est; 
- Administra ia Bazinal  de Ap  Dobrogea-Litoral; 
- Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Constan a; 
- Curtea de Conturi Constan a. 

 
23 August 

Dosarele ce au ca obiect acordarea de desp gubiri ce vor fi înaintate Secretariatului 
Comisiei Na ionale pentru Compensarea Imobilelor vor fi înso ite de un Borderou, toate 
filele dosarului vor fi numerotate, semnate i tampilate iar dosarele vor fi nuruite i 
sigilate pe prima i ultima fil . 

Dosarele privind acordarea m surilor compensatorii, vor fi transmise ANRP 
Bucure ti -  Secretariatul Comisiei Na ionale pentru Compensarea Imobilelor de c tre  
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Comisia Jude ean  de  Fond Funciar din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a. 
 
 

C. Afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic , programe i 
strategii guvernamentale  

Accesarea Fondurilor Europene 

Institu ia Prefectului Jude ul Constan a a depus în 2017 dou  cereri de finan are pe 
Programul Opera ional Comun “Bazinul M rii Negre” 2014 – 2020, care a avut termen de 
aplicare pe 31 mai 2017, una în calitate de solicitant i una în calitate de partener, ambele 
primind r spuns negativ în faza de evaluare administrativ , urmând a se redepune 
proiectul în calitate de beneficiar la lansarea noului apel de proiecte. 

Programe i strategii guvernamentale  

Informa ii detaliate privind monitorizarea îndeplinirii în jude  a programelor i 
strategiilor guvernamentale se reg sesc în alte capitole/subcapitole ele prezentului raport 
(exemplu: implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
– Capitolul IV litera K - Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte 
normative; Programul ”Lapte și corn” privind acordarea de produse lactate și de 
panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și 
pentru copii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore – 
Capitolul IV litera K - Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte 
normative; Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru 
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 – Capitolul 
IV litera K - Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative; 
implementarea Strategiei guvernamentale de îmbun t ire a situa iei romilor – Capitolul 
IV litera A). 

 

D. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative i contencios administrativ 

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

Tematica abordat : 
- Problematica privind administrarea patrimoniul autorit ilor publice locale: 

vânzarea unor suprafe e de teren prin negociere direct , inventarierea imobilelor ce apar in 
domeniului public i privat, organizarea unor licita ii publice în vederea înstr in rii 
suprafe elor de teren situate în domeniul privat al unit ii administrativ teritoriale, 
dezmembrarea unor imobile inventariate în patrimoniul unit ii administrativ teritoriale, 
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încheierea unor contracte de schimb/comodat/concesiune/asociere, prelungirea valabilit ii 
contractelor de concesiune/închiriere 40 de notific ri din care 3 ac iuni pe rolul instan elor 
de judecat  competente; 

- Taxele i impozitele locale  6 notific ri din care 1 ac iune în instan ; 
- Acordarea unor subven ii/ facilit i/ajutor de minimis de la bugetul local pentru 

anumite categorii de persoane fizice i juridice – 3 notific ri din care 1 ac iune; 
- Managementul resurselor umane – 55 de notific ri din care 7 ac iuni pe rolul 

instan elor de judecat  competente; 
- Legisla ia privind regimul juridic al incompatibilit ilor şi conflictului de interese 

pentru func ionarii publici i ale ii locali – 1 notificare; 
- Organizarea referendumului local – 1 notificare; 
- Disciplina în construc ii i amenajarea teritoriului – 1 notificare din care 1 ac iune 

pe rolul instan elor de judecat  competente i 4 ac iuni care vizeaz  autoriza iile de 
construire emise de c tre primari; 

- Atribuirea de denumiri unor obiective de interes public local - 2 notific ri. 
 

Nr. 
crt. 

Nr./ 
Data 
act 

adm. 

H.C.L./ 
Dispozi ie 

U.A.T. 

Tematica 
(Obiect act adm.) 

Deficien e 
(prevederi 

legale 
înc lcate) 

M suri 
revocari/ 
ac iuni 
 

Observa ii 

1. 89/ 
11.09. 
2017 

H.C.L. 
Cobadin  

privind aprobarea vânz rii 
prin negociere direct  a 
terenului intravilan aflat în 
domeniul privat al comunei 
Cobadin, în suprafa  de 
1053 mp situat pe str. 
Tufanelelor nr. 11 domnilor 
Ra id Ismet i Ra id 
Umurie, 

art. 123 
alin. 4 din 
Legea nr. 
215/2001. 
 

revocat  

2. 90/ 
11.09. 
2017 

H.C.L. 
Cobadin 

privind aprobarea vânz rii 
prin negociere direct  a 
terenului intravilan aflat în 
domeniul privat al comunei 
Cobadin, în suprafa  de 
1126 mp situat pe str. 
Teilor nr. 26 domnilor 
Amzu Stelian i Cernea 
Elena, 

art. 123 
alin. 4 din 
Legea nr. 
215/2001. 
 

Revocare  

3. 91/ 
11.09. 
2017 

H.C.L. 
Cobadin 

privind aprobarea vânz rii 
prin negociere direct  a 
terenului intravilan aflat în 
domeniul privat al comunei 
Cobadin, în suprafa  de 
2889 mp situat pe str. 
Tufanelelor nr. 33 domnilor 
Rusu Neculai i Rusu 
Maria, 

art. 123 

alin. 4 din 

Legea nr. 

215/2001. 

 

Revocare  

4. 92/ 
11.09. 

H.C.L. 
Cobadin 

privind aprobarea vânz rii 
prin negociere direct  a 

art. 123 Revocare  
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2017 terenului intravilan aflat în 
domeniul privat al comunei 
Cobadin, în suprafa  de 
1000 mp situat pe str. 
Prepelitei nr. 23 domnilor 
Cercel Stoica i Cercel 
Silvia, 

alin. 4 din 

Legea nr. 

215/2001. 

 

5. 93/1 
1.09. 
2017 

H.C.L. 
Cobadin 

privind aprobarea 
vânz rii prin negociere 
direct  a terenului 
intravilan aflat în domeniul 
privat al comunei Cobadin, 
în suprafa  de 1000 mp 
situat pe str. Prepelitei nr. 
21 domnilor Cercel Ion i 
Cercel Despina 

art. 123 

alin. 4 din 

Legea nr. 

215/2001. 

 

Revocare  

6. 96/ 
11.09. 
2017 

H.C.L. 
Cobadin 

aprobarea vânz rii 
prin negociere direct  a 
terenului intravilan aflat în 
domeniul privat al comunei 
Cobadin, în suprafa  de 
1077 mp situat pe str. 
Prim verii nr. 123 domnilor 
Moldoveanu Vasilic  
,Moldoveanu Mirela si 
Moldoveanu Gheorghe, 

art. 123 

alin. 4 din 

Legea nr. 

215/2001. 

 

Revocare  

7. 76/ 
24.07. 
2017 

Dispozitie 
Comana 

Exercitarea cu caracter 
temporar a func iei publice 
de conducere de secretar al 
Comunei Comana 

art.92 
alin.1 i 2 
din Legea 
nr.188/19
99 
republicat
, cu 

modific ri
le i 
complet r
ile 
ulterioare 

Revocare  

8. 10/ 
31.02. 
2017 

H.C.L. 
Cuza Vod  

vânzarea prin negociere 
direct  a unui teren 
intravilan 

- art.123 
alin.2 din 
Legea 
nr.215/20
01 
- art.13 
din Legea 
nr.50/199
1 
 

Revocare Notificarea a 
ramas f r  
obiect în urma 
complet rii 
documenta iei 
cu dovada 
dreptului de 
proprietate 
asupra 
construc iei 

9. 12/ 
31.02. 
2017 

H.C.L. 
Cuza Vod  

vânzarea prin negociere 
direct  a unui teren 
intravilan 

- art.123 
alin.2 din 
Legea 
nr.215/20
01 

Revocare Notificarea a 
ramas f r  
obiect in urma 
complet rii 
documenta iei 
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- art.13 
din Legea 
nr.50/199
1 
 

cu dovada 
dreptului de 
proprietate 
asupra 
construc iei 

10. 31/ 
27.07. 
2017 

H.C.L. 
Cogealac 

demararea procedurilor 
legale pentru 
implementarea Proiectului 
de ecologizare, prin 
dezintegrarearea de eurilor, 
neutralizarea acestora i 
valorificarea energetic-TIP 
Col ul Verde-Bio. 

-art. 2 din 
Legea nr. 
165/2013 

Ac iune Dosar civil 
nr.6049/118/2
017 

11. 10/ 
2017 

H.C.L. 
Ghindaresti 

aprobarea unui schimb de 
teren între comuna 
Ghind re ti i so ii 
Vindinei Nicolae i Vidinei 
Tudosia, 

Lipsa 
document
e  

Revocare 10/ 
2017 

12.  39/ 
23.02. 

2017 

H.C.L. 
Hâr ova 

începerea demersurilor 
legale pentru recuperarea 
terenului în suprafa  de 
181 mp situat în ora ul 
Hîrşova str. Unirii nr. 4 
proprietate publica a 
orasului Hirşova, aflat în 
administrarea consiliului 
local în prezent ocupat 
abuziv  de familia Ionescu 
Viorel si Laura 

- 
prevedere
rile art. 45 
alin (3) 
din legea 
215/2001 
republicat
 

Ac iune  39/ 23.02. 

2017 

13.  127/ 

24.11. 

2016 

H.C.L. 
Hâr ova 

acordul pentru propunerea 
de introducere in 
intravilanul ora ului 
H rşova prin studiu 
urbanistic de P.U.Z., a 
terenului in suprafata de 
30.591,00 mp arabil, clasa 
a-III-a de calitate, înscris în 
CF nr. 102132, tarla nr. 50, 
parcela nr. A232/14/2, nr. 
Cadastral 102132, în scopul 
realiz rii obiectivului de 
învestitii amenajare zona 
turistica si de agrement 

 art. 2 din 
legea 
165/2013 
cu 
modificari
le si 
completar
ile, art. 19 
din HG  
nr. 
401/2013 

Actiune   127/ 

24.11. 

2016 

14. 838/ 

16.11. 

2016 

Dispozi ie- 
Hâr ova 

îndeplinirea de c tre dl 
Nicoar  Cristian, a 
atribu iilor de manager 
interimar al Spitalului 
Or enesc Hâr ova 

prevederil
or art. 25 
alin. 1 din 
Legea nr. 
284/2010 

Actiune  838/ 

16.11. 

2016 
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15. 35/ 
23.02. 

2017 

H.C.L. 
Hâr ova 

privind aprobarea v nz rii 
directe a unor imobile ( 
terenuri) aflate în 
administrarea Consiliului 
Local Hîrşova 

- art. 123 
alin 2 din 
legea 
215/2001 
republicat
 cu 

modific ri
le si 
complet r
ile 
ulterioare 

Ac iune 35/ 23.02. 

2017 

16. 53/ 
14.06. 
2017 

Dispozi ie 
Mereni 

Reîncadrarea salariatului 
Gheordunescu Ion în cadrul 
UAT Mereni 

nerespect
are 
Decizia 
Civil  
nr.149 
CM/24.04
.2017, 
pronun at
 în 

acelaşi 
dosar de 
c tre 
Curtea de 
Apel 
Constan a 

Revocare 53/ 
14.06. 
2017 

17. 47/ 
02.05. 
2017 

Dispozi ie 
Mereni 

Modificarea organigramei 
şi a statului de func ii al 
UAT Mereni 

art.107 
alin.3 din 
Legea 
nr.188/19
99, 
republicat
 cu 

modific ri
le şi 
complet r
ile 
ulterioare  

Revocare 47/ 
02.05. 
2017 

18. 09/ 
08.02. 
2017 

HC.L. 
Nicolae 
B lcescu 

darea în folosin  c tre S.C. 
Consal Trade Carier  
S.R.L. a unui imobil 

-art.124 
din Legea 
nr.215/20
01 

A fost 
revocat   
prin  
H.C.L. 
nr.28/31.03
.2017 

09/ 
08.02. 
2017 

19.  31/ 
17.03. 

2017 

H.C.L. 
Seimeni  

modificarea anexei nr. 1 din 
HCL nr. 21/28.02.2017 
privind delegarea gestiunii 
Serviciului de între inere a 
iluminatului public al 
comunei Seimeni, jud. 

art. 43 
alin (3) 
din Legea 
nr. 
215/2001-
Legea 
administr

Revocare   31/ 17.03. 

2017 
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Constan a a iei 
publice 
locale 
republicat
, cu 

modific ri
le i 
complet r
ile 
ulterioare 

20. 14/ 
17.03. 
2017 

H.C.L. 
Dobromir 

privind revocarea Hot rârii 
Consiliului local al 
comunei Dobromir, nr. 
27/12.08.2016 privind 
împuternicirea 
reprezentantului legal al 
proiectului ,,Creşterea 
calităţii vieţii prin 
îmbunătăţirea 
infrastructurii fizice de 
bază şi a infrastructurii 
socio-culturale în comuna 
Dobromir, judeţul 
Constanţa,, 

- 
prevederil
e art. 1, 
alin. (6) 
din Legea 
nr. 
554/2004 
a 
contencio
sului 
administr
ativ  

Revocare 14/ 
17.03. 
2017 

21. 94/ 
14.06. 
2017 

H.C.L. 
Limanu 

privind aprobarea 
inventarului par ial al 
bunurilor care alc tuiesc 
domeniul public i privat al 
comunei Limanu 

- art. 2 din 
Legea nr. 
165/2013  
- art. 19 
din HG 
nr. 
401/2013 
 

Revocata 
prin  
Hcl nr. 
148/2017 

94/ 
14.06. 
2017 

22. 54/ 
22.09. 
2016 

H.C.L. 
Mangalia 

Aprobare subventii de 50% 
din pretul apei potabile si 
canalizarii in limita a 7 mc 
/luna/familie /pers singura 
pentru locuinta de 
domiciliu 

- art.12 lit 
m din 
Legea nr. 
241/2006 
- art. 24-
25 din 
Legea nr. 
116/2002 

Revocata 
prin  
HCL nr. 
66/2017 

54/ 
22.09. 
2016 

23. 109/ 
29.11. 
2016 

H.C.L. 
Mangalia 

109/29.11.2016, privind 
stabilirea unor m suri ce se 
impun a fi luate fa  de 
persoanele fizice care 
beneficiaz  de teren în baza 
Legii nr. 15/2003 i în baza 
Legii nr. 50/1991 i care nu 
au respectat clauzele 
contractuale , 

- art. 36  
si 7 din 
Legea nr. 
50/1991 
- art.6 din 
Legea nr. 
15/ 2003 

Actiune 109/ 
29.11. 
2016 

24. 96/ 
04.11. 

H.C.L. 
Mangalia 

privind modificarea i 
aprobarea organigramei i 

art. 30 
alin. 2 din 

Actiune  
Dosar  

96/ 
04.11. 
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2016   statului de func ii ale 
aparatului de specialitate al 
Primarului , Serviciului 
Public Comunitar Local de 
Eviden  a Persoanelor 
Mangalia i Complexului 
Cultural Callatis Mangalia 
,modificata prin HCL nr. 
112/04.11.2016 si pe cale 
de consecinta anularea 
HCL nr. 119/21.12.2016 
privind aprobarea 
schimb rii denumirii 
Complexului Cultural 
Callatis Mangalia în 
Directia Cultura si Sport 
Mangalia si aprobarea 
organigramei si a statului 
de functii  

Legea nr. 
311/2003 

3421/118/2
017 

2016   

25. 60/ 
31.05. 
2017 

H.C.L. 
Mangalia 

Aprobarea unor masuri de 
protectie sociala pentru 
persoanele  varstnice 

- art.43 
din OG 
nr. 
35/2002 
  
 

Revocata 
prin HCL 
nr. 
124/2017 

60/ 
31.05. 
2017 

26. 114/ 
2017 

H.C.L. 
Mangalia 

stabilirea impozitelor i 
taxelor locale pentru anul 
2017 

-art. 4 din 
OUG nr 
77/2014 
-art. 484 
alin. 3 din 
Legea nr. 
227/2016 
-pct. 161 
lit. b din 
H.G. nr. 
1/2016 

Revocata 
partial prin 
hcl nr. 
17/2017 
Dosar 
1614/118/2
017 

114/ 
2017 

27. 241/ 
07.07. 
2017 

H.C.L. 
N vodari 

privind atribuirea de 
denumiri unor obiective de 
interes public local, sensuri 
giratorii şi pasarela ce 
apar in oraşului N vodari, 
situate între municipiul 
Constan a –Pod trecere 
peste Canalul Dun re 
Marea Neagr  (bulevardul 
Mamaia Nord 

- 
prevederil
e art. 3, 
alin. (1), 
art. 5 
alin.(1) şi 
art. 5 alin. 
(3) din 
O.G. nr. 
63/2002 

Revocare 241/ 
07.07. 
2017 

28. 58/ 
27.07. 
2017 

H.C.L. 
Pestera 

privind vânzarea prin 
licitatie public  a 
imobilului teren în 
suprafa a de 10.000 mp din 
domeniul privat al UAT 
Pe tera , situat în 
extravilanul localit ii 

-art. 9 
alin. 1 din 
H.G. nr. 
401/2013 
-art.8 alin 
1 din 
Legea nr. 

revocare 58/ 
27.07. 
2017 
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Pe tera , amplasat în 
parcela CC 384/2/1  
destinat pentru construc ii 
industriale, 

165/2013 

29. 19/ 
2017 

H.C.L. 
Pestera 

aprobarea particip rii 
consiliului local al comunei 
Pe tera în cadrul unui 
contract de asociere în 
participa iune având ca 
obiect înfiin area unei 
cariere de nisip 

art. 9 alin. 
1 din 
H.G. nr. 
401/2013 

Revocare 19/ 
2017 

30. 154/ 
2017 

H.C.L.  
Poarta Alba  

atribuirea denumirii de ” 
Strada Credin ei”, unei 
strazi din comun  

art. 3 alin 
1 din 
O.G. nr. 
63/2002 

Revocata 
prin HCL 
nr. 
193/2017 
 

154/ 
2017 

31. 253/ 
29.11. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea reducerii cu 
50% a tarifelor pentru 
serviciile de ap  i 
canalizare – epurare 
practicate de SC RAJA SA 
Constan a începând cu data 
de 01.01.2017 pe raza 
teritorial  a UAT 
Cernavod  

- art.35 
alin.4 din 
Legea 
nr.241/20
06 
- anexa 
nr. 4 la 
Statutul 
cadru al 
Asocia iei 
de 
dezvoltare 
Intercomu
nitar  pt 
serviciul 
de 
alimentar
e cu ap  
i 

canalizare 
- Statutul 
ADI- Ap  
canal C a 
- Art. 52 1 
alin. 1 i 2 
din Legea 
nr. 
225/2016 
 

Ac iune 
Dosar 
186/118/20
17 

253/ 
29.11. 
2016 

32. 299/ 
27.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Prelungirea unui nr. de 16 
contracte de închiriere a 
locuin elor de tip ANL 
situate în loc. Cernavod , 
jud. C a, str. Pinilor nr.4 si 
str. Seimeni nr. 18aflate în 
administrarea UAT 
Cernavod  

     
Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 299/ 
27.12. 
2016 
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33. 298/ 
27.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Prelungirea unor contracte 
de închiriere pt locuintele 
din fondul locativ de stat 
situate în loc. Cernavod , 
aflate în administrarea UAT 
Cernavod  

     
Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 298/ 
27.12. 
2016 

34. 296/ 
27.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea raportului de 
evaluare pt terenul în 
suprafa  de 15 mp din str. 
Unirii, blocul P3A, sc. B, în 
continuarea apatamentului 
nr. 22 parter 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 
 

revocare 296/ 
27.12. 
2016 

35. 295/27
.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea raportului de 
evaluare pt terenul în 
suprafa  de 250 mp din str. 
Canalului FN 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 295/27.12. 
2016 

36. 294/ 
27.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea raportului de 
evaluare pt terenul în 
suprafa  de 201 mp din str. 
Victoriei nr. 37 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 294/ 
27.12. 
2016 

37. 292/ 
27.12.
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea prelungirii pe o 
perioad  de 1 an a duratei 
contractelor de închiriere pt 
terenurile pe care sunt 
amplasate construc ii 
provizorii cu destina ia 
garaj 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 292/ 
27.12.2016 

38. 291/ 
27.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea prelungirii pe o 
perioada de 2 ani a 
contractelor de închiriere pt 
terenurile pe care sunt 
amplasate  construc ii 
provizorii cu destinatia de 
spa ii comerciale i 
amenajare teras  
împrejmuit  – spa iu 
recreativ 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 291/ 
27.12. 
2016 

39. 290/ 
27.12. 
2016 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea prelungirii pe o 
perioada de 1 an a 
contractului de închiriere pt 
terenul în suprafata de 2000 
mp situat în zona extravilan 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 

revocare 290/ 
27.12. 
2016 



40 

 

, parcela A22/3/5 cu 
destinatia vatra-stupina 

Legea nr. 
215/2001 

40. 106/ 
23.06. 
2017 

H.C.L. 
Saligny 

Dezmembrarea imobilului 
teren extravilan în suprafa  
de 77000 mp situat în în 
com Saligny , parcela 
A304/43, nr. cadastral 
101251 în lot 1-76960 mp 
extravilan, lot 2 – 40 mp 
extravilan 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 106/ 
23.06. 
2017 

41. 105/ 
23.06. 
2017 

H.C.L. 
Saligny 

Dezmembrarea imobilului 
teren extravilan în suprafa  
de 52635 mp situat în com 
Saligny , parcela 425/1/2, 
nr. cadastral 101257 în lot 
1-52595 mp extravilan, lot 
2 – 40 mp extravilan 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 105/ 
23.06. 
2017 

42. 104/ 
23.06. 
2017 

H.C.L. 
Saligny 

Dezmembrarea imobilului 
teren extravilan în suprafa  
de 25450 mp situat în în 
com Saligny , parcela A 
336, nr. cadastral 100959 în 
lot 1-25410 mp extravilan, 
lot 2 – 40 mp extravilan 

Cvorum- 
înc lcarea 
prevederil
or art. 45 
alin. 3 din 
Legea nr. 
215/2001 

revocare 104/ 
23.06. 
2017 

43. 49/ 
02.03. 
2017 

Dispozi ie 
S cele 

Plata unei indemniza ii 
pentru activitatea depus  de 
membrii comisiei de 
licita ie 

Art. 7 din 
Legea-
Cadru nr. 
284/2010 

Dosar nr.  
8335/118/2
017 

49/ 
02.03. 
2017 

44. 214/ 
10.10. 
2017 

Dispozi ie 
S cele 

Plata unei indemniza ii 
pentru activitatea depus  de 
membrii comisiei de 
licita ie 

Art. 7 din 
legea nr. 
153/2017 

Dosar nr.  
7957/118/2
017 

214/ 
10.10. 
2017 

45. 216/ 
20.10. 
2017 

Dispozi ie 
S cele 

Plata unei indemniza ii 
pentru activitatea depus  de 
membrii comisiei de 
licita ie 

Art. 7 din 
legea nr. 
153/2017 

Dosar nr.  
7955/118/2
017 

216/ 
20.10. 
2017 

46. 72/ 
2017 

Dispozi ie 
S cele 

Plata unei indemniza ii 
pentru activitatea depus  de 
membrii comisiei de 
licita ie 

Art. 7 din 
Legea-
Cadru nr. 
284/2010 

Dosar nr. 
 
7958/118/2
017 

72/ 
2017 

47. 28/ 
31.01. 
2017 

H.C.L. 
Constan a 

privind organizarea 
Consiliului de 
administra iei al S.C. 
Confort Urban S.R.L. 
Constan a 

94 alin.2 
lit. ,,c” 
din Legea 
nr. 
161/2003 
privind 
unele 
m suri 
pentru 
asigurarea 
transparen
ei în 

revocare 28/ 
31.01. 
2017 
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exercitare
a 
demnit il
or 
publice, a 
func iilor 
publice şi 
în mediul 
de afaceri, 
prevenire
a şi 
sanc ionar
ea 
corup iei 

48. 244/ 
12.10. 
2017 

Dispozi ie 
Corbu 

privind delegarea 
atribu iilor de primar al 
comunei Corbu 
domnişoarei N stase Diana 

Art. 65 
din Legea 
nr. 
215/2001 

revocare 244/ 
12.10. 
2017 

49. 50/ 
07.02. 
2017 

Dispozi ie 
Corbu 

privind actualizarea 
organigramei, num rului de 
personal şi dot rile 
Serviciului voluntar pentru 
Situa ii de Urgen  al 
comunei Corbu 

s-a emis 
în baza 
unui act 
normativ 
abrogat; 
Ordinul 
nr. 195/ 
2007, era 
abrogat  
la data 
emiterii 
actului 
administr
ativ prin 
Ordinul 
nr.96/ 
2016 

revocare 50/ 
07.02. 
2017 

50. 6/ 
30.01.
2017 

Dispozi ie 
Corbu 

privind numirea doamnei 
N stase Diana, func ionar 
public definitiv, în func ia 
public  inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, în 
cadrul compartimentului 
Asisten  Social  şi 
Autoritate Tutelar , din 
cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Corbu, jude ul 
Constan a 

pct. 3.5 
din 
Ordinul  
nr. 
923/2014 
din 2014  
- 
republicat 
pentru 
aprobarea 
Normelor 
metodolo
gice 
generale 
referitoare 
la 
exercitare
a 

reanaliza i 
actul de 
 numire în 
lumina  
legisla iei 
în vigoare  
în sensul 
stabilirii 
 limitele de  
competen  
 în 
exercitarea 
 controlului 
financiar 
 preventiv 
propriu. 

6/ 
30.01.2017 
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controlulu
i financiar 
preventiv 
şi a 
Codului 
specific 
de norme 
profesion
ale pentru 
persoanel
e care 
desf şoar
 

activitatea 
de control 
financiar 
preventiv 
propriu 

51. 18/ 
2017 

Dispozi ie 
Corbu 

privind stabilirea salariului 
de baz  al doamnei Vîrtosu 
Camelia,  

nu se 
poate 
interveni 
asupra 
raporturil
or de 
serviciu 
pentru un 
func ionar 
public 
care de 
drept este 
suspendat 
din 
func ia 
public  în 
temeiul 
art. 94 
lit.,,j” din 
Legea nr. 
188/1999 
- privind 
Statutul 
func ionar
ilor 
publici. 

revocare 18/ 2017 

52. De la 
nr. 8 la 
nr.34/ 
20.01. 
2017 

Dispozi ie 
Corbu 

privind stabilirea salariilor 
brute ale func iionarilor 
publici şi personalului 
contractual 

art. 11 din 
Legea 
284/2010, 
privind 
salarizare
a unitar  a 
personalul
ui pl tit 
din 

Reanalizare 
act  
administrati
v i  
completare
a lui 

De la nr. 8 la 
nr.34/ 
20.01. 
2017 
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fonduri 
publice 

53. 102/ 
22.12. 
2016 

H.C.L. 
Corbu 

Planul de ocupare a 
func iilor publice pe anul 
2017 al comunei Corbu, 
jude ul Constan a 

art. 14 
alin.1 şi 2 
din 
Ordinul 
nr. 
7660/200
6 

Completare  
act 
administrati
v 

102/ 
22.12. 
2016 

54. 104/ 
22.12.
2016 

H.C.L. 
Corbu 

s-a aprobat organigrama şi 
statul de func ii al 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Corbu, 
pe anul 2017 

107 alin. 
3 din 
Legea nr. 
188/1999 
- statutul 
func ionar
ilor 
publici 

Completare  
act 
administrati
v 

104/ 
22.12.2016 

55. 106/ 
22.12.
2016 

H.C.L. 
Corbu 

Aprobarea ini ierii 
procedurii de concesionare 
a unui imobil-teren aflat în 
domeniul privat al comunei 
Corbu, jude ul Constan a, 
în suprafa  de 15,452 ha 
situat în parcelele P452 şi 
P453 pentru realizarea 
obiectivului  ,,Extindere 
cariera de calcar în 
perimetrul minier Lumini a 
Taşaul” 

O.U.G nr. 
54/2006 
şi ale 
H.G. nr. 
168/2007 

Completare  
act 
administrati
v 

106/ 
22.12.2016 

56. 107/ 
22.12.
2016 

H.C.L. 
Corbu 

Stabilirea impozitelor i 
taxelor locale 

art. 486 
din Codul 
fiscal 
coroborat 
cu pct 164 
din 
Normele 
Metodolo
gice de 
aplicare 
ale 
Codului 
fiscal 

Completare  
act 
administrati
v 

107/ 
22.12.2016 

57. 07/ 
23.02.
2017 

H.C.L. 
Corbu 

s-a aprobat concesionare 
f r  licita ie public  a unor 
terenuri intravilane ce fac 
parte din domeniul privat al 
comunei Corbu în baza 
prevederilor art. 15 ale 
Legii nr. 50/199 

Legea nr. 
50/1991 

Completare  
act 
administrati
v 

07/ 
23.02.2017 

58. 82/ 
28.10.
2016 

H.C.L. 
Corbu 

s-a aprobat concesionare 
f r  licita ie public  a unor 
terenuri intravilane ce fac 

Legea nr. 
50/1991 

Completare  
act 
administrati

82/ 
28.10.2016 
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parte din domeniul privat al 
comunei Corbu în baza 
prevederilor art. 15 ale 
Legii nr. 50/1991 

v 

59. 84/ 
28.10.
2016 

H.C.L. 
Corbu 

aprobat organizarea 
licita iei publice deschise în 
vederea concesion rii unor 
terenuri intravilane care fac 
parte din domeniul privat la 
comunei Corbu ce are ca 
obiect edificarea de 
locuin e 

Legea nr. 
50/1991 

Completare  
act 
administrati
v 

84/ 
28.10.2016 

60. 8/ 
23.02. 
2016 

H.C.L. 
Corbu 

 aprobat înfiin area 
Sistemului de distribu ie 
gaze naturale în comuna 
Corbu 

Hot rârii 
nr. 749 
din 26 
august 
2014 
pentru 
aprobarea 
Normelor 
de 
aplicare a 
prevederil
or 
referitoare 
la 
atribuirea 
contractel
or de 
concesiun
e a 
serviciulu
i public 
de 
distribu ie 
a gazelor 
naturale 

Reanalizare 
act  
administrati
v i  
completare
a lui 

8/ 
23.02. 
2016 

61. 03/ 
23.02. 
2017 

H.C.L. 
Corbu 

s-a aprobat şi însuşit 
propunerea de 
dezmembrare 

art. 132 
alin.1 din 
Ordinul 
ANCPI 
nr. 
700/2014. 

Reanalizare 
act 
 
administrati
v i 
completare
a lui 

03/ 
23.02. 
2017 

62. 09/ 
23.02. 
2017 

H.C.L. 
Corbu 

s-a aprobat şi însuşit 
Planului de amplasament şi 
delimitare a imobilului cu 
propunere de dezlipire 

art. 132 
alin.1 din 
Ordinul 
ANCPI 
nr. 
700/2014. 

Reanalizare 
act 
administrati
v i 
completare
a lui 

09/ 
23.02. 
2017 

63. 100/ 
24.11. 
2016 

H.C.L. 
Corbu 

s-a aprobat şi însuşit 
Planului de amplasament şi 
delimitare a imobilului cu 

art. 132 
alin.1 din 
Ordinul 

Reanalizare 
act 
administrati

100/ 24.11. 
2016 
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propunere de alipire pentru 
terenul intravilan în 
suprafa  de 616 mp situat 
în comuna Corbu, sat Vadu, 
care face parte din 
domeniul privat al comunei 
Corbu 

ANCPI 
nr. 
700/2014. 

v i 
completare
a lui 

64. 79/ 
20.12. 
2016 

H.C.L. 
B neasa 

completarea inventarului 
bunurilor ce alc tuiesc 
domeniul privat la ora ului 
B neasa 

Legea 
nr.213/19
98 

Revocat 
prin 
HCL 23/ 
30.03.2017 

79/20. 
12.2016 

65. 7/ 
31.01. 
2017 

H.C.L. 
B neasa 

aprobarea desf ur rii 
referendumului local pentru 
modificarea statutului UAT 
B neasa de la statutul de 
ora  la cel de comun  

-art.16 
alin.1 din 
Legea 
nr.3/2000, 
actualizat
; 

Revocat 
prin 
HCL 47/ 
11.05.2017 

7/ 
31.01. 
2017 

66. Autori
za ie 
de 
constr
uire 
nr. 
1088 
/2016 

Prim ria 
mun. 
Constan a 

Munteanu Hellmut Sorin i 
Ana Maria 

Adresa nr. 
35677/20
17 a 
Inspectora
tului 
jude ean 
in 
Construc i
i 
Constan a 

Ac iune- 
dosar 6344/ 
118/2017- 
tribunalul 
Cta 

Autoriza ie de 
construire nr. 
1088/2016 

67. Autori
za ie 
de 
constr
uire 
nr. 
746/ 
2017 

Prim ria 
mun. 
Constan a 

Mu e Hristu i Ecaterina Adresa nr. 
42033/20
17 a 
Inspectora
tului 
jude ean 
in 
Construc i
i 
Constan a 

Ac iune- 
dosar 6343/ 
118/2017- 
tribunalul 
Cta 

Autoriza ie de 
construire nr. 
746/2017 

68. Autori
za ie 
de 
constr
uire 
nr. 
1202/ 
2016 

Prim ria 
mun. 
Constan a 

SC Bogaris Residential 
Rom Cuatro SRL 

Adresa nr. 
12974/20
17 a 
Inspectora
tului 
jude ean 
in 
Construc i
i 
Constan a 

Ac iune- 
dosar 7769/ 
118/2017- 
tribunalul 
Cta 

Autoriza ie de 
construire nr. 
1202/2016 

69. Autori
za ie 
de 
constr
uire 

Prim ria 
mun. 
Constan a 

Istrate R zvan Adresa nr. 
9780/201
7 a 
Inspectora
tului 

Ac iune- 
dosar 7770/ 
118/2017- 
tribunalul 
Cta 

Autoriza ie de 
construire nr. 
74/2017 
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nr. 74/ 
2017 

jude ean 
in 
Construc i
i 
Constan a 

70. 319/ 
31.10.
2017 

H.C.L. 
Cernavod  

Aprobarea vânz rii 
terenului în suprafa  de 22 
mp din str. Caz rmii nr. 
2A, atestat în patrimoniul 
privat al ora ului cu nr. 
cadastral i CF 103731 

Art. 123 
alin. 1 i 2 
din Legea 
nr. 
215/2001 

revocata 319/ 
31.10.2017 

71. 52/ 
23.03. 
2017 

Dispozi ie 
Saraiu 

Privind unele m suri pentru 
stabilirea slariului lunar 
pentru personalul din cadrul 
Prim riei comunei Saraiu 

O.U.G nr. 
2/2017 

Dosar 
 6920/118/ 
2017 

52/ 
23.03. 
2017 

72. 78/ 
31.04. 
2017 

Dispozi ie 
Saraiu 

Privind unele m suri pentru 
stabilirea slariului lunar 
pentru personalul din cadrul 
Prim riei comunei Saraiu 

Legea nr. 
263/2006 
Legea nr. 
284/2001 

Dosar 
7407/118/ 
2017 

78/ 
31.04. 
2017 

73. 29/ 
2017 

H.C.L. 
Constan a 

aprobat un protocol încheiat 
între municipiul Constan a, 
S.C. Confort Urban S.R.L. 
şi S.C. Maundier Fider 
S.R.L. în vederea realiz rii 
obiectivului ,,Amenajare 
acces incinta cl diri 
comerciale prin realizarea 
unui sens giratoriu din 
Şoseaua Mangaliei, FN, 
zona pod Dorally Mall” 

Legea nr. 
24/2002 

Completare 
act 
administrati
v 

29/ 
2017 

74. de la 
131 la 
134/ 
27.04.
2017  
 

H.C.L. 
Constan a 

Majorarea impozit pe 
cl diri 

art. 489 
alin.5, 7 şi 
8 din 
Legea nr. 
272/2015 
– Codul 
fiscal 

Completare 
act 
administrati
v 

de la 131 la 
134/ 
27.04.2017  
 

 

2. Controale dispuse în urma sesiz rilor i audien elor înregistrate la Institu ia 
Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fa a locului 

1 - Prin Ordinul Prefectului nr. 87/23.03.2017 s-a constituit comisia de control în 
vederea verific rii aspectelor semnalate prin intermediul peti iei înregistrate la Institu ia 
Prefectului – Jude ul Constan a cu nr. 2829/ 28.02.2017  - comuna Castelu (petentul 
reclam  eventuale abuzuri ale Comisiei Locale de Fond Funciar Castelu privind 
reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pententului. 

Echipa de control a propus sesizarea institu iile competente, în vederea clarific rii 
neconcordan elor descoperite, în sensul tragerii la r spundere a persoanelor care se fac 
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vinovate de faptul c  autorului B ncil  Dumitru nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate 
sau i s-a reconstituit în mod nejustificat prin validare în Anexa 23 Desp gubiri (Legea nr. 
247/2005) cu o suprafa  de teren pentru care nu face dovada propriet ii cu înscrisuri 
atestate şi certificate de c tre Arhivele Na ionale. 

2 - Prin Ordinul Prefectului nr. 20/17.01.2017 s-a constituit comisia de control în 
vederea verific rii aspectelor semnalate prin intermediul peti iei înregistrate la Institu ia 
Prefectului – Jude ul Constan a cu nr.21922/14.11.2016 i 23693/16.12.2016 comuna 
B neasa (peten ii reclam  acordarea unor sporuri salariale nelegal c tre secretarul 
oraşului, existen a a 3 dispozi ii diferite cu acelaşi num r de înregistrare cu privire la 
activitatea Compartimentului de Asisten  Social , deficien e în activitatea Comisiei 
Locale de Fond Funciar). 

Echipa de control a recomandat emiterea actelor administrative în mod individual 
şi adresarea unei solicit ri c tre ASPIS Constan a pentru îndrumare. S-au formulat sesiz ri 
c tre institu iile abilitate dat  fiind complexitatea neregulilor constatate, în sensul de a se 
constata dac  faptele s vârşite exist  s vârşite întrunesc elementele constitutive ale unei 
infrac iuni. 

3 - Prin Ordinul Prefectului nr. 94/16.03.2017 s-a constituit comisia de control în 
vederea verific rii urm toarelor acte administrative adoptate de c tre Consiliul local al 
municipiului Mangalia: HCL nr. 114/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale; HCL nr. 96/04.11.2016 modificare şi aprobarea organigramei şi statului de func ii 
ale aparatului de specialitate al primarului; HCL nr. 119/21.12.2016 privind schimbarea 
denumirii Complexului Cultural Callatis în Direc ia Cultural  şi Sport Mangalia şi 
aprobarea organigramei şi statului de func ii; Alte acte administrative care au leg tur  de 
conexitate cu cele enumerate mai sus. 

S-au constatat înc lc ri ale legisla iei motiv pentru care s-au introdus ac iuni în 
constatarea nulit ii par iale a  HCL nr. 114/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, HCL nr. 96/04.11.2016 modificare şi aprobarea organigramei şi statului de 
func ii ale aparatului de specialitate al primarului şi HCL nr. 119/21.12.2016 privind 
schimbarea denumirii Complexului Cultural Callatis în Direc ia Cultural  şi Sport 
Mangalia şi aprobarea organigramei şi statului de func ii. 

4 - Prin Ordinul Prefectului nr. 94/16.03.2017 s-a constituit comisia de control în 
vederea verific rii respect rii prevederilor legale referitoare la organizarea şi func ionarea 
aparatului de specialitate al primarului comunei Comana în perioada 01.07.2016 -
01.04.2017 şi dup  caz a perioadelor conexe; Verificarea în perioada 04-06.04.2017 a 
respect rii prevederilor legale privind emiterea dispozi iilor primarului comunei Comana, 
organizarea şedin elor şi adoptatea hot rârilor Consiliului Local al comunei Comana, 
îndeplinirea atribu iilor secretarului U.A.T. 
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5 - Prin Ordinul Prefectului nr. 146/12.04.2017 s-a constituit comisia de control în 
vederea verific rii respect rii prevederilor legale referitoare la organizarea şi func ionarea 
aparatului de specialitate al primarului comunei Aliman în perioada 01.07.2016 -
10.04.2017 şi dup  caz a perioadelor conexe; În perioada 19-20.04.2017 s-a realizat 
verificarea a respect rii prevederilor legale privind emiterea dispozi iilor primarului 
comunei Aliman, organizarea şedin elor şi adoptatea hot rârilor Consiliului Local al 
comunei Aliman, îndeplinirea atribu iilor secretarului U.A.T. 

6 - Prin Ordinul Prefectului s-a constituit comisia de control în vederea verific rii 
legalit ii înscrierii unei suprafe ei de 3365 m.p. în domeniul privat al ora ului N vodari i 
impozitarea acestei suprafe e în sarcina S.C. Somaco Construct S.R.L. Nu s-au constatat 
deficien ele sesizate de S.C. Somaco Construct S.R.L. 

7 - Prin Ordinul Prefectului s-a constituit comisia de control în vederea verific rii 
preciz rilor S.C. Somaco Construct S.R.L. referitoare la modul nelegal în care UAT 
N vodari a prejudiciat dreptul de proprietate al statului roman, prin schimbarea categoriei 
cadastrale a investi iei de uz i de interes public national, edificat  de petent  în zona 
Ora ului N vodari, DC 86 – Mamaia Nord, din construc ie hidrotehnic  de ap rare 
împotriva ac iunii distructive a apei în teren neproductiv, pentru a fi inclus în inventarul 
UAT N vodari i înscris în Cartea Funciar . Nu s-au constatat deficien ele sesizate de 
S.C. Somaco Construct S.R.L. 

8 - Prin Ordinul Prefectului s-a constituit comisia de control în vederea verific rii 
pentru perioada 01.07.2016 - 07.11.2017 i dup  caz a perioadelor conexe, conform 
legisla iei de specialitate, a respect rii prevederilor legale referitoare la organizarea şi 
func ionarea aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, organizarea şi 
func ionarea Consiliului Local Adamclisi şi documentele rezultate din activitatea 
deliberativ . Principalele deficien e constatate au fost: dep irea termenului de 
comunicare a actelor administrative; nerespectarea succesiunii adopt rii/încheierii actelor 
administrative; diferen ierea cvorumului pentru situa ii similare. 

9 - Prin Ordinul Prefectului s-a constituit comisia de control în vederea verific rii 
respect rii prevederilor legale referitoare la constatarea încet rii de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local, al domnului Marin Cornel, 
având în vedere îndeplinirea condi iilor prev zute de art.9 alin.2 lit.”f”, alin.3, art.11 
alin.3, art.12 alin.1 i alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale ilor locali, cu 
modific rile i complet rile ulterioare. Principalele deficien e constatate au fost: 
neadoptarea unei hot râri de c tre C.L. Corbu prin care s  constate încetarea de drept, 
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local, al domnului Marin 
Cornel. 
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3. Instruirea secretarilor unit ilor administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea 
actelor normative nou ap rute 
 

Domeniile pentru care s-a realizat instruirea secretarilor unit ilor administrativ – 
teritoriale sunt: 

1. Respectarea prevederilor H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor f r  st pân 

2. Respectarea termenelor i ac iunilor prev zute în legisla ia de specialitate pentru 
desf urarea alegerilor par iale în cadrul autorit ilor administra iei publice locale din 
jude ul Constan a, în anul 2017; Posibilitatea desemn rii persoanelor cu bun  reputa ie 
pentru a fi propuse s  participe la tragerea la sor i pentru desemnarea pre edin ilor i 
loc iitorilor Birourilor Electorale de Circumscrip ii; 

3. Respectarea dispozi iilor H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi jude elor şi ale H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe; 

4. Respectarea prevederilor Legii nr. 165/2013  şi a celorlalte legi ale fondului 
funciar. M surile necesare a fi luate pentru accelerarea restituirii propriet ilor solicitate 
de persoanele îndrept ite conform legilor fondului funciar. 

- Principalele neajunsuri semnalate au vizat: lipsa fondurilor b neşti în vederea 
întocmirii planurilor parcelare  necesare scrierii proceselor-verbale de punere în posesie 
şi ulterior a titlurilor de proprietate, 

- Dificult i la încheierea protocoalelor de predare primire între Comisiile Locale şi 
ADS, datorate lipsei de centralizare din partea ADS sub aspectul suprafe ei exacte 
de inute; 

5. Aplicarea dispozi iilor Legii nr. 225/2016 pentru modificarea i completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006; 

6. Armonizarea dispozi iilor art. 87 alin.1 lit ,,a” i art. 88 alin.1 lit. ,,a” din legea 
nr. 161/2003 cu dispozi iile art. 57 alin.7 din Legea nr. 215/2001; 

7. Prevederile Legii nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a 
Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind 
m surile pentru finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi 
a art. 3 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au apar inut cultelor religioase din România 

 

https://idrept.ro/00171304.htm
https://idrept.ro/00155908.htm
https://idrept.ro/00085897.htm
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4. Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec tore ti 
În termenele stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modific rile şi complet rile ulterioare, pentru un num r de 11 acte administrative 
emise/adoptate de uni iile administrativ teritoriale din judet au fost formulate ac iuni 
pentru sesizarea instan ei judec toreşti competente, respectiv Sec ia de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Constan a. Împreun  cu elaborarea ac iunii de 
constatare a nulit ii actelor administrative considerate nelegale, a fost întocmit  şi 
documenta ia aferent  în sus inerea nelegalit ii hot rârilor atacate. Întreaga ac iune, 
împreun  cu înscrisurile corespunz toare, a fost întocmit  în 3 exemplare, unul dintre 
exemplare formând un dosar înregistrat ca atare în registrul special întocmit în vederea 
eviden ierii ac iunilor ce au ca temei de drept Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 
2004. Fiecare dosar astfel înregistrat a fost completat cu actele de procedur  derulate prin 
intermediul instan ei de judecat , acte de procedur  la care s-a r spuns în mod 
corespunz tor, în func ie de cerin ele stabilite în sarcina institu iei noastre. De asemenea, 
pentru fiecare ac iune în parte a fost delegat  persoana responsabil  în vederea sus inerii 
acesteia în fa a instan ei de judecat . 

În cursul anului 2017 au fost formulate 22 de ac iuni în baza Legii nr. 9/2012 
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Aceste ac iuni au fost 
formulate în contradictoriu cu Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a - Serviciul Public 
Regim Permise de Conducere şi Înmatricul ri a Vehiculelor. Aceste ac iuni au fost 
înregistrate în eviden ele speciale ce privesc litigiile ce au ca obiect preten ii ce rezult  din 
aplicarea Legii nr. 9/ 2012. Ac iunile astfel înregistrate şi eviden iate au fost arhivate, 
dosarele formate fiind completate cu actele de procedur  comunicate prin intermediul 
instan ei, precum şi cu înscrisurile întocmite în cadrul procedurii de ap rare formulate de 
institu ia noastr . Procedura de ap rare cuprinde întâmpin rile prin care se exprim  
punctul de vedere cu privire la solicit rile formulate, r spunsul la adresele formulate de 
instan  în vederea solu ion rii cauzelor, dar şi recursurile formulate, acolo unde a fost 
cazul.  

Din totalul de 22 de ac iuni înregistrate pe rolul instan elor de judecat  competente, 
instan a de fond s-a pronun at în 16 cauze urmând a fi îndeplinit  procedura c ilor 
ordinare de atac, acolo unde se impune. 

În ceea ce priveşte aplicarea legisla iei în materia fondului funciar , au fost 
înregistrate în anul 2017 un num r de 245 de ac iuni ce au avut ca obiect legile fondului 
funciar şi în care Comisia Jude ean  Constan a pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor este parte. Aceste ac iunile au fost înregistrate în eviden ele speciale ce 
privesc litigiile ce au ca obiect preten ii ce decurg din aplicarea legilor fondului funciar. 
Ac iunile astfel înregistrate şi eviden iate au fost arhivate, dosarele formate fiind 
completate cu actele de procedur  comunicate prin intermediul instan ei, precum şi cu 
înscrisurile întocmite în cadrul procedurii de ap rare formulate de institu ia noastr . 
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Procedura de ap rare cuprinde întâmpin rile prin care se exprim  punctul de vedere cu 
privire la solicit rile formulate, r spunsul la adresele formulate de instan  în vederea 
solu ion rii cauzelor, dar şi recursurile formulate, acolo unde a fost cazul. Adresele 
instan ei au vizat în principal, comunicarea unor documente întocmite sau verificate de 
Comisia Jude ean  Constan a pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
iar r spunsul a constat în înaintarea acestora, în copie legalizat , iar în situa ia în care 
documentele solicitate nu s-au reg sit în arhiva institu iei noastre întrucât au fost returnate 
comisiilor locale de fond funciar, s-au formulat r spunsuri în acest sens, fiind indicate 
institu iile abilitate a satisface cerin ele instan ei.  

Din totalul de 245 ac iuni înregistrate, în 207 cauze instan a de fond s-a pronun at 
printr-o sentin , în 18 litigii s-a formulat calea ordinar  de atac a apelului, 11 dosare sunt 
suspendate de c tre instan a de jduecat , un dosar este perimat, iar în 8 cauze sentin ele au 
r mas definitive . 

În cadrul procedurii de punere în aplicare a sentin elor judec toreşti, s-au 
înregistrat 7 dosare de executare silit  din care pentru un num r de 4 dosare s-au formulat 
contesta ii la executare.  

În cadrul procedurii de punere în aplicare a sentin elor judec toreşti, s-au primit un 
num r de 16 de soma ii. 

La nivelul Institu iei prefectului – jude ul Constan a în anul 2017 s-au înregistrat 23 
de ac iuni care au ca obiect contesta iile formulate fa  de Deciziile emise de c tre 
Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ii în baza hot rârilor adoptate de c tre 
Comisia jude ean  pentru aplicarea 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. 

Pentru anul 2017 s-au înregistrat 25 de ac iuni ce au ca obiect notific rile 
formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, din care 4 dosare se afl  pe 
rolul instan elor de fond i un dosar este suspendat în condi iile art. 242 din Codul de 
procedur  civil . 
 

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

În cursul anului 2017 au fost emise de c tre Prefectul jude ului Constan a un num r 
de 750 de ordine, în temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare.  

Toate actele administrative astfel emise, au primit viza de legalitate, viz  de 
legalitate ce a avut la baz  verificarea, din punct de vedere al respect rii legisla iei în 
vigoare a actului (ordinului) emis i a documenta iei aferente acestuia.  
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Ordinele au fost înregistrate în Registrul special de Ordine şi arhivate în mod 
corespunz tor.  

Din totalul de 750 de ordine ale prefectului emise în cursul anului 2017,  un num r 
de 477 de ordine au avut caracter individual i un num r de  271 ordine au avut 
caracter normativ, iar 2 pozi ii au fost anulate deoarece ordinele de prefect nu au mai 
fost semnate. Aceste ordine au fost comunicate factorilor interesa i.  

Referitor la procedura special  de elaborare a ordinelor prefectului privind 
constituirea dreptului de proprietate în baza art. 36 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, au fost emise 214 de 
ordine. În baza acestei proceduri, la propunerea primarului, propunere concretizat   
printr-o dispozi ie, au fost verificate documentele care au stat la baza propunerii de 
atribuire în proprietate a terenului aferent locuin elor atât din punct de vedere al legalit ii, 
cât şi din punct de vedere al oportunit ii actelor în sensul constat rii, în primul rând, a 
dreptului de superficie asupra imobilului, precum şi constatarea veridicit ii propunerii cu 
privire la întinderea dreptului de proprietate ce se creeaz  astfel. Aceste ordine au fost 
comunicate factorilor interesa i, împreun  cu recomand rile privind intabularea şi 
înscrierea în cartea funciar  a dreptului de proprietate constituit prin ordinul prefectului, 
potrivit prevederilor Legii cadastrului şi publicit ii imobiliare nr. 7/1996, republicat . 
 

6. Întocmirea proiectelor de hot râri de guvern i înaintarea acestora c tre 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

În temeiul prevederilor art. 18 din 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 a fost emis Ordinul Prefectului 
privind desemnarea persoanelor care s  primeasc  i s  înregistreze proiectele de acte 
normative sau proiectele de documente de politici publice supuse aviz rii, s  comunice 
toate datele necesare pentru urm rirea procesului de avizare i s  aib  dreptul la semn tur  
electronic . 

Proiectele de acte normative înregistrate în anul 2017 sunt: 
1 - Proiectul de Hot râre de Guvern privind modificarea i completarea anexei 

nr.12 (Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al Ora ului Techirghiol) a 
Hot rârii de Guvern nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al jude ului 
Constan a, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jude ul Constan a; 

2 - Refacerea Proiectului de Hot râre de Guvern privind modificarea i 
completarea anexei nr.12 (Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al Ora ului 
Techirghiol) a Hot rârii de Guvern nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al 
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jude ului Constan a, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jude ul 
Constan a; 

3 - Proiectul de Hot râre de Guvern pentru modificarea i completarea anexei nr.12 
la Hot rârea Guvernului nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al Jude ului 
Constan a, precum i al municipiilor, ora elor i comunelor din Jude ul Constan a, 
completat  conform solicit rii Ministerului Finan elor Publice; 

4 - Proiectul de Lege pentru declararea ora ului B neasa, jude ul Constan a, 
comun ; 

5 - Proiectul de Hot râre de Guvern pentru abrogarea Hot rârii Guvernului nr. 
172/2013 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale - Agen ia Na ional  de îmbun t iri Funciare în 
domeniul privat al Jude ului Constan a şi în administrarea Consiliului Jude ean Constan a 
a unor amenaj ri de iriga ii c rora li s-a retras recunoaşterea de utilitate public ; 

6 - Proiectul de Hot râre de Guvern pentru modificarea i completarea H.G. nr. 
1016/2012 privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir 
(România)-Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipni a (România)-Kainargea (Republica 
Bulgaria) pentru traficul interna ional de persoane şi de m rfuri. 
 

7. Activitatea desf urat  de comisia de disciplin  

Comisia de disciplin  pentru func ionarii publici din cadrul Institu iei Prefectului – 
Jude ul Constan a 

Comisia de disciplin  din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a 
func ioneaz  în baza Ordinului prefectului nr. 149/2013 i actualizat  prin Ordinul 
prefectului nr. 287/2015, nr. 507/2016, nr. 45/2017 i nr. 669/2017. 

În cursul anului 2017 au fost depuse la Comisia de disciplin  un num r de 4  
seziz ri. Totodat  au fost verificate i solu ionate un num r de 5 seziz ri din care 3 au fost 
sesiz ri depuse în anul 2016 i 2 sesiz ri din cele depuse în anul 2017. La finalul anului 
2017 se aflau în curs de solu ionare de c tre comisia de disciplin  un num r de 2 sesiz ri 
(primit  în anul 2017). 

 
Comisia de disciplin  pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a 

sesiz rilor privitoare la faptele secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale din Jude ul 
Constan a  

În temeiul Hot rârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare i func ionare a 
comisiilor de disciplin  s-a constituit la nivelul Institu iei Prefectului – jude ul Constan a 
Comisia de disciplin  pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a sesiz rilor 
privitoare la faptele secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale din Jude ul Constan a.  
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În anul 2017 au fost primite la Comisie, 13 sesiz ri privind exercitarea 
necorespunz toare a atribu iilor de serviciu, pentru un num r de 7 secretari, dintre care 3 
au fost solu ionate (2 sesiz ri primite în anul 2016 i 1 sesizare primit  în anul 2017), iar 
restul de 12 sesiz ri (primite în anul 2017) se aflau în curs de solu ionare la sfâr itul 
anului. 
 

8.Activitatea desf urat  de Comisia de atribuire denumiri 

Comisia Jude ean  Constan a de atribuire de denumiri func ioneaz  în prezent în 
baza Ordinului Prefectului jude ului Constan a nr. 401/2016.  

În baza propunerilor formulate de reprezentan ii autorit ilor administra iei publice 
locale cu privire la atribuirea de denumiri,  în cursul anului 2017 s-au desf urat 3 
şedin e. Dezbaterile din cadrul sedin elor s-au concretizat în 7 hot râri care au fost 
comunicate autorit ilor locale solicitante sub forma avizelor emise de c tre Comisia 
Jude ean  Constan a de atribuire de denumiri. Astfel, în cursul anului 2017 au fost emise 
c tre Comisia Jude ean  Constan a de atribuire de denumiri un num r de 7 avize din care 
3 avize au fost nefavorabile. 
 
9. Activitatea Contencios – administrativ 

În cursul anului 2017, Serviciul Juridic – Achizi ii din cadrul Institu iei Prefectului 
- judetul Constanta, a înregistrat un num r de 40.501 acte administrative adoptate sau 
emise de autorit ile administra iei publice locale, respectiv consiliile locale, Consiliul 
Jude ean Constan a şi primari. Actele administrative transmise au fost înregistrate şi 
arhivate, conform normelor interne stabilite prin procedurile ce descriu activitatea tutelei 
administrative exectitate de prefect prin structurile de specialitate ale institu iei 
prefectului. 

 Urmare a eviden ierii actelor descrise mai sus şi exercit rii controlului de 
legalitate, au fost formulate un num r de 109 de sesiz ri motivate, notific ri, ce au avut 
ca obiect revocarea unor acte administrative adoptate sau emise de reprezentan ii 
administra iei publice locale. Sesiz rile au fost adresate consiliilor locale emitente a 
actelor administrative considerate nelegale, solicitându-se astfel reanalizarea acestora.  

 De asemenea, privitor la exercitarea controlului de legalitate asupra actelor 
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale, au fost 
formulate adrese ce au avut ca obiect completarea documenta iei, îndrum ri şi preciz ri. 
Actele vizate au fost hot râri ale consiliilor locale. Coresponden a purtat  cu emiten ii 
actelor considerate nelegale sau incomplete a fost completat  cu un dialog permanent 
purtat, în principal, cu secretarii unit ilor administrativ teritoriale în calitatea lor de 
r spunz tor al legalit ii actelor administrative. Rezultatul a fost acela c  actele sesizate ca 
fiind neconforme cu cerin ele legale au fost completate în mod corespunz tor, institu ia 
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noastr  neuzând de prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 în sensul 
sesiz rii instan ei de contencios administrativ cu ac iune în contatarea nulit rii hot rârilor 
de consiliu local.  
 

E. Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu 
1. Aplicarea Legilor fondului funciar 
 

În cursul anului 2017, la nivelul Comisiei Jude ene Constan a pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor au fost organizate 10 şedin e. În cadrul acestor 
şedin e au fost adoptate un num r de 151 de hot râri ce au avut ca obiect solu ionarea a 
447 propuneri formulate şi înaintate Comisiei Jude ene Constan a de c tre comisiile 
locale de fond funciar constituite la nivelul unit ilor administrativ teritoriale.  

Propunerile formulate de comisiile locale de fond funciar au fost înregistrate în 
registrul special constituit în acest scop şi au fost verificate de membrii Colectivul de 
lucru al Comisiei Jude ene Constan a pentru stabilirea dreptului de proprietate.  

De asemenea, pentru un num r de 302 propuneri înaintate de c tre Comisiile 
locale de fond funciar s-au demarat procedurile de returnare în vederea complet rii 
documenta iei conform Regulamentului de organizare i func ionare al Comisiei Jude ene 
de Fond Funciar în concordan  cu legisla ia aplicat  în materia fondului funciar.  

În cursul anului 2017 au fost verificate şi semnate 113 titluri de proprietate , titluri 
emise în baza hot rârilor adoptate de c tre Comisia Jude ean  Constan a. S-au returnat 
Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Constan a 8 titluri de proprietate  
deoarece au fost tip rite cu înc lcare legisla iei, respectiv art. 12 din Legea nr. 165/2013 

În cadrul activit ii de rela ii cu publicul în vederea înscrierii în audien , au fost 
primite 78 persoane c rora li s-au oferit informa ii cu privire la stadiul solu ion rii 
cererilor formulate sau li s-a acordat consultan  de specialitate. 

Au fost redactate 432 de r spunsuri la peti iile având ca tematic  probleme de 
fond funciar.  

Odat  cu apari ia Legii nr. 165/2013 privind m surile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, au fost organizate s pt mânal întâlniri de lucru cu privire 
la modalitatea de aplicare a noului cadru legislativ. La aceste întâlniri au participat 
membrii colectivului de lucru, reprezentan ii institu iei. Totodat , au fost organizate 
şedin e s pt mânale de coordonare şi instruire a Comisiilor locale de Fond Funciar din 
jude . Aceste întâlniri au fost organizate de Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a 
împreun  cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Constan a.  
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Au fost emise de c tre prefectul jude ului Constan a: 24 de ordine privind 
reactualizarea comisiilor locale de fond funciar, 4 ordine privind reactualizarea 
colectivului tehnic al Comisiei Jude ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra 
Terenurilor Constan a si 8 ordine pentru actualizarea componentei Comisiei Jude ene 
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor. 

 
2. Aplicarea Legi nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

În cursul anului 2017, membrii Biroului Jude ean pentru aplicarea Legii nr. 
10/2001, au primit 99 de acte administrative, respectiv 99 dispozi ii emise de primari. 
Prin aceste dispozi ii s-a propus acordarea de m suri compensatorii în condi iile Titlului 
VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii şi justi iei, precum şi 
unele m suri adiacente sau a Legii nr. 165/2013 privind m surile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România. 

Dispozi iile primarilor au fost înso ite de o ampl  documenta ie în dovedirea 
propunerii f cute de acordare m suri compensatorii. Dosarele constituite, împreun  cu 
actele administrative au fost verificate, din punct de vedere al legalit ii. Verificarea s-a 
realizat sub toate aspectele semnalate de legisla ia în materie, respectiv Legea nr. 10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, a HG 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, a Legii nr. 165/2013 privind 
m surile pentru finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a HG nr. 
401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013. Astfel, s-au 
verificat urm toarele: calitatea de persoane îndrept ite a notificatorilor; întinderea 
dreptului pretins, precum şi a dreptului dovedit care trebuie s  fie acelaşi cu cel propus de 
autoritatea local ; documentele care atest  situa ia juridic  a imobilului obiect al restituirii 
la momentul emiterii dispozi iei, inclusiv orice înscrisuri cu privire la construc ii 
demolate; documente din care s  rezulte imposibilitatea restituirii în natur ; înscrisurile 
care atest  imposibilitatea atribuirii în compensare total  sau par ial  a unor alte 
imobile/bunuri/servicii disponibile de inute de entitatea învestit  de lege (unitatea 
administrativ teritorial , prin primar).  

Urmare a verific rilor, au fost emise avize de legalitate pentru fiecare act 
administrativ considerat legal şi având o documenta ie anex  complet . Astfel, în cursul 
anului 2017 au fost emise 77 de avize de legalitate, dosarele aferente acestora fiind 
transmise la Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor în baza unei 
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program ri stabilite de c tre  aceast  institu ie. De asemenea, Biroul Jude ean pentru 
aplicarea Legii nr. 10/2001 a r spuns la peti iile formulate ce au avut ca obiect aplicarea 
Legii nr. 10/2001. Totodat , în cadrul programului stabilit, membrii Biroului au acordat 
informa ii şi consultan  de specialitate ori de câte ori au fost solicita i. 

Totododat , Biroul Jude ean pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 a urm rit 
respectarea termenelor impuse de Legea nr. 165/2013, la solu ionarea notific rilor 
formulate în temeiul acestei legi.  
 
3. Aplicarea 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 i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 

În cursul anului 2017, a avut loc 1 şedin  a Comisiei Jude ene pentru aplicarea 
Legii nr. 9/1998 în care au fost adoptate 5 hot râri pentru solu ionarea dosarelor primite 
de Institu ia Prefectului Jude ul Constan a. 

În edin a din data de 14.11.2017, Comisia Jude ean  Constan a pentru aplicarea 
Legii nr.9/1998 a solu ionat 5 dosare, astfel: 
- Dosar nr.1886/L/2005 solu ionat prin adoptarea Hot rârii nr.7280/2017 prin care a fost 
declinat  competen a de solu ionare c tre Institu ia Prefectului-Jude ul Bucure ti; 
- Dosar nr.34/AP/2004 solu ionat prin adoptarea Hot rârii nr.7281/2017 prin care se 
propune acordarea de compensa ii; 
- Dosar  nr.848/2007  solu ionat prin adoptarea Hot rârii nr.7282/2017 prin care a fost 
respinsa cererea pe motivul lipsei documenta iei; 
- Dosar nr.911/2007 solu ionat prin adoptarea Hot rârii nr.7283/2017 prin care a fost 
respinsa cererea pe motivul lipsei documenta iei; 
- Dosar nr.8809/2008 solu ionat prin adoptarea Hot rârii nr. 7284/2017 prin care a fost 
respinsa cererea întrucât a fost tardiv formulat . 

Convocarea membrilor Comisiei Jude ene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a fost 
realizat  prin grija secretarului comisiei, secretariat asigurat de Institu ia Prefectului – 
Jude ului Constan a. Dosarele verificate au fost validate de membrii Comisiei Jude ene 
Constan a pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. În baza valid rii au fost emise hot rârile. 
Actele administrative redactate au fost înregistrate şi comunicate persoanelor îndrept ite. 
Hot rârile împreun  cu întregul dosar aferent fiec rui act administrativ a fost înaintate 
Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor. Toate aceste opera iuni 
administrative au fost consemnate în eviden ele speciale întocmite în acest sens. 
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4. Aplicarea Legii 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 
 

În anul 2017, Comisia Jude ean  pentru aplicarea Legii nr.290/2003, în edin ele 
din data 04.04.2017 i din data de 23.06.2017 a solu ionat un num r de 18 dosare, care au 
fost transmise spre competent  solu ionare Autorit ii Na ionale pentru Restituirea 
Propriet ilor. 

Convocarea membrilor Comisiei Jude ene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a 
fost realizat  prin grija secretarului comisiei, secretariat asigurat de Institu ia Prefectului – 
Jude ului Constan a.  

Toate aceste opera iuni administrative au fost consemnate în eviden ele speciale 
întocmite în acest sens. 
 

F. Informare, rela ii publice i apostilare documente 

1. Activitatea de solu ionare a peti iilor i a audien elor 

În ceea ce priveşte asigurarea accesului la informa iile de interes public, pe 
parcursul anului 2017 au fost înregistrate şi solu ionate în termenul legal 16 solicit ri în 
baza Legii nr.544/2001 privind informa iile de interes public şi nu s-au înregistrat 
reclama ii administrative în acest sens. 

Pe parcursul anului 2017 s-a actualizat periodic site-ul institu iei prin postarea 
informa iilor şi a documentelor de interes public: comunicatele de pres , ordinele 
prefectului, componen a comisiilor/comitetelor care s-au modificat, declara iile de avere şi 
declara iile de interese ale angaja ilor, buletinele informative privind activitatea 
desf şurat  lunar, raportul anual de evaluare a implement rii Legii nr.544/2001 privind 
informa iile de interes public, formulare tipizate privind eliberarea apostilei, etc. 

Comunicarea cu cet enii s-a axat în principal pe activitatea de rela ii cu publicul, 
desf şurarea audien elor şi solu ionarea peti iilor în anul 2017. În perioada de referin , 
activitatea de rela ii cu publicul s-a desf şurat conform programului de lucru aprobat.  

Au fost consiliate atât persoanele care s-au prezentat la sediul institu iei noastre cât 
i telefonic pe diverse teme, ponderea cea mai mare fiind din categoria problemelor de 

fond funciar, procedurile de urmat în vederea acord rii desp gubirilor în baza legilor 
funciare, ale Legii nr.9/1998 precum i ale Legii nr.10/2001. Cet enii au fost l muri i în 
problemele expuse sau au fost redirec iona i c tre institu iile competente în rezolvarea 
problemelor, au primit informa ii cu privire la programul de rela ii cu publicul privind 
aplicarea legilor speciale.  
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Primirea în audien  s-a desf şurat s pt mânal, în ziua de mar i, începând cu ora 
13,00, iar înscrierile în audien  s-au realizat personal sau prin telefon, în ziua de mar i, 
între orele 8,30 -12,30. 

În anul 2017 s-au desf urat 29 de audien e, au fost preaudiate 279 persoane, 141 
persoane au fost l murite/reîndrumate c tre alte institu ii i au fost audiate 138 persoane. 
Pentru cei care au depus peti ii la institu ia noastr  s-au f cut demersuri c tre autorit ile 
implicate în problema expus ; O parte dintre peten i au primit l muriri în cadrul audien ei 
despre posibilitatea legal  de solu ionare, în cele mai multe cazuri competen a revenind 
instan elor de judecat .  

Pentru întreaga perioad , problemele prezentate în audien  au vizat aspecte 
privind:  

- fondul funciar (punerea în posesie, emiterea titlului/duplicatului titlului de 
proprietate),  

- emiterea ordinului prefectului,  
- solu ionarea unor cereri înregistrate la comisiile locale, urgentarea transmiterii 

dosarelor la ANRP), 
- Legea nr. 9/1998 (copii conform cu originalul dup  hot râri ale Comisiei Jude ene 

pentru acordarea de compensa ii cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar), 

- Legea nr.10/2001 (transmiterea dosarelor de c tre comisiile locale, prezentarea la 
A.N.R.P. a dosarelor de desp gubire),  

- alte aspecte: anchete i locuin e sociale, ajutoare materiale i financiare, 
neacordarea / întârzierea pl ii venitului minim garantat, re(bran are) la utilit i: energie 
electric , re ea ap  potabil  i canalizare; nereguli în sfera disciplinei în construc ii 
(nerespectarea autoriza iei de construc ie, executarea de lucr ri f r  autoriza ie).  

În ceea ce prive te activitatea de solu ionare a peti iilor, în anul 2017 au fost 
înregistrate 1287 peti ii din care: 855 au reprezentat diferite cereri, 432 au fost cereri 
privind legile fondului funciar ori retroced ri de bunuri preluate abuziv de regimul 
comunist din care 75 au fost reveniri. 

Din totalul de 1287 petitii, 108 petitii au fost primite de la Guvernul României, 16 
de la Administra ia Preziden ial , 132 de la alte institu ii de stat; 136 de la persoane 
juridice, 886 de la persoane fizice, cet eni români, 4 de la organiza ii neguvernamentale 
române, 2 peti ii au fost anonime; 240 de peti ii au fost transmise prin email i 11 prin fax.  

Peti iile au fost solu ionate astfel: 246 au fost redirec ionate c tre alte institu ii, 369 
solu ionate pozitiv, 228 solu ionate negativ, 1 peti ie la care s-a declinat competen a, la 
342 de peti ii s-au comunicat preciz ri, 76 peti ii sunt în curs de solu ionare, 25 peti ii au 
fost clasate direct.  

S-au f cut 2 inform ri semestriale c tre autorit ile centrale referitoare la 
organizarea i desf urarea activit ii de primire, eviden  i solu ionare a peti iilor, 
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precum i de primire a cet enilor în audien . Aceste activit i s-au derulat cu respectarea 
prevederilor legale în domeniu i în conformitate cu Regulamentul de organizare i 
func ionare a Institu iei Prefectului - Jude ul Constan a. 

Au fost acordate explica ii i îndrum ri cet enilor pentru în elegerea atribu iilor i 
competen elor institu iilor administrative de la nivel central, jude ean i local.  

În anul 2017 au fost înregistrate în registrul de intrare-ie ire un num r de 18097 
documente, în registrul secret de serviciu 126 documente iar în registrul secret i strict 
secret  10 documente.  

În cursul anului au fost predate în arhiv  101 de dosare cu peti ii solu ionate în anii 
2015, 2016. 

 
2. Apostilarea documentelor 

Activitatea de eliberare a apostilei de c tre institu ia noastr  se realizeaz  potrivit 
competen elor stabilite de OG nr.66 /1999 pentru aderarea României la Conven ia cu 
privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat  la Haga la 5 
octombrie 1961, aprobat  prin Legea nr. 52/2000, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. Cadrul legal privind organizarea şi desf şurarea activit ii de eliberare a 
apostilei de c tre institu iile prefectului este stabilit prin Instruc iunile M.A.I nr. 82/2010.  

În vederea aplic rii apostilei s-au realizat urm toarele activit i:  
-primirea documentelor cerute de prezentele instruc iuni pentru eliberarea apostilei;  
- verificarea competen ei institu iei prefectului;  
- înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;  
- verificarea semn turii şi a calit ii în care a ac ionat semnatarul actului pentru care se 
solicit  apostilarea şi, dac  este cazul, a identit ii sigiliului sau a ştampilei de pe act;  
- completarea apostilei;  
- semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stem ;  
- eliberarea apostilei.  

În cursul anului 2017 au fost primite (din partea cet enilor români şi str ini) şi 
solu ionate, un num r de 2687 cereri pentru apostilarea a 3620 acte oficiale 
administrative.  

Apostila s-a aplicat pe actele oficiale administrative, emise de autorit i ale 
administraiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate 
administrativ  din România, care organizeaz  o activitate de interes public, în cadrul 
competen elor stricte stabilite prin lege.  

Din totalul actelor apostilate, ponderea cea mai mare o de in actele referitoare la 
starea civil , urmate de actele de studii i actele referitoare la raporturile de 
munc /serviciu. 
 



61 

 

G. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate  

1. Activitatea Colegiului Prefectural al jude ului Constan a: 

- Num rul edin elor de lucru: s-au desf urat 12 edin e; 
- Num rul hot rârilor adoptate: în cadrul colegiului s-au adoptat 4 hot râri: 

- Hot rârea nr. 1/30.01.2017 privind aprobarea Programului orientativ de activitate al 
Colegiului Prefectural pentru anul 2017;  
- Hot rârea nr. 2/27.02.2017 privind aprobarea Planului de ac iuni pentru realizarea la 
nivel jude ean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare;  
- Hot rârea nr. 3/29.03.2017 privind constituirea comisiei de verificare a modului  de 
comercializare a produselor agricole i alimentelor în pie e; 
- Hot rârea nr. 4/29.03.2017 privind principalele documente care vizeaz  activitatea 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei 
publice centrale organizate în jude ul Constan a i procedura de raportare a activit ii. 

- Num rul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural:  
Colegiul Prefectural al jude ului Constan a este constituit din reprezentan i de la 39 

institu ii publice, respectiv: Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a, servicii publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale 
organizate în jude .  

- Num rul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate 
în cadrul edin elor de lucru ale Colegiului Prefectural:  

În cadrul edin elor lunare au fost prezentate un num r de 64 rapoarte / inform ri 
de c tre 23 dintre membrii colegiului: Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  “Dobrogea” 
al jude ului Constan a, Inspectoratul  de  Poli ie Jude ean Constan a, Garda de Coast  
Constan a, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  „Mihail Kog lniceanu” Constan a, 
Direc ia pentru Agriculturã Jude ean   Constan a, Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru 
Agricultur  – Centrul Jude ean Constan a, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Semin elor şi Materialului S ditor Constan a, Direc ia Silvic  Constan a, Direc ia Sanitar  
Veterinarã şi pentru Siguran a Alimentelor Constan a, Administra ia Jude ean  a 
Finan elor, Direc ia de S n tate Public  Jude ean  Constan a Publice Constan a, 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Constan a, Agen ia Jude ean  pentru Pl i şi Inspec ie 
Social  Constan a, Casa Jude ean  de Pensii Constan a, Inspectoratul Teritorial de Muncã 
Constan a, Agen ia pentru  Protec ia  Mediului Constan a, Direc ia Jude ean  pentru  
Sport  şi Tineret  Constan a, Comisariatul  Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor 
Constan a, Direc ia  Jude ean  de Statisticã Constan a, Administra ia Bazinal  de Ap  
Dobrogea-Litoral, CNAIR - Direc ia Regional  de Drumuri şi Poduri Constan a, ANIF - 
Filiala Teritorial  de Îmbun t iri Funciare Dobrogea, Serviciul de Ambulan  Jude ean 
Constan a.  
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2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i a situa iilor financiare privind 
execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate 

Potrivit Legii nr. 340/2004, republicat , actualizat , art.8, alin.(1) “Conducătorii 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia să transmită 
prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înaintează 
conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.” 

Conform art.8, alin.(2) din Legea nr. 340/2004, republicat , “situaţiile financiare 
privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se 
transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situaţiile financiare se 
înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.” 

  Totodat , potrivit Hot rârii Guvernului nr.460/2006, actualizat ,  se prevede la 
art.2, alin.(2), punctul 1., lit,.e) ”asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum și a 
situațiilor financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice 
deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al 
conducătorului organului administrației publice centrale organizat la nivelul unităților 
administrativ – teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului” 

În lipsa procedurilor sus-men ionate, la începutul anului 2017 s-a întocmit i 
transmis adresa nr.1310/31.01.2017 la toate serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea 
guvernului pentru a transmite spre avizare, situa iile financiare privind execu ia bugetar  
pentru anul anterior, precum şi proiectul de buget pentru anul în curs. 

În urma centraliz rii materialelor transmise au reie it urm toarele: 
- 6 institu ii au comunicat faptul c  sunt institu ii f r  personalitate juridic ; 
- 14 situa ii financiare aferente anului 2016 înaintate, din care 3 au fost avizate, 9 
comunicate tardiv, în copie xerox i 2 înaintate doar pentru a r spunde adresei noastre, 
f r  a solicita avizarea; 
- 11 proiecte de buget pe anul 2017 înaintate, din care 3 au fost avizate, 6 comunicate 
tardiv, în copie xerox, 2 înaintate pentru a r spunde adresei noastre, f r  a solicita 
avizarea; 
- 17 institu ii nu au înaintat proiectele de buget sau execu iile financiare.  
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3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a jude ului 

În anul 2017 Comisia de Dialog Social a desf urat 12 edin elor de lucru. 
Num rul partenerilor sociali membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social este 11. 

 
4. Ac iuni de protest  

Pe parcursul anului 2017 au avut loc 7 pichet ri ale Institu iei Prefectului. 
Întotdeauna o delega ie a protestatarilor a fost invitat  de conducerea institu iei pentru 
discu ii şi în func ie de problematica ridicat  s-a intervenit la Guvernul României i la 
institu iile abilitate. 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice al jude ului  

În anul 2017 s-au desf urat 11 reuniuni ale Comitetului Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice ( edin a din luna ianuarie 2017 nu s-a 
organizat, întrucât Consiliul Jude ean al Persoanelor Vârstnice, prin adresa nr. 2/2017, a 
solicitat amânarea acesteia, datorit  timpului nefavorabil). 

Principalele obiective vizate au fost: 
-  urm rirea aplic rii actelor normative referitoare la persoanele vârstnice; 
-  prevenirea marginaliz rii sociale a persoanelor vârstnice; 
- prevenirea victimiz rii persoanelor de vârsta a treia. 

Principalele tematici de dezbateri în cadrul reuniunilor au fost: 
- Prezentarea Programelor de ac iuni destinate persoanelor vârstnice pentru anul 2017 ale 
institu iilor membre ale comitetului; 
- Programul orientativ de activitate al Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice în anul 2017; 
- Pachetul de servicii medicale de baz  acordate în asisten a medical  ambulatorie de 
specialitate pentru specialitatea clinic  de recuperare, medicin  fizic  i balneologie; 
- Campania IEC de prevenire a cancerelor; 
- Prevenirea în el ciunilor prin metoda ”accidentul”; prevenirea tâlh riilor; 
- Modific ri i nout i legislative în domeniul pensiilor de asigur ri sociale; 
- Prevenirea institu ionaliz rii persoanelor vârstnice; Men inerea acestora în familie; 
- Colaborarea cu mass-media în vederea îmbun t irii atitudinii fa  de persoanele 
vârstnice; 
- Persoanele vârstnice i contribu iile aduse societ ii în decursul vie ii lor; 
- Campanie IEC pentru Ziua Mondial  a S n t ii; 
- Servicii de îngrijire destinate vârstnicilor; 
- Num rul de persoane atestate de AJPIS Constan a ca îngrijitori persoane vârstnice la 
domiciliu, existente la nivelul jude ului Constan a; Situa ia furnizorilor de servicii sociale 
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acredita i/licen ia i la nivelul jude ului Constan a i care furnizeaz  servicii sociale pentru 
persoane vârstnice; 
- Campanie IEC ZM de lupt  împotriva hipertensiunii; 
- Prevenirea victimiz rii persoanelor vârstnice din mediul rural;  
- Cum percepe societatea româneasc  persoanele în vârst ; 
- Serviciile/beneficiile sociale oferite persoanelor vârstnice. Condi ii de acces/locuire în 
C minul pentru persoane vârstnice; 
- Unit ile sanitare, clinic  de geriatrie pentru persoanele vârstnice; 
- Promovarea s n t ii în rândul persoanelor vârstnice. Starea de s n tate a persoanelor 
vârstnice; 
- Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la serviciile prestate de Casa Jude ean  de 
Pensii Constan a; 
- Campanie IEC SE a ”Mobilit ii”; 
- Educa ie, s n tate, munc  pentru men inerea sau îmbun t irea vie ii vârstnicilor; 
- Pachetul de servicii medicale de baz  pentru consulta ii de urgen  la domiciliu i 
activit i de transport sanitar neasistat; 
- Implicarea persoanelor vârstnice în programe de voluntariat destinate minorilor 
defavoriza i; 
- Colaborarea institu iilor publice i celor din sectorul privat în vederea sus inerii unei 
vie i active în rândul vârstnicilor; 
- Acordarea de ajutoare pentru înc lzirea locuin ei pentru sezonul rece 2017 -2018; 
- Corectarea inechit ilor din sistemul public de pensii; 
- Campanie IEC ZI a ”Vârstnicului”; 
- Prevenirea furturilor din buzunare/po ete i din locuin e; 
- Prevenirea abuzului fa  de vârstnici; 
- Schimburi de bune practici, precum i diseminarea unor informa ii relevante privind 
îmb trânirea activ ; 
- Solidaritatea între genera ii; 
- Promovarea recunoa terii capacit ilor, abilit ilor i contribu iei persoanelor vârstnice, 
la locul de munc  i pe pia a muncii care s  aib  drept rezultat combaterea prejudec ilor 
în acest domeniu; 
- Organizarea de standuri expozi ionale cu lucr ri realizate de persoane vârstnice care s  
conduc  la cre terea vizibilit ii ac iunilor întreprinse de ace tia în cadrul comunit ii; 

La finalul fiec rei edin e s-a întocmit un proces verbal. 
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H. Servicii comunitare de utilit i publice  

Referitor la activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice au fost 
f cute demersuri pentru: 

- centralizarea informa iilor primite de la nivelul prim riilor i operatorului S.C. 
RAJA SA Constan a privind situa ia unit ilor administrativ teritoriale în care serviciul de 
alimentare cu ap  i ap  uzat  este func ional i situa ia unit ilor administrativ teritoriale 
la nivelul c rora exist  în implementare proiecte de investi ii în sectorul de ap  i ap  
uzat ; 

- transmiterea c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice i 
Fondurile Europene a datelor solicitate, în vederea evalu rii stadiului de îndeplinire a 
intelor asumate de c tre România fa  de Comisia European , în sectorul de ap  i ap  

uzat ; 
- interven ie c tre furnizorul de energie electric  în vederea dispunerii m surilor 

necesare pentru asigurarea continuit ii furniz rii acestui serviciu la nivelul unei comune 
din jude ul nostru. 
 

I. Managementul situa iilor de urgen  

Pentru prevenirea i gestionarea situa iilor de urgen , în anul 2017, Comitetul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  s-a întrunit în 17 edin e, 2 edin e ordinare i 15 
edin e extraordinare, fiind adoptate 15 hot râri. 

În cadrul edin elor au fost dezb tute urm toarele teme: 
- Prognozele meteorologice/avertiz rile meteorologice pentru jude ul Constan a – 

sezon rece; 
- Analiza modului de ac iune i gestionare a situa iilor de urgen  pe perioada 

manifest rii codurilor galben/portocaliu/ro u în jude ; 
- Raportul de evaluare a activit ii desf şurate de Comitetul Jude ean pentru Situa ii 

de Urgen  în anul 2016; 
- Analiza Notei de fundamentare privind activit ile i costurile maxime generate 

de activit ile de func ionare a sta iilor de pompare de desecare aflate în administrarea 
ANIF Filiala Teritorial  Dobrogea, de pe raza jude ului; 

- Prezentarea Procesului verbal privind ac iunea de verificare a modului în care au 
fost salubrizate cursurile de ap  i au fost realízate i între inute an urile i rigolele în 
localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari; 

- Analiza spre aprobare a Planului de m suri pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestion rii situa iilor de urgen , pe anul 2017; 

- Analiza spre aprobare a Planului de m suri pentru prevenirea şi gestionarea 
situa iilor de urgen  specifice sezonului cald 2017; 
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- Avertiz rile meteorologice pentru fenomene hidrometeorologice periculoase – 
sezon cald/inunda ii; 

- Analiza spre aprobare a Planului de activitate al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  pe anul 2018; 

- Integrarea h r ilor de risc /hazard la inunda ii i h r ilor de risc seismic în Planul 
jude ean de analiz  i acoperire a riscurilor i în documenta iile de urbanism i amenajarea 
teritoriului; 

- Autorizarea serviciilor de voluntariat, conform OMAI 96/2016; 
- Regulamentele de gestionare a situa iilor de urgen  pe tipuri de riscuri i 

elaborare planuri de ac iune pe tipuri de risc; 
- Actualizarea Planului jude ean de ap rare împotriva inunda iilor fenomenelor 

meteorologice periculoase, accidentelor la construc ii hidrotehnice i polu rilor 
accidentale; 

- Actualizarea Planurilor de ap rare împotriva inunda iilor, ghe urilor i polu rilor 
accidentale ale Comitetelor Municipale, Or ene ti i Comunale pentru Situa ii de 
Urgen ; 

- Întocmirea Rapoartelor operative la nivel jude ean de c tre Grupul de suport 
tehnic –SGA; 

- M surile de ap rare împotriva incendiilor de vegeta ie uscat , miri ti, resturi 
vegetale; 

- Analiza spre aprobare a Planului jude ean de m suri pentru sezonul rece 2017-
2018; 

- Modul de îndeplinire al activit ilor cuprinse în Planul de activitate al Comitetului 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  pentru anul 2017; 

- Monitorizarea ducerii la îndeplinire a tuturor hot rârilor adoptate în edin ele 
CJSU; 

- Avizarea Planului Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple al 
Spitalului Clinic Jude ean de Urgen  ”Sf. Apostol Andrei” Constan a.  

În cadrul edin elor au fost supuse analizei şi au fost aprobate urm toarele planuri: 
- Planul de m suri pentru prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen  specifice 

sezonului cald 2017; 
- Planul jude ean de m suri pentru sezonul rece 2017-2018; 
- Planul de m suri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestion rii situa iilor de urgen , pe anul 2017; 
- Planul de activitate al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  pe anul 

2018; 
- Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple al Spitalului 

Clinic Jude ean de Urgen  ”Sf. Apostol Andrei” Constan a. 
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Ac iuni şi m suri desf urate în perioada predezastru: 
- Reactualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  prin 

Ordin al Prefectului. În anul 2017 au fost emise 4 ordine de reactualizare;  
- Colaborarea cu Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  “Dobrogea” al jude ului 

Constan a, pentru elaborarea şi aprobarea Planului Jude ean de asigurare cu resurse 
umane, materiale şi financiare necesare gestion rii situa iilor de urgen  în anul 2017;  

- Colaborarea cu Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  în vederea elabor rii Planului de m suri pentru gestionarea situa iilor 
de urgen  specifice sezonului cald 2017;  

- Transmiterea de adrese la prim riile din jude  pentru a dispune m surile necesare 
pentru prevenirea producerii unor situa ii de urgen ;  

- Colaborarea cu Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situa iilor de urgen  
generate de inunda ii, accidente la construc ii hidrotehnice şi pol ri ale cursurilor de ap  
interioare şi marine în zona costier  pentru desf şurarea ac iunii de verificare a modului în 
care au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şan uri şi rigole în localit i, 
pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari; 

- Întocmirea şi transmiterea adreselor c tre toate prim riile prin care li s-a adus la 
cunoştin , perioada şi modul de desf şurare a ac iunilor de verificare;  

- Supunerea spre aprobare a Preşedintelui Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  a Procesului Verbal privind ac iunea de verificare a modului în care au fost 
salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în 
localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari; 

- Ac iunea de verificare a st rii tehnice şi func ionale a construc iilor hidrotehnice 
cu rol de ap rare împotriva inunda iilor organizat  de Ministerul Apelor i P durilor, care 
s-a desf şurat în jude ul Constan a în intervalul 23-27 octombrie 2017; 

- Colaborarea cu Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situa iilor de urgen  
generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construc ii 
hidrotehnice în vedere organiz rii ac iunii la nivelul jude ului Constan a;  

- Participarea la actiunea de verificare care s-a desf şurat în jude ul Constan a în 
intervalul 23-27 octombrie 2017, în prezen a reprezentantului Ministerului Apelor i 
P durilor şi al AN Apele Române; 

Pe linia prevenirii i gestion rii situa iilor de urgen , a fost emis 1 ordin de prefect 
pentru verificarea situa iei existente la obiectivele poten ial afectabile datorit  
fenomenelor hidrometeorologice periculoase astfel: 

- având în vedere adresele primite de la prim riile Ciobanu, Gârliciu, Hâr ova, 
Mircea Vod , Rasova, Saligny, Seimeni, în baza Legii nr.158/2016, s-a constituit prin 
Ordinul Prefectului nr.728/19.12.2017, Comisia de verificare a situa iei existente la 
obiectivele poten ial afectabile datorit  fenomenelor hidrometeorologice periculoase. 
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Alte ac iuni desf urate pe linia prevenirii i gestion rii situa iilor de urgen : 
- Colaborarea cu Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Jude ean pentru 

Situa ii de Urgen  în vederea elabor rii Planului de m suri pentru gestionarea situa iilor 
de urgen  specifice sezonului rece 2017-2018; 

- Adres  c tre toate prim riile din jude  prin care s-a solicitat dispunerea m surilor 
de preg tire pentru sezonul rece precum şi elaborarea planurilor locale pentru interven ii 
în situa ii de urgen  generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece, 
sinteza modului de preg tire precum şi anexele privind contractele de desz pezire, 
utilajele de desz pezire din dotare, asigurarea stocurilor de materiale de interven ie şi 
combustibili, spa iile de ad postire a persoanelor f r  ad post şi a celor blocate în trafic 
necesare elabor rii planului jude ean;  

- În urma radiogramelor primite de la Ministerul Afacerilor Interne referitoare la 
stadiul de preg tire al autorit ilor locale din jude ul Constan a în sezonul de iarn  2017-
2018, s-au transmis adrese c tre toate prim riile din jude , Regia Autonom  Jude ean  de 
Drumuri i Poduri Constan a i Direc ia Regional  de Drumuri i Poduri; au fost 
monitorizate i centralizate situa iile primite de la institu iile men ionate (situa ia utilajelor 
existente, a contractelor de desz pezire încheiate, situa ia stocurilor existente la 
materialele antiderapante);  

- Întocmirea Ordinului Prefectului privind constituirea Comisiei de verificare a 
unit ilor administrativ teritoriale din jude ul Constan a privind stadiul preg tirii pentru 
sezonul de iarn  2017-2018, în perioada 23-30 octombrie 2017, efectuându-se ac iunea de 
verificare a tuturor unit ilor administrative din jude  privind stadiul preg tirii pentru 
sezonul de iarn  2017-2018; 

Ac iuni desf şurate în timpul producerii unor situa ii de urgen : 
În anul 2017 s-au manifestat fenomene hidrometeorologice periculoase care au 

generat producerea unor situa ii de urgen , în timpul c rora s-au desf şurat urm toarele 
activit i:  

- asigurarea transmiterii de c tre Secretariatul Tehnic Permanent a aten ion rilor/ 
avertiz rilor la toate comitetele locale pentru situa ii de urgen  din jude  şi membrilor 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ; 

- monitorizarea permanent  a prognozelor meteorologice;  
- monitorizarea permanent  a diagnozelor şi prognozelor hidrologice pentru 

Dun re;  
- leg tura permanent  cu prim riile din jude  pentru monitorizarea situa iei;  
- leg tura cu prim riile din jude  precum şi cu institu iile care asigur  func ii de 

sprijin şi întocmirea situa iei centralizatoare cu for ele şi mijloacele necesare interven iei;  
- adrese c tre toate prim riile din jude  prin care s-au dispus m suri prioritare 

pentru prevenirea producerii unor situa ii de urgen ;  
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- monitorizarea permanent  a Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase întocmite de c tre Grupul de suport tehnic;  

- participarea la 6 videoconferin e organizate de c tre Comitetul Na ional pentru 
Situa ii de Urgen ;  

- convocarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  la şedin e 
extraordinare; 

Ac iuni desf şurate dup  producerea situa iilor de urgen : 
Evaluarea pagubelor produse în urma manifest rii fenomenelor 

hidrometeorologice:  
- emiterea a 3 ordine de prefect pentru constituirea comisiilor de constatare şi 

evaluarea pagubelor formate din reprezentan i ai: Inspectoratului pentru Situa ii de 
Urgen  ”Dobrogea” al jude ului Constan a, Administra iei Bazinale de Ap  Dobrogea - 
Litoral, Regiei Autonome Jude ene de Drumuri şi Poduri Constan a, Inspectoratului 
Jude ean în Construc ii Constan a, Direc iei pentru Agricultur  a jude ului Constan a, în 
func ie de pagubele raportate de c tre Comitetele locale pentru situa ii de urgen , prin 
rapoarte operative şi adrese, astfel: 

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de c tre prim riile Adamclisi, Deleni 
i Independen a a fost emis Ordinul Prefectului nr.288/30.06.2017 privind constituirea 

Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice manifestate în 27 iunie 2017, în jude ul Constan a; 

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de c tre prim riile Saligny i 
Cernavod  a fost emis Ordinul Prefectului nr.394/02.08.2017 privind constituirea 
Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice manifestate în 27-28 iulie 2017, în jude ul Constan a; 

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de c tre prim riile Adamclisi i 
Aliman a fost emis Ordinul Prefectului nr.400/08.08.2017 privind constituirea Comisiei de 
constatare şi evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
manifestate în 05 august 2017, în jude ul Constan a. 

- coordonarea comisiilor de evaluare pagube care s-au deplasat în teren şi împreun  
cu reprezentan ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen  din localit ile afectate au 
încheiat procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor; 

- centralizarea pagubelor evaluate şi elaborarea în colaborare cu Grupul de Suport 
Tehnic pentru gestionarea situa iilor de urgen  generate de inunda ii, accidente la 
construc ii hidrotehnice şi polu ri ale cursurilor de ap  interioare şi marine în zona 
costier  a 2 rapoarte de sintez , care au fost aprobate de c tre Prefectul Jude ului 
Constan a în calitate de Preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi 
transmise Comitetului Ministerial pentru Situa ii de Urgen  i c tre Ministerul Afacerilor 
Interne. 
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J. Monitori zarea activit ilor desf urate în jude  pentru asigurarea ordinii publice  
 

La solicitarea Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a, institu iile cu atribu ii în 
asigurarea ordinii i lini tii publice au elaborat planuri comune de activitate pentru 
meninerea unui climat de ordine i siguran  public  i desf urarea vie ii social-
economice în condi ii optime. Acestea au fost prezentate în edin ele Colegiului 
Prefectural premerg tor perioadelor de s rb tori. Ulterior desf ur rii acestor campanii 
institu iile au prezentat bilan ul activit ilor desf urate i rezultatele ob inute.  

În edin a din luna mai 2017 a Colegiului Prefectural, au fost prezentate activit ile 
desf urate în baza Planului general de m suri pentru cre terea gradului de siguran  a 
cet eanului pe timpul sezonului estival urm toarele institu ii:Inspectoratul pentru Situa ii 
de Urgen  “ Dobrogea” al jude ului Constan a, Inspectoratul  de  Poli ie Jude ean 
Constan a, Garda de Coast  Constan a, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  „Mihail 
Kog lniceanu” Constan a. Analiza activit ilor  desf urate în sezonul estival 2017 s-a 
efectuat în lunile iulie i septembrie 2017.  

Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a a monitorizat trimestrial îndeplinirea 
Planului anual de ac iuni pentru îndeplinirea Programului de Guvernare 2017-2020. În 
cadrul Planului, la capitolul Afaceri Interne, institu ii precum Inspectoratul de Poli ie al 
Jude ului Constan a, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Dobrogea” al Jude ului 
Constan a, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Mihail Kog lniceanu” Constan a i Garda 
de Coast  Constan a a raportat îndeplinirea ac iunilor derulate pentru cre terea gradului de 
siguran  i protec ie a cet enilor, cre terea performan ei structurilor operative în 
îndeplinirea misiunilor, asigurarea i men inerea unui nivel înalt pentru supravegherea i 
controlul la frontier .  

Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a a coordonat gestionarea situa iilor 
determinate de sosirea unor fluxuri masive de imigran i. În vederea stabilirii activit ilor 
pentru interven ia în cazul sosirii unui grup de imigran i, i a identific rii unor solu ii 
pentru acostarea ambarca iunilor precum şi cazarea imigran ilor a fost organizat  o şedin  
la care au participat reprezentan i ai Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Constan a, 
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Dobrogea”, Inspectoratului de Jandarmi 
Jude ean Constan a, Grup rii Mobile de Jandarmi, Garzii de Coast , Serviciului de 
Imigr ri al Jude ului Constan a, Serviciului Jude ean de Protec ie Intern , 
Comandamentului Flotei, Direc iei Jude ene de Informa ii Constan a, Agen iei Române de 
Salvare a Vie ii Omene ti pe Mare, Autorit ii Navale Române, Brig zii 9 Mecanizate. 
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K. Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte normative 

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

În vederea aplic rii prevederilor Legii 35/2007 privind cre terea siguran ei în 
unit ile de înv mânt cu modific rile i complet rile ulterioare, trimestrial s-au analizat 
rapoartele întocmite de reprezentan ii Inspectoratului Şcolar Jude ean Constan a şi ai 
Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Constan a cu privire la m surile de protec ie, 
precum şi rezultatele ob inute pe linia prevenirii violen ei în mediul şcolar. 

În vederea analiz rii activit ilor desf şurate pentru creşterea gradului de siguran  
în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar în anul şcolar 2016 
– 2017 au fost centralizate m surile dispuse pentru derularea în condi ii de siguran  a 
procesului instructiv - educativ de c tre Inspectoratul Şcolar Jude ean Constan a, 
Inspectoratul de Poli ie Jude ean precum şi rezultatele ob inute pe linia prevenirii violen ei 
în mediul şcolar, problemele identificate şi modul de rezolvare al acestora.  

În vederea începerii în condi ii de siguran  a noului an şcolar 2017-2018, prin 
adresa 10.552/04.08.2017, s-au solicitat Inspectoratului Şcolar Jude ean Constan a, 
informa ii cu privire la stadiul de preg tire al unit ilor de înv mânt cât şi la m surile de 
asigurare a securit ii acestora.  

Astfel, începerea anului şcolar 2017-2018 a constituit tematica şedin ei Colegiului 
Prefectural din data de 30.08.2017, convocat în baza HG 460/2006, la care au participat 
reprezentan ii tuturor serviciilor publice deconcentrate din jude ul Constan a. În cadrul 
şedin ei au fost analizate urm toarele aspecte: 

- Stadiul realiz rii m surilor de asigurare a securit ii unit ilor de înv mânt;  
- Sumele alocate pentru creşterea gradului de siguran  a unit ilor de înv mânt în anul 
şcolar 2017-2018; 
- Realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, comparativ cu nivelul 
cifrelor propuse şi aprobate pentru toate formele de înv mânt; 
- Stadiul realiz rii lucr rilor de repara ii capitale, reabilit ri, utilit i şi consolid ri; 
- Stadiul realiz rii m surilor pentru eliberarea “Autoriza iei Sanitare de Func ionare”, 
unit ile de înv mânt cu autoriza ii valabile la data deschiderii noului an şcolar; 

De asemenea în perspectiva deschiderii anului colar 2017-2018, la nivelul 
jude ului Constan a a fost întocmit Planul Teritorial Comun de Ac iune, iar la nivelul 
fiec rei subunit i/sec ii de poli ie, Planul Local Comun de Ac iune, pentru creşterea 
gradului de siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar, dar şi 
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derularea unor m suri specifice, menite s  conduc  la realizarea unui climat optim de 
ordine şi siguran  public . Acest plan ce a fost diseminat în cadrul edin ei Colegiului 
prefectural din data de 25.10.2017. 

- Comisia de monitorizare a prevederilor OUG 96/2002 privind acordarea de produse 
lactate i de panifica ie pentru elevii din înv mântul primar i gimnazial de stat i privat, 
precum i pentru copii pre colari din gradini ele de stat i private cu program normal de 4 
ore, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

În anul 2017, 70.940 de elevi i pre colari din 474 de unit i de înv mânt de stat 
i private au beneficiat de produse lactate i de panifica ie. 

În perioada ianuarie – iunie 2017, inspectorii Direc iei de S n tate Public  au  
verificat 43 de unit i de înv mânt care au beneficiat de prevederile OUG nr. 96/2002, 
dintre care 26 de unit i pre colare cu program normal de 4 ore, 4 unit i de înv mânt 
primar i 13 unit i de înv mânt gimnazial. 

Prin adresa 13.851/12.10.2017 Consiliul Jude ean Constan a ne-a informat c  în 
anul 2017 i-au încetat aplicabilitatea acordurile-cadru încheiate privind implementarea 
programului privind acordarea de produse lactate i panifica ie “Cornul i laptele”; astfel 
în anul colar 2017-2018 nu se mai acord produsele men ionate mai sus. 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 a fost constituit  prin Ordinul 
Prefectului nr.519/18.10.2017, Comisia pentru implementarea în județul Constanța a 
Programului pentru școli al României. 

 În cadrul edin elor Comisiei în vederea analiz rii stadiului implement rii 
Programului pentru școli  în jude ul Constan a, au fost stabilite produsele de panifica ie, 
laptele i produsele lactate i fructele ce trebuie distribuite elevilor precum i m surile 
educative care trebuie organizate. Consiliului Jude ean Constan a a transmis institu iei 
noastre precizarea c  nu a fost publicat  legisla ia privind documenta ia de atribuire, astfel 
încât procedura de achizi ie nu se poate derula. 
 
- Aplicarea dispozi iilor H.G. 799/2014 privind implementarea Programului Opera ional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modific rile i complet rile ulterioare: 

Programul Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se deruleaz  
începând cu anul 2014 sub autoritatea şi competen a Ministerului Dezvolt rii Regionale, 
Administra iei Publice i Fondurilor Europene, cadrul legal na ional fiind reprezentat de 
H.G. nr. 627/28.07.2015 pentru modificarea şi completarea H.G.nr.799/2014 privind 
implementarea POAD.  
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În cursul anului 2017 s-au desf urat trei tipuri de activit i pentru implementarea 
acestui program la nivelul jude ului: 

  a) activități de raportare a documentelor și datelor statistice care au stat la baza 
distribuirii pachetelor cu alimente la nivelul celor 70 UAT-uri din județ prin POAD 2014, 
respectiv prin POAD 2015/2016: 
 
POAD 2014 

- centralizarea de la nivelul tuturor prim riilor a documentelor care au stat la baza 
distribuirii de alimente, respectiv liste ini iale, liste de suplimentare, dispozi ii de primar 
pentru aprobarea listelor de suplimentare, scanarea acestor documente pentru fiecare 
prim rie i transmiterea lor c tre AM POAD din cadrul MDRAPFE (adresele 
nr.1616/08.02.2017, 3119/07.03.2017); 

- asigurarea de suport consultativ prim riilor selectate de AM POAD pentru 
transmitere de clarific ri la documentele justificative transmise (adresele nr. 
9547/17.07.2017, 10538/03.08.2017); 

- informarea prim riilor cuprinse în e antionul de control privind vizita în teren a 
reprezentan ilor AM POAD - MDRAPFE pentru verificarea la fa a locului a documentelor 
care au stat la baza distribuirii de alimente prin POAD 2014 (adresa 
nr.12589/19.09.2017); 

- prezentarea documentelor i a informa iilor solicitate de c tre reprezentan ii 
MDRAPFE, în cadrul vizitei în teren pentru validarea cererii de rambursare final  aferent  
POAD 2014 (02-03.10.2017); 

- întocmirea i transmiterea c tre MDRAPFE i Curtea de Conturi a României, a 
datelor solicitate, în vederea efectu rii de verific ri detaliate referitoare la distribuirea de 
alimente prin POAD 2014, la nivelul unui e antion de 16 autorit i publice locale din jude  
(adresele nr.17520/19.12.2017, 17830/29.12.2017); 

- informarea prim riilor din e antionul stabilit pentru a fi verificate, cu privire la 
documentele care trebuie prezentate în cadrul misiunii de verificare derulate în luna 
ianuarie 2018, de c tre Autoritatea de Audit din cadrul Cur ii de Conturi, privind 
distribuirea de pachete prin POAD 2014 (adresa nr.17520/19.12.2017). 

 
POAD 2015/2016  

- centralizarea de la nivelul celor 70 prim rii din jude  a documentelor privind 
distribuirea ajutoarelor alimentare prin POAD 2015, scanare i înaintare c tre MDRAPFE 
(adresa nr.5935/08.05.2017); 

- adresarea unei solicit ri c tre 50 de prim rii privind înaintarea c tre AM POAD  
a documentelor men ionate privind unele clarific ri referitoare la derularea programului la 
nivelul acestor localit i (adresa nr.17846/28.12.2017) i înaintare c tre AM POAD a 
documentelor primite din partea a 15 prim rii; 
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   b)activități de asigurare a suportului logistic și documentar pentru desfășurarea 
misiunilor de verificare/audit la fața locului din partea AM POAD și a Curții de Conturi a 
României, în vederea finalizării Cererii de rambursare nr. 4 și a închiderii POAD 2014:  

- misiunea de verificare la fa a locului a implement rii POAD 2014, de c tre o 
echip  a AM POAD din cadrul MDRAFE, misiune desf urat  în perioada 02-03.10.2017 
(adresa nr.12589/20.09.2017); 

- misiunea de audit la fa a locului a implement rii POAD 2014, de c tre o echip  a 
Cur ii de Conturi a României, misiune anun at  ini ial pentru 19-21.12.2017 i 08.01. – 
31.01.2018 i în final desf urat  în perioada 15 – 19.01.2018 (adresele nr.17520/ 
19.12.2017 i 17830/29.12.2018). 

 
c)activități de pregătire a implementării POAD 2017/2018: 

- întocmirea i transmiterea la Ministerul Dezvolt rii Regionale, Administra iei 
Publice i Fondurilor Europene a raportului privind propunerile de îmbun t ire a 
implement rii Programului Opera ional pentru Ajutorarea Persoanelor Deafvorizate 2014-
2020 (adresele nr.8093/22.06.2017, 11584/04.09. 2017); 

- participarea la Focus Grup POAD – 17.10.2017; 
- centralizarea de la nivelul prim riilor a datelor privind num rul estimativ de 

beneficiari pentru POAD 2017, datele de contact ale persoanelor care s  gestioneze 
programul, adresele depozitelor unde s  se livreze produsele alimentare i transmitere 
c tre MDRAPFE a machetei cu aceste informa ii (adresele nr.13720/10.10.2017, 
14084/16.10.2017, 15549/10.11.2017). 
 

L.Alte activit i 

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

În vederea prevenirii i gestion rii situa iilor de urgen  specifice sezonului de 
iarn  a fost constituit  comisia de verificare a unit ilor administrativ teritoriale din 
jude ul Constan a privind stadiul preg tirii pentru sezonul de iarn  2017-2018, fiind emis 
Ordinul prefectului nr. 518/18.10.2017. Verificarea s-a efectuat la cele 70 unit i 
administrativ teritoriale din jude ul Constan a, fiind încheiate procese verbale privind 
constatarea urm toarelor aspecte: existen a contractelor de desz pezire, utilajelor de 
desz pezire, materialelor antiderapante i combustibililor, sistemelor de blocare a 
drumurilor. Toate aceste procese verbale au f cut obiectul unor inform ri înaintate 
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prefectului jude ului Constan a, referitoare la stadiul preg tirii pentru sezonul de iarn  
2017-2018 al UAT-urilor. 

În perioada 23-25.10.2017 s-a desf urat ac iunea de verificare a st rii tehnice i 
func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor, de pe 
râurile interioare i de la Dun re, indiferent de de in tor din jude ul Constan a. Aceast  
verificare a f cut obiectul unui proces verbal aprobat de prefectul jude ului Constan a în 
calitate de pre edinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  i înaintat 
Comitetului Ministerial pentru situa ii de Urgen  de c tre Administra ia Bazinal  de Ap  
Dobrogea-Litoral.  

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

Urmare solicit rii primite din partea Ministerului Turismului (prin adresa nr. 
4288/MTD/29.08.2017), Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a a acordat sprijin pentru 
organizarea dezbaterii publice pe proiectul de Lege a Turismului din jude ul Constan a, în 
data de 25.09.2017. La dezbatere au fost invita i s  participe reprezentan i ai institu iilor 
prefectului precum i ai autorit ilor publice locale i jude ene din jude ele Constan a, 
Vrancea, Gala i, Buz u, Br ila i Tulcea. De asemenea invita ia a fost adresat  mediului 
de afaceri, asocia iilor i organiza iilor din turism, presei locale.  

Au fost centralizate ini iativele de ac iuni i a proiectelor de la nivelul Institu iei 
Prefectului - Jude ul Constan a i a unit ilor administrativ teritoriale din jude  pentru 
aniversarea Centenarului Primului R zboi Mondial i al Marii Uniri, ca urmare a 
solicit rii primite din partea Departamentului Centenar, prin adresa nr. 1013/31.07.2017.   

Pentru anul 2017 s-a întocmit r spuns pentru 133 radiograme/adrese/solicit ri ale 
Guvernului României, Ministerului Administra iei şi Internelor sau ale altor ministere şi 
organe ale administra iei publice centrale, pe tematic  divers , dintre care se pot 
exemplifica: 

- transmiterea c tre Ministerul Afacerilor Interne a raportului privind activitatea lunar  a 
Colegiul Prefectural pentru 2017;  

- înaintarea c tre M.A.I. – Direc ia General  Logistic  – a Raportului privind desf urarea 
activit ilor de protec ie a mediului în anul 2016; 

- transmiterea c tre M.A.I. – Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului a 
informa iilor referitoare la îndeplinirea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjur tor, cu modific rile i complet rile ulterioare; 
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- înaintarea c tre M.A.I. – Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului a 
informa iilor referitoare la situa ia nominal  a eroilor c zu i la datorie, începând cu anul 
1990 pân  în prezent, din cadrul structurilor M.A.I. din jude ; 

- transmiterea c tre M.A.I. – Direc ia General  Logistic  a informa iilor cu privire la 
întocmirea situa iei obiectivelor de infrastructur  teritorial  importante pentru sistemul 
national de ap rare; 

- înaintarea c tre M.A.I. -  Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului a 
datelor referitoare la existen a în cadrul institu iilor publice a angaja ilor vorbitori de limbi 
minoritare, în vederea preg tirii vizitei Comitetului Consultativ al Conven iei cadru pentru 
Protec ia Minorit ilor Na ionale din cadrul Consiliului Europei de evaluare care are ca 
scop evaluarea modului de îndeplinire a angajamentelor asumate de statul român prin 
Conven ia cadru; 

- transmiterea c tre M.A.E. a unei adrese cu privire la vizita în România a Comitetului 
Consultativ al Conven iei – Cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale din cadrul 
Consiliului Europei; 

- înaintarea c tre M.A.I. – Direc ia Management Opera ional a inform rii cu privire la 
activit ile desf şurate de structurile deconcentrate şi autorit ile administra iei publice 
locale pentru creşterea gradului de siguran  în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de 
înv mânt în anul şcolar 2016-2017; 

- transmiterea r spunsului c tre Agen ia Na ional  pentru Romi care solicit  informatii în 
vederea organiz rii Conferin ei na ionale „S n tatea romilor i asisten a medical  
comunitar  pentru comunit ile cu romi”; 

- înaintarea r spunsului c tre M.A.I. – Direc ia General  Afaceri Europene, Schengen i 
Rela ii Interna ionale prin care s-a transmis situa ia privind conformarea la parametrii de 
calitate ai apei potabile în jude ul Constan a; 

- transmiterea c tre M.A.I. -  Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului 
a Raportului anual privind starea economico-social  a jude ului;  

- înaintarea c tre M.A.I. -  Direc ia General  pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului a 
Raportului privind activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice, în anul 2016; 
- transmiterea c tre M.A.I. a situa iei privind “Programul na ional de construc ii de interes 
public sau social”; 
- înaintarea c tre Ministerul Energiei a situa iei privind gospod riilor neelectrificate din 
jude ; 
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- transmiterea c tre Ministerul Finan elor a situa iei privind organizarea activit ii de audit 
intern la nivelul unit ilor administrativ teritoriale din jude ; 
- înaintarea r spunsului la radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 
identificarea unor solu ii privind instituirea unui set unitar de reguli în declararea st rii de 
alert ; 
- transmiterea rspunsului la adresa Administra ia Na ionale a Rezervelor de Stat i 
Probleme Speciale referitoare la propunerile privind produsele ce ar trebui s  constituie 
stoc rezerv  de stat. 
 

3. Activit i desf urate pentru buna organizare a alegerilor. 

În primul semestru al anului 2017 s-au organizat procedurile pentru alegerile 
par iale din localitatea Nicolae B lcescu i s-a sprijinit organizarea referendumului local 
în unitatea administrativ-teritorial  B neasa. 

 
Alegeri Locale Par iale pentru Primar (Nicolae B lcescu 2017) 

- Au fost emise ordinele prefectului privind: 
- constituirea grupului tehnic de lucru din cadrul institu iei, pentru realizarea ac iunilor 
necesare bunei organiz ri şi desf şur ri a alegerilor locale par iale pentru primar din data 
de 11.06.217, comuna Nicolae B lcescu; 
- stabilirea calendarului prefectului şi Institu iei Prefectului - jude ul Constan a privind 
ac iunile din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale par iale pentru primar, 
comuna Nicolae B lcescu - 11.06.2017; 
- numerotarea circumscrip iei electorale Nicolae B lcescu; 
- stabilirea dimensiunilor ştampilelor biroului electoral de circumscrip ie şi birourilor 
electorale ale sec iilor de votare - U.A.T. N. B lcescu. 

- A fost solicitat , prin adres  c tre M.A.I., cantitatea de hârtie de ziar, bobin , 84 
cm, 48,8 g/mp, pentru tip rirea a 4700 buletine de vot; 

- A fost întocmit referatul pentru achizi ionarea materialelor necesare desf şur rii 
alegerilor locale par iale pentru primar din data de 11.06.2017, în comuna Nicolae 
B lcescu; 

- A fost transmis  adres  c tre preşedintele Tribunalului Constan a pentru 
comunicarea ordinului prefectului privind numerotarea circumscrip ie; electorale Nicolae 
B lcescu; 

- A fost transmis  adres  c tre Prim ria comunei Nicolae B lcescu pentru 
comunicarea ordinului prefectului privind numerotarea circumscrip iei electorale Nicolae 
B lcescu şi solicitarea sediului şi programului de activitate al biroului electoral de 
circumscrip ie; 



78 

 

- A fost demarat  procedura pentru achizi ionarea serviciului de tip rire a 
buletinelor de vot pentru alegerile locale par iale pentru primar din data de 11.06.217, 
comuna Nicolae B lcescu; 

- A fost demarat  procedura pentru confec ionarea ştampilei biroului electoral de 
circumscrip ie Nicolae B lcescu şi a ştampilelor de control ale birouilor electorale ale 
sec iilor de votare din circumscrip ia Nicolae B lcescu; 

- Au fost tra i la sor i pre edintele biroului electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae 
B lcescu i loc iitorul acestuia;  

- Au fost aduse la cunoştin  public : sediul, datele de contact şi programul de 
activitate, ale biroului electoral de circumscrip ie Nicolae B lcescu; 

- A fost confec ionat  tampila biroului electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae 
B lcescu i predat  c tre pre edintele biroului electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae 
B lcescu; 

- A fost completat biroul electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae B lcescu cu 
reprezentan ii partidelor politice parlamentare; 

- Au fost depuse candidaturile la func ia de primar i a fost actualizat  lista 
electoral  complementar ; 

- Au fost stabilite, prin dispozi ie, locurile speciale pentru afi aj electoral i 
asigurat  amplasarea panourilor electorale; 

- Au fost comunicate semnele electorale din partea partidelor politice c tre biroul 
electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae B lcescu; 

- Au fost aduse la cuno tin  public : num rul circumscrip iei electorale, 
delimitarea i numerotarea sec iilor de votare i a sediilor acestora; 

- A fost încheiat contractul de prest ri servicii pentru tip rirea i coletarea 
buletinelor de vot; 

- A fost solicitat  aprobarea din partea A.N.R.S.P.S., i ridicat , în data de 
24.05.2017, cantitatea de 200 kg hârtie plan , 61 x 86 cm, 48,8 g/mp, necesar  pentru 
tip rirea buletinelor de vot pentru alegerile locale par iale pentru primar în U.A.T. Nicolae 
B lcescu;   

- A fost tras  la sor i, de c tre biroul electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae 
B lcescu, ordinea înscrierii candida ilor pe buletinul de vot; 

- A fost prezentat membrilor biroului electoral de circumscrip ie nr.51 Nicolae 
B lcescu primul tiraj al buletinului de vot pe hârtie de ziar, iar ace tia au acordat ”bun de 
tipar”; 

- A fost supravegheat  tip rirea, biguirea, f l uirea i coletarea, în pachete de 100 
buc., a buletinelor de vot; 

- Buletinele de vot tiprite au fost depozitate la sediul tipografiei sub paz  
militarizat ; 
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- Dup  tip rirea buletinelor de vot, au fost tra i la sor i, de c tre Biroul jude ean al 
A.E.P., pre edin ii birourilor electorale ale sec iilor de votare i loc iitorii acestora; 

- Au fost instrui i pre edin ii i loc iitorii B.E.S.V. de c tre pre edintele B.E.Circ., 
reprezentantul biroului jude ean al A.E.P. i directorul Direc iei Jude ene de Statistic  
Constan a; 

- Au fost preluate, de c tre reprezentantul prefectului: tampilele cu men iunea 
”VOTAT”, plicurile transparente pentru depozitarea acestora i timbrele autocolante, 
conform program rii M.A.I.; 

- Au fost completate birourile electorale ale sec iilor de votare cu reprezentan ii 
partidelor politice parlamentare care au depus candida i la func ia de primar; 

- În ziua prealabil  vot rii au fost afi ate câte 2 exemplare ale buletinelor de vot, la 
sediile B.E.Circ. i B.E.S.V.; 

- Au fost imprimate, la sediul prim riei, în cantit i suficiente, listele electorale 
permanente i au fost realizate copiile L.E.P.; 

- În preziua alegerilor au fost predate B.E.S.V.: buletinele de vot, tampilele (de 
control i VOTAT), timbrele autocolante, L.E.P. i copiile L.E.P.. 
 

În semestru II 2017 au avut loc 3 alegeri locale par iale pentru: 
- Primar U.A.T. B R GANU; 
- Primar U.A.T. PANTELIMON; 
- Consiliul Local U.A.T. MERENI. 

Institu ia Prefectului – jude ul Constan a, în colaborare cu Biroul Electoral de 
Circumscrip ie nr.14 Constan a, Biroul Teritorial Jude ean al Autorit ii Electorale 
Permanente i structurile teritoriale ale Ministerul Afacerilor Interne au întreprins toate 
demersurile necesare i legale pentru buna organizare i desf urare a alegerilor locale 
par iale din 05.11.2017. 

În acest sens au fost întreprinse urm toarele activit i: 
 - Au fost emise ordinele prefectului având ca obiect: 
- Programul Calendaristic pentru Institu ia Prefectului – jude ul Constan a cuprinzând 
ac iunile din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale par iale din data de 
05.11.2017; 
- Programul Calendaristic pentru primari i birourile electorale cuprinzând ac iunile din 
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale par iale din data de 05.11.2017; 
- constituirea Comisiei Tehnice Jude ene pentru coordonarea activit ilor de organizare a 
alegerilor locale par iale din data de 05.11.2017; 
- numerotarea circumscrip iilor electorale comunale: B r ganu, Mereni i Pantelimon, 
pentru alegerile locale par iale din data de 05 noiembrie 2017; 
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- stabilirea dimensiunilor ştampilelor Biroului Electoral de Circumscrip ie Jude ean  nr.14 
Constan a, a birourilor electorale de circumscrip ii şi a birourilor electorale ale sec iilor de 
votare, pentru alegerile locale par iale din data de 05 noiembrie 2017; 
- stabilirea num rului de consilieri locali comunali din cadrul Circumscrip iei electorale 
nr.47 Mereni; 
- constituirea Grupului Tehnic de Lucru de pe lâng  Comisia Tehnic  Jude ean ; 
- desemnarea personalului auxiliar de pe lâng  B.E.J. nr.14 Constan a. 
  - Au fost comunicate pre edintelui Tribunalului Constan a: H.G. 
nr.696/27.09.2017 i H.G. nr.697/27.09.2017, pentru a putea preg ti tragerea la sor i a 
pre edintelui i loc itorului Biroului Electoral de Circumscrip ie Jude ean  nr.14 
Constan a; 
 - Au fost solicitate serviciilor deconcentrate ale ministerelor, care fac parte din 
Comisia Tehnic  Jude ean  i Biroului Jude ean al A.E.P., persoanele care urmeaz  s  
fac  parte din Grupul Tehnic de Lucru; 
 - S-a solicitat Direc iei Jude ene de Statistic  popula ia U.A.T. Mereni, pentru 
stabilirea num rului consilierilor locali din cadrul C.L. Mereni; 
 - S-a solicitat Serviciului Teritorial de Telecomunica ii Speciale Constan a dotarea 
B.E.J. nr.14 Constan a cu echipamentele de comunica ii necesare desf ur rii activit ii 
acestuia; 
 - S-a solicitat Inspectoratului Jude ean de Jandarmi asigurarea pazei B.E.J. nr.14 
Constan a pentru toat  perioada în care acesta urmeaz  s - i desf oare activitatea; 
 - S-a solicitat Consiliului Jude ean dotarea B.E.J. nr.14 Constan a cu echipamentele 
de birotic  necesare desf ur rii activit ii acestuia; 
 - A fost demarat  procedura achizi ion rii tampilelor birourilor electorale;  
 - Au fost tra i la sor i, de c tre Pre edintele Tribunalului Constan a, pre edintele i 
loc iitorul B.E.J. nr.14 Constan a; 
 - Au fost preluate în paz , de c tre I.J.J., spa iile în care î i vor def ura activitatea 
B.E.J. nr.14 Constan a i Sta ia de Lucru Statistic , de pe lâng  B.E.J.; 
 - A fost dotat B.E.J. nr.14 Constan a cu echipamentele de comunica ii i 
echipamentele de birotic , necesare desf ur rii activit ii acestuia; 
 - Prefectul jude ului Constan a a predat Pre edintelui B.E.J. nr.14 Constan a 
tampila biroului, iar acesta a fost completat cu membrii forma iunilor politice i A.E.P.; 

 - S-a desf urat edin a C.T.J., în cadrul c reia au fost dezb tute i adoptate 
m surile necesare organiz rii în condi ii corespunz toare a alegerilor locale par iale din 
05.11.2017. 
 - Au fost comunicate B.E.J. nr.14 Constan a semnele electorale, de c tre partide; 
 - Au fost desemna i, prin tragere la sor i, de c tre Pre edintele Tribunalului 
Constan a, preşedin ii birourilor electorale de circumscrip ie şi loc iitorii acestora; 
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 - Au fost predate, de c tre prefect, pe baz  de proces-verbal, pre edin ilor birourilor 
electorale de circumscrip ii, tampilele birourilor respective; 
 - Au fost completate birourile electorale de circumscrip ii cu reprezentan ii propuşi 
de organiza iile jude ene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la 
func ia de primar; 
 - A fost completat B.E.Circ. Mereni cu reprezentan ii partidelor politice, alian elor 
politice şi alian elor electorale ori ai organiza iilor cet enilor apar inând minorit ilor 
na ionale care au grup parlamentar propriu în cel pu in una din Camerele Parlamentului; 
 - Au fost aduse la cuno tin  public  datele de contact ale birourilor electorale de 
circumscrip ie şi programului de activitate al acestora; 
 - Au fost actualizate listele electorale complementare; 
 - Au fost depuse, de c tre partide, candidaturile pentru consiliul local şi pentru 
func ia de primar; 
 - A fost demarat  procedura privind selectarea societ ii comerciale care va tip ri, 
capsa i coleta buletinele de vot; 
  - Au fost afişate la sediile birourilor de circumscrip ii exemplarele propunerilor de 
candidatur ; 
 - S-a încheiat contractul cu societatea comercial  pentru tip rirea, capsarea i 
coletarea buletinele de vot; 
 - S-au stabilit locurilor speciale pentru afişaj electoral şi s-au amplasat panourile 
electorale în cadrul acestora i s-au comunicat dispozi iile primarilor privind locurile de 
afi aj; 
 - S-au adus la cunoştin  public , de c tre primari i prefect, num rul 
circumscrip iilor electorale, delimitarea şi numerotarea fiec rei sec ii de votare, precum şi 
sediilor acestora; 
 - S-au adus la cuno tin a prefectului semnele electorale, în vederea imprim rii lor 
pe buletinele de vot; 
 - S-au tras la sor i, de c tre pre edin ii B.E.Circ., numerele de ordine pe buletinele 
de vot; 
 - S-a comunicat de c tre pre edin ii B.E.Circ., c tre prefect, ordinea pentru 
înscrierea pe buletinul de vot a candida ilor;  
 - S-a prezentat de c tre prefect un exemplar al primului tiraj, pentru fiecare tip de 
buletin de vot din circumscrip ia electoral , membrilor B.E.Circ.;  
 - S-au tip rit, capsat i coletat buletinele de vot; 
 - A fost programat  predarea de la prefect, în data de 04.11.2017, c tre primari i 
pre edin ii birourilor electorale de circusmcrip ii, a buletinelor de vot i a celorlalte 
materiale electorale; 
 - Au fost preluate, transportate i depozitate, sub paz  I.J.J., tampilele ”VOTAT”, 
timbrele autocolante i plicurile înseriate, din plastic transparent; 
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 - Au fost tra i la sor i, de c tre biroul jude ean A.E.P., pre edin ii i loc iitorii 
birourilor electorale ale sec iilor de votare i informat  structura teritorial  a STS, pentru 
preg tirea telefoanelor mobile; 
 - Au fost instrui i pre edin ii, loc iitorii i operatorii PC, de la sec iile de votare, de 
c tre pre edintele B.E.J., biroul jude ean A.E.P., I.P.J., I.J.J., I.S.U., S.T.S.; 
 - Au fost predate telefoanele mobile, de c tre STS Constan a, c tre pre edin ii 
birourilor electorale ale sec iilor de votare; 
 - Au fost preg ti i sacii cuprinzând buletinele de vot i celelalte materiale 
electorale, pentru predarea lor c tre primari i pre edin ii birourilor electorale de 
circumscrip ii, în preziua alegerilor; 
 - A fost comunicat , c tre pre edin ii birourilor electorale de circumscrip ii, 
programarea primirii lor (cu buletinele de vot utilizate i contestate i procesele verbale) la 
B.E.J. nr.14 Constan a; 
 - A fost comunicat  c tre structurile M.A.I. programarea pred rii i primirii 
buletinelor de vot i a celorlalte materiale electorale, pentru asigurarea m surilor de paz  
i ordine; 

 - Au fost comunicate solicit ri c tre: 
- ENEL, pentru asigurarea generatoarelor, în vederea aliment rii de rezerv  a birourilor 
electorale i a sta iei de lucru a B.J.S. de pe lâng  B.E.J. nr.14 Constan a; 
- Serviciul Jude ean de Ambulan , pentru asigurarea interven iilor operative, la 
solicit rile primite din partea birourilor electorale în perioada 04 – 05.11.2017  

- A fost stabilit  permanen a personalului de conducere i execu ie, la sediul 
institu iei, în perioada 04 – 05.11.2017 i comunicat  M.A.I. 

- Au fost stabilite rezultatele alegerilor locale: 
- depunerea jur mântului de c tre primarii din B r ganu i Pantelimon; 
- constituirea Consiliul Local Mereni. 
 

M. Activitatea financiar -contabil , resurse umane, achizi ii publice i admninistrativ 

Activitatea desf urat  în domeniul financiar-contabil, modul de utilizare a 
resurselor umane i asigurarea resurselor logistice s-au desf urat în cadrul Serviciului 
financiar contabilitate resurse umane i administrativ i sunt prezentate pe larg la capitolul 
III – Managementul resurselor instituționale din prezentul raport. 

Activitatea privind achizi iile publice s-a desf urat în cadrul Serviciului juridic – 
achizi ii i este prezentat  pe larg la capitolul III – Managementul resurselor instituționale 
din prezentul raport. 
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N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple 

În cursul anului 2017 numarul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor a inregistrat 
un salt fata de anul precedent. Astfel, au fost primite la ghiseele serviciului 52.630 cereri, 
remarcandu-se o crestere cu 18% fata de cele 44.680 cereri primite in anul 2016. Dintre 
acestea, 33.913 au fost cereri pentru eliberarea pasapoartelor electronice (in regim normal) 
si 18.717 cereri pentru eliberarea pasapoartelor temporare (in regim de urgenta). 

Din categoria cererilor depuse la sediul misiunilor diplomatice si al oficiilor 
consulare ale Romaniei au fost transmise on line serviciului nostru spre solutionare 6556 
cereri, care au fost verificate, aprobate si transmise mai departe la C.N.U.P.P.E. Dintre 
acestea, 4.938 cereri au solicitat eliberarea de pasapoarte turistice si 1.618 au solicitat 
eliberarea de pasapoarte c.r.d.s. 

În perioada analizata au fost primite la sediul serviciului 533 cereri pentru cetatenii 
romani cu domiciliul in strainatate, dintre care 140 pentru pasapoarte temporare si 393 
pentru pasapoarte electronice. Remarcam in continuare mentinerea unei ponderi mai mari a 
cererilor din aceasta categorie depuse la reprezentantele Romaniei in strainatate, fata de 
cele depuse la ghiseul s.p.c.e.e.p.s. 
 În perioada analizata au fost emise 18.679 pasapoarte temporare, iar in procesul 
personalizarii acestora s-au inregistrat 59 rebuturi tehnologice si 13 rebuturi de emitere. 
 În conformitate cu m sura 87 din raportul Corpului de Control al Ministrului nr. 
478007/01.12.2017, pentru trimestrul IV s-au verificat documentele de c l torie care nu au 
fost înm nate titularilor, fiind astfel anulate 23 de pasapoarte electronice, 9 pasapoarte 
temporare i 15 pasapoarte simple. 
 De asemenea, au fost declarate pierdute, furate si deteriorate 2.425 pasapoarte, 
dintre care 2.391 au fost declarate pierdute, 11 furate si 23 deteriorate. Este de dorit ca 
lucratorii care desfasoara activitatea de primire a acestor cereri sa manifeste mai multa 
seriozitate in preluarea si acceptarea declaratiilor referitoare la circumstantele pierderii, 
furtului, deteriorarii pasapoartelor, precum si la constatarea si sanctionarea contraventiilor 
la regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu o corecta incadrare in lege 
si cu aplicarea unor amenzi corespunzatoare. 
 Urmare contraventiilor constatate, au fost aplicate 565 amenzi contraventionale in 
valoare de 20.996 lei. 
 Cu privire la suspendarea dreptului la libera circula ie în str in tate în conformitate 
cu prevederile art. 40, lit.a) – c) din Legea nr. 248/2005, în perioada analizat  s-a 
înregistrat o cre tere semificativ  a volumului de munc . Analiza anilor anteriori 
demostreaz  o cre tere sus inuta, de la an la an, pe aceast  linie de munc , odat  cu intrarea 
în vigoare a noului Cod Penal în luna februarie a anului 2014. Au fost primite de la 
organele competente 2.756 comunic ri cu privire la suspendarea dreptului la libera 
circula ie, în urma carora au fost implementate 2.180 restric ii de tip ”I”. Personalul 
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desemnat a procedat la desf şurarea activit ilor complexe ce îi revin în conformitate cu 
prevederile noului Cod de Procedur  Penal , cu dispozi iile Direc iei Generale de 
Paşapoarte şi procedura de lucru pe aceast  linie. 
 Din cele 2.180 restric ii de tip ”I” implementate, 1781 sunt pentru nede in tori de 
paşapoarte valabile şi 399 de in tori de paşapoarte valabile (pentru 136 de persoane, 
documentele de calatorie erau deja retrase anterior, cu prilejul dispunerii primelor masuri 
restrictive). În 192 cazuri s-au desf şurat activit i specifice pentru retragerea 
documentelor de c l torie (deplas ri la domiciliu, invita ii, colabor ri cu organele de 
poli ie etc.). S-a reuşit retragerea a 117 paşapoarte, iar în 112 situa ii au fost întocmite 
procese verbale de constatare, încunoştiin ându-se organele care au dispus m surile. 
Referitor la acest aspect, s-a recomandat lucr torilor care efectueaz  deplas ri în teren în 
scopul retragerii paşapoartelor, mai mult  seriozitate şi aten ie la completarea proceselor 
verbale, astfel încât s  consemneze corect, detaliat şi f r  omisiuni situa ia constatat  la 
domiciliile celor în cauz . 
 În primul trimestru al anului 2017, lucr torii compartimentului ”Restric ii”, la 
Dispozitia Directiei Generale de Pasapoarte nr. 2379025/8/09.01.2017, au procedat la 
reanalizarea tuturor restictiilor implementate pe linia suspendarii dreptului la libera 
circulatie in strainatate in perioada 2006 – 2008, in urma carora in decursul anului 2017 au 
inactivat un numar de 431 restric ii de tip ”I”. 
În perioada analizat  au fost depistate la ghişeu 3 persoane urm rite general, dintre care 
doua pentru dispari ie de la domiciliu si una pentru condamnare la pedeapsa inchisorii cu 
executare. În aceste cazuri a fost sesizat organul de poli ie competent, persoanele in cauza 
fiind preluate pe baz  de proces-verbal de lucr torii I.P.J. Constan a. Aspectele constatate 
au fost raportate la D.G.P. 
 În cursul anului 2017 au fost primite 175 cereri de restabilire a domiciliului în 
România. Cererile, depuse la forma iunile de eviden a informatizat  a persoanei din 
localitatea pe raza c reia urmau a se stabili persoanele în cauz , au fost verificate la nivelul 
serviciului, aprobate şi raportate la Direc ia General  de Paşapoarte, cu respectarea 
dispozi iilor comune ale D.G.P. şi D.E.P.A.B.D. 
 În aceeaşi perioad  au fost primite şi solu ionate 631 cereri de prest ri alte servicii, 
reprezentând cereri de eliberare a adeverin elor privind men iuni din eviden ele de 
paşapoarte, necesare solicitan ilor la ambasade sau la alte institu ii. 
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O. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a 
Vehiculelor 
 

În anul 2017, la nivelul serviciului au fost desf şurate urm toarele activitati: 
- 40.960 permise de conducere emise, 
- 23.508 candida i examina i la proba teoretic , 
- 53,29% promovabilitate la proba teoretic , 
- 19.199 candida i examina i la proba practic , 
- 49,62% promovabilitate la proba practic , 
- 53.500 certificate de înmatriculare emise, 
- 25.301 autoriza ii provizorii de circula ie emise. 

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

Comparativ cu anul 2016 activitatea desf şurat  pe linie de permise de conducere şi 
examin ri auto în anul 2017, se prezint  astfel:  

   

Indicator 2017 2016 Comparativ 
Permise de conducere emise 40.960 30.360 +10.600 (+35%) 
Candida i examina i la proba 
teoretica 

23.508 22.530 +978 (+4%) 

Promovabilitate proba teoretic  53,29% 56,39% -3,10% 
Candida i examina i la proba 
practic  

19.199 17.689 +1.510 (+8,5%) 

Promovabilitate la proba practic  49,62 % 54,58% -4,96% 

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

Comparativ cu anul precedent activitatea desf şurat  în anul 2017 pe linie de 
înmatriculare şi eviden  a vehiculelor, se prezint  astfel:  

 
Indicator 2017 2016 Comparativ 

Certificate de înmatriculare emise 53.500 27.192 +26.308 (+97%) 
Autoriza ii pentru circula ie 
provizorie emise 

25.301 19.664 +5.637 (+29%) 

 

În perioada analizat , se remarc  faptul c , în vederea eficientiz rii activit ii 
desf urate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare 
a Vehiculelor Constan a, în cursul anului s-au realizat demersurile necesare pentru 
mutarea SPCRPSÎV în alt sediu. Astfel, prin Hot rârea nr. 278/30.10.2017 au fost primite 
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în folosin  gratuit  de la Consiliul Jude ean Constan a, pe o perioad  de 10 ani, spa ii din 
imobilul proprietate public  a Jude ului Constan a – Pavilion Expozi ional Constan a, 
pentru desf urarea activit ii acestui serviciu în noul spa iu, începând cu data de 
03.01.2018. 

 
 

V. SUPORT DECIZIONAL 
 

Control intern/managerial 
Pentru asigurarea cadrului general necesar dezvolt rii i implement rii sistemului 

de control intern/managerial propriu Institu iei Prefectului Jude ul Constan a în anul 2017 
s-au realizat urm toarele demersuri: 

- Actualizarea componen ei Comisiei cu atribu ii de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologic  pentru dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la 
nivelul institu iei, constituit  prin Ordin al prefectului – august, septembrie, decembrie; 

- Actualizarea i aprobarea prin Ordin al prefectului a Regulamentului de organizare 
şi func ionare al Comisiei de monitorizare – august, septembrie, decembrie; 

- Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la 
nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a pentru anul 2017 i aprobarea acestuia 
prin Ordin al prefectului. 

În anul 2017, pe linia coordon rii şi monitoriz rii dezvolt rii sistemului de 
control intern/managerial, Comisia de monitorizare a desf şurat 7 întâlniri care au avut în 
vedere urm toarele aspecte principale: 

- stabilirea m surilor de organizare şi realizare a opera iunii de autoevaluare a 
stadiului implement rii la 31.12.2016 a  sistemului de control intern/managerial propriu 
institu iei, inclusiv a termenelor pentru aceste m suri;  

- analizarea criteriilor generale de evaluare a stadiului implement rii standardelor 
de control intern/managerial, cuprinse în anexa nr. 4.1 - Chestionar de autoevaluare a 
stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial din Ordinul 
Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entitilor publice, modificat i completat; 

- analizarea/evaluarea stadiului implement rii activit ilor din Planul de ac iuni 
cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul 
Institu iei Prefectului Jude ul Constan a; 

- monitorizarea stadiului actualiz rii procedurilor întocmite anterior, cu respectarea 
Calendarului privind actualizarea procedurilor emise anterior la nivelul Institu iei 
Prefectului Jude ul Constan a; 

- monitorizarea stadiului elabor rii de proceduri noi, cu respectarea Calendarului 
de elaborare la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a a procedurilor pentru 
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activit ile neprocedurate (proceduri noi); 
- clarificarea unor aspecte concrete, practice privind aplicarea cerin elor 

Standardului 9 – Proceduri, în procesul de elaborare/ actualizare a procedurilor la nivelul 
institu iei; 

- analizarea necesit ii actualiz rii Ordinului Prefectului nr. 544/07.11.2016 privind 
componen a, organizarea i func ionarea Comisiei de monitorizare, coordonare i 
îndrumare metodologic  pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la 
nivelul institu iei ca urmare a emiterii OMAI 84/10.07.2017 privind sistemul de control 
intern/managerial în MAI publicat in Monitorul Oficial nr. 550 din 12.07.2017; 

- analizarea/evaluarea stadiului implement rii în semestrul I 2017 a activit ilor din 
Planul de ac iuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ 
managerial la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a; 

- analizarea inform rii privind monitorizarea performan elor în semestrul I 2017 la 
nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a, elaborat  de secretarul Comisiei de 
monitorizare, pe baza raport rilor semestriale privind monitorizarea performan elor 
semestriale, de la nivelul compartimentelor; 

- clarificarea unor aspecte concrete, practice referitoare la aplicarea prevederilor 
OMAI nr. 84/2017 din 10 iulie 2017 privind sistemul de control intern managerial în 
Ministerul Afacerilor Interne;  

- monitorizarea stadiului actualiz rii procedurilor întocmite anterior, cu respectarea 
Calendarului privind actualizarea procedurilor emise anterior la nivelul Institu iei 
Prefectului Jude ul Constan a; 

- monitorizarea stadiului elabor rii de proceduri noi, cu respectarea Calendarului  
de elaborare la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a a procedurilor pentru 
activit ile neprocedurate (proceduri noi); 

- analizarea cerin elor privind aplicarea standardelor nr.1-16 detaliate în Cap.II – 
Cerin e reglementate privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din 
Preciz rile privind aplicarea Codului controlului intern/managerial la nivelul structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne, nr. 405874/21.09.2015.  

În aceast  perioad , pe linia îndrum rii metodologice pentru dezvoltarea 
sistemului de control intern/managerial s-au realizat: 

- 212 ac iuni de monitorizare, în colaborare cu reprezentan ii serviciilor/ 
compartimentelor din cadrul institu iei privind demersurile realizare pentru dezvoltarea 
SCIM (din care 140 în semestrul I i 72 în semestrul II), 

- 351 ac iuni de îndrumare metodologic  a reprezentan ilor serviciilor/ 
compartimentelor din cadrul institu iei pentru elaborarea/actualizarea documentelor în 
domeniul SCIM (din care 148 în semestrul I i 203 în semestrul II). 

În principal s-a asigurat îndrumarea metodologic  a personalului din cadrul 
institu iei privind: 
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- organizarea i realizarea opera iunii de autoevaluare la data de 31.12.2016, a 
sistemului de control intern / managerial, la nivelul serviciilor/compartimentelor 
institu iei. 

- completarea chestionarului de autoevaluare de c tre şefii/coordonatorii de 
servicii/compartimente şi alte persoane desemnate de domnul prefect în acest sens; 

- întocmirea Raportului domnului prefect asupra sistemului de control intern/ 
managerial la data de 31.12.2017; 

- elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 
pentru anul 2017;  

- implementarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment a ac iunilor din Planul de 
ac iuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 
aprobat pentru anul 2017; 

- elaborarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment a Situa iei trimestriale 
privind stadiul implement rii Planului de ac iuni cuprins în Programul de dezvoltare a 
sistemului de control intern / managerial în anul 2017; 

-  întocmirea Ordinului prefectului pentru actualizarea componen ei Echipei de 
gestionare a riscurilor la nivelul institu iei; 

- întocmirea Regulamentului de organizare şi func ionare al Echipei de gestionare a 
riscurilor aprobat prin Ordin al prefectului; 

- identificarea i gestionarea riscurilor la nivelul Echipei de gestionare a riscurilor: 
evaluarea primar , respectiv monitorizarea i evaluarea subsecvent  a riscurilor majore 
identificate la nivelul institu iei care pot afecta obiectivele generale ale institu iei; 

- întocmirea documentelor la nivelul secretariatului Echipei de gestionare a 
riscurilor constituit  la nivelul institu iei; 

- întocmirea documentelor la nivelul secretariatului Comisiei pentru gestionarea 
func iilor sensibile constituit  la nivelul institu iei; 

- monitorizarea semestrial  a implement rii la nivelul serviciilor/ compartimentelor 
din cadrul institu iei a Planului pentru asigurarea diminu rii riscurilor asociate func iilor 
sensibile; 

- elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru conform  Anexei 2B la Ordinul 
SGG nr. 400/2015 cu modific rile i complet rile ulterioare; 

- actualizarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment din cadrul institu iei a 
Inventarului activit ilor procedurabile i a procedurilor întocmite; 

- actualizarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment din cadrul institu iei a  
Inventarului situa iilor generatoare de întreruperi; 

- actualizarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment din cadrul institu iei a 
Inventarului privind documentele şi fluxul de date şi informa ii care intr  şi ies din 
institu ie, a prelucr rilor care au loc, a destina iilor documentelor; 

- elaborarea a 27 fi e de risc A - Evaluare primară;  
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- elaborarea a 54 fi e de risc B - Monitorizare prin evaluare ( din care 27 în 
semestrul I i 27 în semestrul II);  

- elaborarea a 27 fi e de risc C - Evaluare subsecventă;  
- elaborarea/actualizarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment din cadrul 

institu iei a Inventarului func iilor sensibile;  
- elaborarea/actualizarea la nivelul fiec rui serviciu/compartiment din cadrul 

institu iei a  Planului de m suri pentru diminuarea riscurilor asociate func iilor sensibile; 
- actualizarea la nivelul institu iei a Inventarului situa iilor generatoare de 

întreruperi la nivelul institu iei (Planul de continuitate);  
- actualizarea la nivelul institu iei a Registrului de riscuri generale;  
- elaborarea/actualizarea la nivelul institu iei a Inventarului func iilor sensibile;  
- elaborarea/actualizarea la nivelul institu iei a Listei func iilor sensibile;  
- elaborarea/actualizarea la nivelul institu iei a Planului de m suri pentru 

diminuarea riscurilor asociate func iilor sensibile. 
 De asemenea la nivelul secretariatului Comisiei de monitorizare s-au întocmit/ 
actualizat o serie de documente:  
- proiectul Ordinului prefectului privind declanşarea opera iunii de autoevaluare a 
stadiului implement rii la data de 31.12.2016 a sistemului de control intern / managerial; 
- Situa ia sintetic  privind rezultatele autoevalu rii la data de 31.12.2016 a sistemului de 
control intern / managerial; 
- proiectul Raportului prefectului asupra sistemului de control intern / managerial la data 
de 31.12.2016; 
- proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul 
Institu iei Prefectului Jude ul Constan a pentru anul 2017;  
- Inventarul activit ilor procedurabile i procedurilor identificate la nivelul institu iei; 
- Calendarul de elaborare la nivelul institu iei a procedurilor pentru activit ile 
neprocedurate (proceduri noi),  
- Calendarul de actualizare a procedurilor emise anterior la nivelul institu iei; 
- proiectul Regulamentului de organizare şi func ionare al Comisiei de monitorizare – 
august, septembrie, decembrie. 

S-a asigurat diseminarea c tre personalul cu responsabilit i în domeniul 
sistemului de control intern/managerial a documentelor cu caracter normativ, a 
preciz rilor metodologice şi altor inform ri primite de la MAI, precum i a documentelor 
elaborate la nivelul institu iei în domeniul controlului intern/managerial (ordine de 
prefect, regulamente de organizare i func ionare, inventare, proceduri, procese verbale, 
calendare, alte documente). 

 
Pe parcursul anului 2017, la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a s-au 

realizat urm toarele demersuri pentru implementarea i dezvoltarea sistemului de control 
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intern/managerial propriu institu iei: 
- Monitorizarea implement rii Planului de ac iuni cuprins în Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a; 

- Întocmirea la nivelul fiec rui serviciu i compartiment din cadrul institu iei a 
Situa iei trimestriale privind stadiul implement rii Planului de dezvoltare a sistemului de 
control intern / managerial; 

- Monitorizarea implement rii Planului de ac iuni pentru perioada 2017-2018, 
aferent Strategiei Institu iei Prefectului Jude ul Constan a aprobat  pentru perioada 2017-
2018 ; 

- Întocmirea Raportului semestrial privind stadiul implement rii Planului de ac iuni 
aferent strategiei institu iei; 

- Actualizarea de c tre serviciile/compartimentele din cadrul institu iei a 
Inventarului activit ilor procedurabile i procedurilor identificate la nivelul 
serviciului/compartimentului propriu;  

- Monitorizarea semestrial  a implement rii Planului pentru asigurarea diminu rii 
riscurilor asociate func iilor sensibile la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul 
institu iei; 

- Realizarea semestrial  a analizei intermediare referitoare la modul de 
implementare a Planului pentru asigurarea diminu rii riscurilor asociate func iilor sensibile 
elaborat de c tre serviciile/compartimentele din cadrul institu iei; 

- Actualizarea Inventarului func iilor sensibile la nivelul institu iei;  
- Actualizarea Listei func iilor sensibile la nivelul institu iei;  
- Actualizarea Planului de m suri pentru diminuarea riscurilor asociate func iilor 

sensibile la nivelul institu iei; 
- Actualizarea de c tre serviciile/compartimentele din cadrul institu iei a 

Inventarului privind documentele şi fluxul de date şi informa ii care intr  şi ies din 
institu ie, a prelucr rilor care au loc, a destina iilor documentelor i a documentului privind 
canalele de comunicare intern  şi extern ; 

- Actualizarea Inventarului situa iilor generatoare de întreruperi la nivelul 
serviciilor/compartimentelor;  

- Actualizarea Inventarului situa iilor generatoare de întreruperi la nivelul institu iei 
(Planul de continuitate); 

Pe parcursul anului s-au întocmit şi transmis c tre MAI o serie de raport ri privind 
sistemul de control intern / managerial: 

- Raport ri privind stadiul implement rii la nivelul institu iei a sistemului de control 
intern / managerial (pentru 31.12.2016, respectiv pentru 30.06.2017), 

- Raportul prefectului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 
31.12.2016, 
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- Situa ia privind stadiul implement rii la data de 31.12.2016 a sistemului de control 
intern / managerial, 

- raportarea privind gradul de implementare a ac iunilor din Programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a. 

În perioada de referin  s-au realizat demersuri pentru evaluarea stadiul 
implement rii Planului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul 
institu iei. În acest sens, s-au elaborat: 

- Situa ia semestrial  privind stadiul implement rii Planului de ac iuni cuprins în 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Institu iei Prefectului 
Jude ul Constan a; 

- Analiza semestrial  privind stadiul implement rii Planului de ac iuni cuprins în 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Institu iei Prefectului 
Jude ul Constan a. 

În luna ianuarie 2017 s-a organizat i desf urat procesul de autoevaluare a stadiului 
implement rii la data de 31.12.2016 a sistemului de control intern / managerial. S-a 
întocmit Ordinului prefectului privind declanşarea opera iunii de autoevaluare a stadiului 
implement rii la data de 31.12.2016 a sistemului de control intern / managerial. Au fost 
identificate i aprobate Măsurile privind organizarea şi realizarea operaţiunii de 
autoevaluare la data de 31.12.2016 a sistemului de control intern / managerial. S-a 
întocmit i aprobat Lista compartimentelor/persoanelor care s  completeze chestionarul de 
autoevaluare. efii/coordonatorii serviciilor/ compartimentelor precum şi alte persoane din 
cadrul institu iei desemnate de prefect, au completat chestionarul de autoevaluare a 
stadiului implement rii la data de 31.12.2016 a sistemului de control intern / managerial, 
pentru compartimentul propriu. 

S-au întocmit: Situația sintetică privind rezultatele autoevaluării la data de 
31.12.2016 a sistemului de control intern / managerial la nivelul instituției i Raportul 
conducătorului instituției asupra sistemului de control intern/managerial la nivelul 
instituției la data de 31.12.2016. 

Gradul de conformitate (cu cele 16 de standarde de control intern/managerial 
reglementate de Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, modificat şi 
completat de Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 200/2016) al sistemului de 
control intern/managerial propriu institu iei noastre, a a cum a rezultat din Situația 
sintetică privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.2016 (întocmit  în luna 
februarie 2017) a sistemului de control intern / managerial propriu instituției a fost par ial 
conform la data de 31.12.2016, înregistrându-se 14 standarde implementate, 1 standard 
neimplementat (nr. 1 – Etic , integritate, datorit  faptului c  standardul a fost declarat 
par ial implementat la toate componentele din structura organizatoric ), 1 standard par ial 
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implementat (nr. 3 – Competen a performan a, datorit  num rului redus de angaja i din 
cadul institu iei care au participat la cursuri de perfec ionare). Referitor la standardul nr. 16 
–Audit Intern preciz m c  la nivelul institu iei nu este constituit  o structur  de audit 
intern, dar institu ia noastr  a beneficiat de capacitatea de audit reprezentat  de Direc ia de 
Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor  Interne.  

În ceea ce prive te num rul redus de angaja i din cadul institu iei care au participat 
în cursul anului la cursuri de perfec ionare, situa ia se prezint  astfel, 17 persoane au 
participat la cursuri de perfec ionare/sesiuni de instruire din care: 9 persoane din cadrul 
aparatului propriu de specialitate i 8 persoane din cadrul serviciilor publice comunitare. 
Dintre aceste persoane, 15 persoane au urmat cursuri în domeniul specific de activitate i 2 
persoane în domeniul controlului intern/managerial. 

Astfel în vederea dezvolt rii sistemului de control intern/managerial este necesar  
realizarea în anul 2017 a urm toarelor m suri: 

- Realizarea demersurilor pentru elaborarea de c tre consilierul de etic  desemnat la 
nivelul institu iei a unui cod de etic  i deontologie propriu institu iei; 

- Continuarea particip rii angaja ilor institu iei la cursuri de perfec ionare 
profesional  în domeniul specific de activitate; 

- Participarea personalului cu func ii de conducere şi func ii de execu ie care au 
atribu ii de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial la cursuri de 
perfec ionare organizate în domeniul controlului intern / managerial; 

- Continuarea implement rii ac iunilor pentru dezvoltarea sistemului de control 
intern / managerial. 
 
 Registrul riscurilor  

La nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a, a fost actualizat  i aprobat  
prin ordin al prefectului, componen a Echipei de gestionare a riscurilor – august, 
septembrie, decembrie.  

De asemenea a fost elaborat i actualizat Regulamentul de organizare şi func ionare 
al Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul institu iei – august, septembrie, decembrie. 

Pe parcursul anului 2017 s-au desf urat 3 edin e ale Echipei de gestionare a 
riscurilor, în vederea identific rii i gestion rii riscurilor la nivelul institu iei. 

Au fost identificate 27 de riscuri care pot afecta obiectivele generale ale institu iei i   
s-au stabilit m surile necesare pentru controlul/gestionarea acestor riscuri. 

S-au întocmit 27 fi e de risc A - Evaluare primară la nivelul institu iei. 
S-a întocmit Registrul de riscuri generale la nivelul institu iei. 
Pe parcursul anului 2017 s-a realizat monitorizarea i evaluarea implement rii 

m surilor de gestionare a riscurilor i s-au întocmit 54 fi e de risc B - Monitorizare prin 
evaluare (din care 27 fi e în semestrul I i 27 fi e în semestrul II) , respectiv 27 fi e de risc 
C - Evaluare subsecventă la nivelul institu iei. În urma evalu rii riscurilor reziduale s-a 
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constatat diminuarea nivelului riscurilor reziduale, comparativ cu riscurile inerente, ca 
urmare a implement rii m surilor de gestionare a riscurilor. 

 

Registrul procedurilor  
 În ceea ce prive te elaborarea/actualizarea procedurilor nivelul institu iei, pe 
parcursul anului 2017 a fost reluat procesul de inventariere a activit ilor desf şurate la 
nivelul fiec rui element structural, în baza portofoliului atribu ional statuat prin 
Regulamentul de organizare şi func ionare şi de stabilire a voca iei de procedurare pentru 
fiecare activitate. Astfel, s-au actualizat: Inventarul activităților procedurabile și 
procedurilor identificate la nivelul instituției, respectiv Inventarul activităților 
procedurabile și procedurilor identificate la nivelul fiecărui serviciu/compartiment. În total 
la nivelul institu iei sunt identificate i inventariate 131 activit i procedurabile i sunt 
întocmite 117 proceduri formalizate. 

De asemenea s-au actualizat: Calendarul de elaborare la nivelul instituției a 
procedurilor pentru activităţile neprocedurate (proceduri noi), respectiv Calendarul de 
actualizare a procedurilor emise anterior la nivelul instituției. 

Pe parcursul anului 2017, în procesul de elaborare/actualizare a procedurilor nivelul 
institu iei s-a avut în vedere modelul prev zut în  Anexa 2B la Ordinul Secretariatului 
General al Guvernului nr. 400/2015 cu modific rile i complet rile ulterioare. 

La nivelul institu iei este întocmit Registrul de eviden  a procedurilor formalizate. 
 
Etic  i conduit  

 Au fost întocmite i transmise c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici 4 
raport ri trimestriale privind respectarea normelor de conduit  i 2 raport ri semestriale 
privind situa ia implement rii procedurilor disciplinare în cadrul institu iei. 

Protec ia informa iilor clasificate 
 În ceea ce prive te gestionarea informa iilor clasificate, la nivelul institu iei s-au 
desf urat urm toarele demersuri: 
- emiterea, înregistrarea i aprobarea 34 noi autoriza ii de acces la informa iile clasificate 
secrete de serviciu; 
- efectuarea inventarierii anuale a documentelor care contin informa ii clasificate de inute 
de c tre institu ia noastr ; întocmirea procesului-verbal de inventariere; 
- întocmirea Programului de prevenire a scurgerii informa iilor clasificate de inute de 
Institu ia Prefectului i a celor 13 anexe; aprobarea Programului de c tre conducerea 
Serviciului Jude ean de Protec ie Intern  Constan a (SJPI); 
- elaborarea i aprobarea Planului de control asupra m surilor privitoare la protec ia 
informa iilor clasificate la nivelul institu iei; 
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- înaintarea la MAI a planific rii activit ilor de control pe linia gestion rii informa iilor 
clasificate; 
- efectuarea de c tre func ionarul de securitate a dou  controale pe linia gestion rii 
informa iilor clasificate, în baza delega iei aprobat  de prefectul jude ului; întocmirea a 2 
rapoarte de control care au fost înaintate c tre Serviciul Jude ean de Protec ie Intern ; 
- actualizarea listei func iilor care necesit  accesul la informa iilor clasificate i a 
persoanelor care s  aib  acces la informa iile clasificate; prezentarea persoanelor cu 
atribu ii pe linia informa iilor clasificate; înaintarea acestora c tre SJPI; 
- elaborarea i aprobarea de c tre conducerea institu iei a Planului de preg tire specific  a 
personalului autorizat pentru accesul la informa iile clasificate de la nivelul institu iei; 
- întocmirea fi elor de instruire individual  pe linia informa iilor clasificate, însu iirea 
temelor lunare de c tre toate persoanele din cadrul institu iei care de in sau urmeaz  s  
de in  acces la informaiile clasificate; 
- elaborarea i înaintarea c tre SJPI a documenta iei pentru elaborarea Strategiei de 
acreditare de securitate pentru dou  SIC-uri din cadrul institu iei; 
- emiterea Ordinului prefectului privind CSTIC i a ordinului prefectului privind 
desemnarea persoanelor care s  sprijine temporar func ionarul de securitate din cadrul 
institu iei noastre pe linia protec iei informa iilor clasificate; 
- emiterea Ordinului prefectului pentru retragerea a 7 autoriza ii de acces la informa ii 
clasificate secret de serviciu; 
- transmiterea în format electronic c tre to i angaja ii a 6 teme de instruire primite din 
partea Direc iei generale de protec ie intern  privind atacuri de tip ransomware care 
afecteaz  pe scar  larg  sistemele informatice;  
 În anul 2017, au fost înregistrate 145 documente secret de serviciu i 14 
documente secrete de stat, nefiind semnalate disfunctionalit i în activitatea de gestionare 
a documentelor clasificate la nivelul structurilor din cadrul institu iei noastre. 
  
Prevenirea i combaterea corup iei 
 În baza Metodologiei privind managementul riscurilor de corup ie în cadrul 
structurilor M.A.I, aprobat prin O.M.A.I. nr. 86/2013 Ordinul 86/2013 privind organizarea 
şi desf şurarea activit ilor de prevenire a corup iei în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne şi a Procedurii de sistem privind utilizarea aplica iei de management Integrat al 
Riscurilor de Corup ie (M.A.R.C.), cod PS-DGA-02, edi ia 1, la nivelul Institu iei 
Prefectului – Jude ul Constan a a fost elaborat Registrul riscurilor de corup ie. 
 Registrul a fost creat de c tre membrii Grupului de lucru constituit la nivelul 
Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a pentru prevenirea corup iei, prin evaluarea 
activit ilor specifice în cadrul aplica iei de Management Integrat al Riscurilor de Corup ie 
(M.A.R.C.), activitate finalizat  la data de 01.02.2017. 
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 În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 din Metodologia privind managementul 
riscurilor de corup ie în cadrul structurilor M.A.I, aprobat prin O.M.A.I. nr. 86/2013 
Ordinul 86/2013 privind organizarea şi desf şurarea activit ilor de prevenire a corup iei în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, s-a aprobat Registrul riscurilor de corup ie la nivelul 
Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a cu nr. 1427/01.02.2017. 

Consilierul de integritate la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a este 
desemnat prin Ordinul prefectului nr. 218/13.04.2016, acesta îndeplinind atribu iile 
stabilite la art. 15 din Ordinul 86/2013 privind organizarea şi desf şurarea activit ilor de 
prevenire a corup iei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

Având în vedere Nota Raport întocmit  de Serviciul Jude ean Anticorup ie 
Constan a privind domeniile propritare de ac iune în domeniul prevenirii corup iei pentru 
anul 2017, s-a comunicat situa ia nominal  a personalului pe cele 3 domenii prioritare de 
activitate, conform segmentelor int  şi categoriilor de activit i prev zute :  
a) domeniul prioritar: personal nou- încadrat – nu este cazul; 
b) domeniul prioritar: personal cu funcţii de conducere din structurile ce interacţionează 
direct cu cetăţenii;  
c) domeniul prioritar: achiziţii publice şi logistică. 

S-a întocmit Raportul privind implementarea m surilor de transparen  şi de 
prevenire a corup iei, pentru anul 2017 la nivelul Institu iei Prefectului - jude ul 
Constan a. 

S-a realizat instruirea personalului din cadrul institu iei în domeniul prevenirii şi 
combaterii corup iei, astfel: 

- distribuirea c tre personalul institu iei 8 adrese privind cazurile de corup ie 
instrumentate de DGA; 

- distribuirea c tre personalul institu iei a altor documente întocmite de DGA 
privind activitatea de prevenire şi combatere a corup iei (procedura de sistem privind 
utilizarea aplica iei M.A.R.C., manualul de utilizare a aplica iei M.A.R.C., OMAI nr. 
72/15.06.2017), 

Pentru implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corup ie la 
nivelul MAI, aprobat  prin OMAI nr. 86/2013 privind organizarea şi desf şurarea 
activit ilor de prevenire a corup iei în cadrul MAI s-au realizat urm toarele demersuri: 

- monitorizarea implement rii m surilor de prevenire /control al riscurilor de 
corup ie, 

- întocmirea raport rilor privind gestionarea riscurilor de corup ie la nivelul 
institu iei, 

- elaborarea documenta iei necesare pentru revizuirea/actualizarea Registrului 
riscurilor de corup ie la nivelul institu iei; 
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- participarea membrilor grupului de lucru pentru prevenirea corup iei la 4 sesiuni 
de instruire pentru întocmirea corespunz toare a documenta iei în domeniu, la nivelul 
institu iei; 

- întocmirea a 3 ordine ale prefectului privind actualizarea componen ei grupului de 
lucru pentru prevenirea corup iei  care s-au comunicat Serviciului Jude ean Anticorup ie 
Constan a. 
 
VI. COOPERAREA INTERINSTITU IONAL  I RELA II INTERNA IONALE 

Cooperarea interinstitu ional   

În anul 2017 cooperarea interinstitu ional  s-a concretizat în urm toarele ac iuni 
desf urate: 

a) - colaborarea cu serviciile publice deconcentrate pentru m surile din activitatea 
curent , de îndeplinire a obiectivelor Programului de Guvernare, prin raportari lunare si 
trimestriale la Planul de actiuni pe anul 2017 pentru îndeplinirea obiectivelor din 
Programul de Guvernare; 

b) - rezolvarea unor situa ii punctuale:  
- În vederea verific rii unit ilor de cazare pentru tineret a fost emis Ordinul Prefectului nr. 
152/20.04.2017, prin care s-a constituit Comisia de verificare a taberelor şcolare şi a 
unit ilor de turism cu activit i similare alc tuit  din reprezentan i ai Institu iei 
Prefectului  - Jude ul Constan a, Direc iei Jude ene pentru Sport şi Tineret, Direc iei de 
S n tate Public , Direc iei Sanitare Veterinare si pentru Siguran a Alimentelor, 
Comisariatului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor i Inspectoratului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Dobrogea. În conformitate cu prevederile legale în vigoare i func ie de 
specificul fiec rei institu ii membr  a comisiei a fost verificat  preg tirea unit ilor de 
cazare pentru primirea tinerilor pe perioada sezonului estival; 
- Prin Ordinul Prefectului nr. 293/05.07.2017 s-a constituit Comisia pentru inventarierea 
depozitelor de steril la nivelul jude ului Constan a, din reprezentan ii urm toarelor 
institu ii: Ministerului Economiei – Direc ia Resurse Minerale, Ministerul Energiei, 
Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a, Consiliul Jude ean Constan a, Agen ia Na ional  
a Resurselor Minerale – Compartimentul de Inspec ie Teritorial  Constan a, Inspectoratul 
pentru situa ii de urgen  „Dobrogea” al jude ului Constan a, Inspectoratul Jude ean în 
Construc ii Constan a, Agen ia pentru Protec ia Mediului Constan a, Garda Na ional  de 
Mediu – Serviciul Comisariatul Jude ean Constan a, Administra ia Bazinal  de Ap  
Dobrogea – Litoral, Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Constan a, Direc ia 
Silvic  Constan a.  În urma deplas rilor în teren s-a întocmit Raportul ac iunilor de 
inspec ie vizual  conform Hot rârii nr. 1/12.06.2017 a Comitetului Na ional pentru Situa ii 
Speciale de Urgen  i Ordinului Prefectului nr. 293/2017. Acest Raport a fost înaintat la 
Ministerul Afacerilor Interne i la Ministerul Economiei prin adresa nr. 8718/04.08.2017;  
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- Situa ia unit ilor de îngrijire i cazare a copiilor institu ionaliza i, b trânilor i 
persoanelor cu dizabilit i din jude , la care au fost constatate deficien e în cadrul 
controalelor efectuate de personalul ISU privind de inerea avizelor corespunz toare pentru 
securitatea la incendiu; 
- În vederea verific rii operatorilor economici ce desf şoar  activit i de prest ri de servicii 
de agrement turistic în parcurile de distrac ii, prin Ordinul nr. 151/20.04.2017 a fost 
constituit  Comisia de verificare a unit ilor de agrement şi a parcurilor de distrac ii, 
format  din reprezentan i ai Institu iei Prefectului, Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor, Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor şi Instala iilor de Ridicat, 
Inspectoratului Teritorial de Munc , Inspectoratului de Poli ie al Jude ului, Inspectoratului 
Jude ean de Jandarmi şi Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  „Dobrogea”. În 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, func ie de specificul fiec rei institu ii 
membr  a comisiei, reprezentan ii autoriza i ai operatorilor economici au fost consilia i 
asupra modului de desf şurare a activit ii; 
-Situatia privitoare la functionarea în condi ii improprii (spa ii f r  c ldur ) a punctelor de 
lucru ale AJOFM i CJP din Medgidia; 
- Cu Camera de Comer  Industrie, Naviga ie i Agricultur  – înfiin area Biroului Unic  din 
cadrul CCINA – entitate f r  personalitate juridic  – structur  menit  s  asigure un cadru 
unitar de cooperare interinstitu ional  menit s  ofere agen ilor economici consultan  i 
informa ii primare necesare în vederea ob inerii avizelor i autoriza iilor necesare 
func ion rii. În vederea înfiin rii Biroului unic a fost semnat un Protocol de colaborare 
interinstitu ional  între Institu ia Prefectului-Jude ul Constan a, Prim ria Municipiului 
Constanta, Camera de Comer  Industrie, Naviga ie i Agricultur , Direc ia de S n tate 
Public  Jude ean  Constan a, Direc ia Sanitar Veterinar  i pentru Siguran a Alimentelor 
Constan a, Inspectoratul Teritorial de Munc  Constan a, Direc ia pentru Agricultur  a 
Jude ului Constan a; 
- Întâlnire cu reprezentantul Comisariatului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor i 
agen ii economici autoriza i s  desf oare activitatea de transport local, în urma c reia s-a 
stabilit ca fiecare agent economic s  propun  m suri pentru îmbun t irea activit ii de 
transport, cu prioritate pe siguran a c l torilor. 
- Întâlnire cu Direc ia de S n tate Public  referitoare la identificarea zonelor cu rat  de 
acoperire vaccinal  redus  i formularea de propuneri i m suri pentru cre terea ratei de 
acoperire vaccinal , ca urmare a videoconferin ei Ministerul S n t ii i Ministerul 
Afacerilor Interne din data de 18 iulie 2017 cu tema “M suri de limitare a extinderii 
epidemiei de rujeol ”. Prin Ordinul Prefectului nr. 331/20.07.2017, a fost constituit Grupul 
de lucru privind prevenirea extinderii epidemiei de rujeol  la nivelul jude ului Constan a, 
care are ca atribu ii identificarea zonelor cu rat  de acoperire vaccinal  redus  i 
formularea de propuneri i m suri pentru cre terea ratei de acoperire vaccinal . 
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- Participare la edin a de analiz  privind afectarea structurii de rezisten  a obiectivului 
Sala Sporturilor Constan a datorit  existen ei la subsolul acesteia a unui ad post 
antiaerian/antiatomic, c tre Inspectoratul Jude ean în Construc ii, Consiliul Jude ean, 
Prim ria Municipiului Constan a, ISU Dobrogea i Direc ia Jude ean  pentru Sport 
Constan a; 

c) - participarea la edin ele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social pentru Formarea Profesional , comitet care are o structura multipartit  în care 
sunt reprezentate, în mod echilibrat, autorit ile publice (Inspectoratul Şcolar, Institu ia 
Prefectului, Consiliul Jude ean, prim rii, Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea Fortei de 
Munc , Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social , Inspectoratul Teritorial de 
Munc ), patronate, organiza ii sindicale reprezentative pentru domeniile economice pentru 
care se organizeaz  formare profesional , prioritare în dezvoltarea local  şi regional  şi 
organiza ii ale societ ii civile. 

În anul 2017, au avut loc 5 întâlniri ale membrilor Comitetului de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social, în care au fost discutate urm toarele tematici: 
- avizarea proiectului planului de colarizare 2017-2018, 
- situa ia claselor pentru înv mântul dual i contractul de preg tire practic , 
- organizarea târgurilor educa ionale, 
- avizarea solicit rilor operatorilor economici pentru înv mântul dual, 
- avizarea planului de scolarizare al înv mântului profesional pentru anul şcolar 2018-
2019, elaborat în baza solicit rilor agen ilor economici; 
 d) - participarea la edin a Grupul de lucru interinstitu ional pentru 
implementarea strategiei jude ene antidrog 2014-2020; 

e) - colaborarea cu Inspectoratul colar Jude ean pentru organizarea în parteneriat a 
Târgului de toamn  al ofertelor educa ionale –înv mânt profesional i dual. Târgul 
s-a desf urat în localit i din mediul rural: Cobadin, Cump na, Crucea i Cogealac, în 
cadrul târgului 33 de unit i de înv mânt i-au prezentat ofertele educa ionale; 

f) - organizarea în parteneriat Direc ia Judetene pentru Sport i Tineret, 
Inspectoratului colar Jude ean Constan a i Prim ria Municipiului Constan a a 
evenimentului dedicat Zilei Europei, eveniment la care au participat 25 de unit i de 
înv mânt; 

g) - colaborarea cu consulatele generale i onorifice pentru organizarea în 
parteneriat a celei de-a X-a edi ii a Târgului de binefacere “Sa d ruim impreun ”; 

h) - colaborarea cu ministerele i alte organe centrale: 
- Ministerul Afacerilor Interne (2 inform ri privitoare la rela ii interna ionale i afaceri 
europene, 1 adres  cu bugetul necesar pentru rela ii interna ionale pe 2018, 3 adrese 
referitoare la cererile de finan are aplicate de Institu ia Prefectului Constan a, 3 adrese cu 
propuneri de idei de proiecte, 3 particip ri la videoconferin e, 2 adrese cu propuneri i 
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observa ii asupra unor ghiduri ale solicitantului aflate în consultare public , solicitare aviz 
pentru Acord înfr ire cu Guvernoratul Bizerte – Republica Tunisia);  
- Ministerul Dezvolt rii Regionale Administra iei Publice i Fondurilor Europene (2 
adrese, la solicitarea ministerului, c tre toate prim riile privitor la depunerea solicit rilor 
de finan are pe PNDL, 1 adres  cu propuneri i observa ii asupra unor ghiduri ale 
solicitantului aflate în consultare public , 1 adres  referitoare la colectarea de date 
necesare fundament rii propunerilor de cost i calitate  pentru furnizarea serviciilor 
publice la nivel local, implementarea POAD prezentat  distinct); 
- Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale (adres  la solicitarea ministerului, c tre toate 
prim riile, pentru asigurarea eliber rii în timp util a documentelor necesare depunerii în 
termen a cererilor unice pe suprafa ); 
- Ministerul Muncii i Justi iei Sociale – organizare videoconferin  la solicitarea 
ministerului pe tema aplic rii Legii 153/2017;  
Punctul Europa pentru Cet eni în România, punct de informare al Comisiei Europene în 
ara noastr  – organizarea unui eveniment de diseminare i promovare a Programului 

Europa pentru Cet eni; 
i) - colaborarea cu autorit ile publice regionale: 

- Agen ia de Dezvoltare Regional  a Regiunii de S-E - participare la o întâlnire de lucru la 
Br ila pe tema viitoarelor apeluri de cereri de finan are; 
- Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale – Centrul Regional pentru Finan area 
Investi iilor Rurale 2 Sud-Est – 1 adres  de solicitare a situa iei exacte a contractelor 
beneficiarilor publici UAT-uri; 

j) - colaborarea cu autorit ile publice locale: 2 adrese privitoare la PNDL, 30 
adrese de informare privind oportunit i de finan are, 3 adrese c tre DGASPC din cadrul 
CJC, 1 adres  convocare videoconferin  cu Ministerul Muncii i Justi iei Sociale, 
informare 5 prim rii asupra deficien elor constatate de personalul ISU în cadrul 
controalelor efectuate pentru de inerea avizelor ISU pentru prevenirea incendiilor, la 
unit i de îngrijire i cazare a copiilor institu ionaliza i, persoanelor vârstnice/cu 
dizabilit i din 5 localit i, 1 adres  completare chestionar on-line pe platforma SALT 
pentru servicii publice la nivel local, 1 adres  c tre Prim ria Medgidia privitor la 
condi iile improprii în care func ioneaz  punctele de lucru ale AJOFM i CJP; 

k) - colaborarea cu universit ile: 
- Participarea la 1 conferin  organizat  în cadrul unui proiect în care este partener 
Universitatea Ovidius;  
- Transmiterea invita iilor c tre cele 5 universit i const n ene pentru participarea la 
evenimentul de prezentare a Programului Europa pentru Cet eni; 

l) - colaborarea cu alte institu ii de cercetare, cultur , culte: 
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- Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare Marin  GRIGORE ANTIPA – demersuri 
întreprinse pentru g zduirea unui eveniment în cadrul unui proiect ERASMUS+, la 
solicitarea unui ONG; 1 adres  privind oportunitatea aplicrii pentru ob inerea de finan are. 
- Arhiepiscopia Tomisului i Muftiatul Cultului Musulman – adres  informare oportunitate 
finantare; 

m) - colaborarea cu organele de poli ie şi alte institu ii ale statului: 
- Pe parcursul întregului an, Serviciul Public Comunitar pentru Eviden a i Emiterea 
Pa apoartelor Simple a colaborat intens cu organele de poli ie şi alte institu ii ale statului 
c rora le-au fost transmise la cerere date din eviden ele proprii, un volum însemnat de 
lucr ri de coresponden  fiind alocat cooper rii cu aceştia. De asemenea, au fost 
comunicate ritmic organelor poli iei de investiga ii criminale date referitoare la cei aresta i 
sau re inu i în str in tate pentru înc lcarea legii. 
- Personalul Compartimentului Restric ii  - SPCEEPS au colaborat cu organele de poli ie 
în realizarea obiectivelor specifice, acestea fiind receptive la solicit rile noastre de a 
participa la identificarea persoanelor în cauz  şi la retragerea paşapoartelor de câte ori a 
fost cazul (ex.: Compartimentul „Urm riri” i Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul 
I.J.P. Constan a, Poli ia Municipiului Mangalia, Poli ia Municipiului Medgidia, Poli ia 
Oraşului N vodari etc.). In acest context, in anul 2017 au fost depistate la ghişeu 3 
persoane urm rite general, dintre care doua pentru dispari ie de la domiciliu si una pentru 
condamnare la pedeapsa inchisorii cu executare. În aceste cazuri a fost sesizat organul de 
poli ie competent, persoanele in cauza fiind preluate pe baz  de proces-verbal de lucr torii 
I.P.J. Constan a. 
 
Rela ii interna ionale 

La nivelul institu iei, desf urarea rela iilor interna ionale s-a concretizat în: 
- primirea a 19 vizite ale delega iilor/reprezentan ilor diplomatici din: Belarus, 

Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Turcia, SUA, Fran a, Rusia, Finlanda, 
Grecia, Rusia, Germania i delega iilor militare NATO;  

- efectuarea unei vizite în municipalitatea NINGBO – China, de c tre subprefectul 
Dumitru Jeac , împreun  cu reprezentan i ai Consiliului Jude ean Constan a, Prim riei 
Constan a i Cump na, CN APM SA Constan a, la invita ia municipalit ii chineze;   

- invitarea tuturor reprezentan ilor diplomatici la Constan a pentru participarea la 
întâlnirea comun  din 25 iulie 2017, ini iat  de prefectul Ioan Albu; 

- sus inerea Prim riei Hâr ova în formularea de adrese c tre ambasade, în vederea 
identific rii de poten iali investitori pentru valorificarea izvoarelor de ape sulfuroase 
termale de pe raza ora ului; 

- purtarea coresponden ei cu partenerii din Bulgaria, Turcia, Georgia i Republica 
Moldova pentru realizarea i depunerea celor 2 cereri de finan are pe Programul 
Opera ional Comun Bazinul M rii Negre. 
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VII. DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE /PROPUNERI DE 
EFICIENTIZARE A ACTIVIT II 

Dificult i întâmpinate 
- multe institu ii nu se consider  servicii publice deconcentrate, ca urmare nici în 

prezent nu a fost emis  o Dispozi ie a Primului Ministru care s  stabileasc  serviciile 
publice deconcentrate de la nivelul jude elor; 

- comunicarea dificil  cu autorit ile administra iei publice locale, i anume: 
nerespectarea termenelor stabilite, oferirea de date eronate care necesit  clarific ri 
ulterioare; 

- institu iile publice au planuri proprii de ac iune, indicatori de evaluare 
managerial , transmi i de c tre ministerul tutelar care de multe ori nu corespund cu 
obiectivele i m surile stabilite în Programul de Guvernare; 

- cre terea semnificativ  a volumului de munc  la nivelul S.P.C.E.E. Pa apoarte, 
în perioada estival  datorit  num rului mare de solicit ri primite de la cet eni; 

- neocuparea postului de consilier din cadrul Structurii de securitate, în prezent 
activitatea fiind gestionat  de c tre func ionarul de securitate, împreun  cu un grup de lucru 
care îl sprijin  temporar pe linia protec iei informa iilor clasificate la nivelul institu iei; 

- neocuparea postului de referent pentru minoritarea romilor din cadrul 
S.M.S.P. Deconcentrate, care s  desf oare activitatea pe linia implement rii Strategiei 
guvernamentale de îmbun t ire a situa iei romilor; 

- alocarea de fonduri insuficiente Institu iei Prefectului Jude ul Constan a, pentru 
preg tirea/perfec ionarea personalului din cadrul institu iei. Astfel, pe parcursul anului 
2017, din totalul de 46 persoane angajate în cadrul aparatului propriu de specialitate, doar 9 
persoane au participat la cursuri. Dintre ace tia 2 persoane au urmat cursuri de 
perfec ionare suportate din bugetul institu iei, 6 persoane au participat la cursuri de formare 
gratuite organizate de M.A.I i 1 persoan  a participat la curs de formare în cadrul unui 
program cu finan are extern . De asemenea 8 persoane angajate din cadrul serviciilor 
publice comunitare au participat la cursuri de formare gratuite organizate de M.A.I.;  

- personal insuficient, comparativ cu volumul de munc  existent la nivelul 
Institu iei Prefectului Jude ul Constan a. 

 
Propuneri de eficientizare a activit ii  

- emiterea unei Dispozi ii a Primului Ministru care s  stabileasc  serviciile publice 
deconcentrate de la nivelul jude elor;  

- alocarea de c tre Ministerul Afacerilor Interne a unor fonduri suplimentare, pentru 
participarea personalului din cadrul institu iei la cursuri de perfec ionare, în domeniul 
specific de activitate; 



102 

 

- organizarea de c tre reprezentan ii Ministerului Afacerilor Interne a unor sesiuni 
periodice de instruire cu personalul institu iilor prefectului din ar , având în vedere desele 
modific ri legislative; 

- stabilirea unui set de reguli care s  asigure crearea unui cadru unitar de aplicare a 
prevederilor legale în vigoare; 

- alocarea de c tre Ministerul Afacerilor Interne a unor fonduri pentru instalarea 
unui echipament de gestionare a cozilor i mutarea S.P.C.E.E. Pa apoarte Constan a într-un 
sediu nou pentru eficientizarea fluxului de persoane care se prezint  la sediul S.P.C.E.E. 
Pa apoarte i asigurarea unor condi ii decente i civilizate de solu ionare solicit rilor 
cet enilor. 

 

VIII  OBIECTIVE 2018 
 
În ceea ce priveşte anul 2018 la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a se va 

urm ri realizarea urm toarelor obiective generale:  
 

Obiectiv general nr. 1 - Garantarea aplic rii şi respect rii Constitu iei şi a actelor 
normative  
 Obiective specifice 
- 1.1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea 
respectrii legii la nivelul jude ului; 
- 1.2. Monitorizarea modului de realizare în jude  a m surilor pentru finalizarea procesului 
de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România. 
 
Obiectiv general nr. 2 – Verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau 
emise de autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ 

Obiective specifice  
- 2.1. Înt rirea capacit ii institu ionale în activitatea de verificare a legalit ii actelor 
administrative emise/adoptate de autorit ile publice locale; 
- 2.2. Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de c tre primari, 
respectiv preşedin ii consiliilor jude ene a atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia 
în numele statului. 
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Obiectiv general nr. 3 - Îmbun t irea rela iilor interinstitu ionale la nivelul 
jude ului, la nivel na ional şi a rela iilor interna ionale 

Obiective specifice  
- 3.1 - Creşterea capacit ii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor; 
- 3.2. Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi 
gestionarea situa iilor de urgen ; 
- 3.3. Înt rirea capacit ii de sprijinire a ac iunilor desf şurate de c tre solicitan ii din jude  
în vederea creşterii absorb iei fondurilor europene; 
- 3.4.Gestionarea eficient  a rela iilor interna ionale. 
 

Obiectiv general nr. 4 -  Sprijinirea dezvolt rii rela iilor cu societatea civil  
 Obiective specifice 
- 4.1. Creşterea  calit ii serviciilor publice desf şurate în cadrul Institu iei Prefectului;  
- 4.2. Verificarea dosarelor depuse de cet eni pe legile propriet ii;  
- 4.3. Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorit ilor na ionale; 
- 4.4. Creşterea eficien ei comitetelor şi comisiilor şi a altor structuri din care fac parte 
reprezentan i ai institu iei prefectului. 
 
Obiectiv general nr. 5 - Realizarea eficient  a ac iunilor referitoare la calitatea de 
ordonator ter iar de credite 
 Obiective specifice 
- 5.1. Îmbun t irea gestiunii publice; 
- 5.2. Asigurarea realiz rii eficiente a achizi iilor publice. 

 
Obiectiv general nr. 6 - Sprijinirea m surilor privind transparen a, dezvoltarea 
capacit ii administrative şi reforma institu iilor publice 
 Obiective specifice 
- 6.1. Creşterea vizibilit ii Institu iei Prefectului; 
- 6.2. Asigurarea accesului la informa iile de interes public; 
- 6.3. Gestionarea eficient  a resurselor umane; 
- 6.4. Dezvoltarea sistemului de control intern / managerial al institu iei; 
- 6.5. Continuarea realiz rii m surilor în domeniul prevenirii şi combaterii corup iei 
- 6.6. Sprijinirea m surilor de modernizare în institu iile publice din jude . 
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IX. CONCLUZII 
 

Institu ia Prefectului - Jude ul Constan a este o institu ie public  cu personalitate 
juridic  care î i desf oar  activitatea pentru exercitarea de c tre prefect a prerogativelor ce 
revin acestuia potrivit Constitu iei,  Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, i altor legi.  

Activitatea desf şurat  în anul 2017 în cadrul aparatului de specialitate al Institu iei 
Prefectului Jude ul Constan a, a fost în concordan  cu principalele direc ii de ac iune 
cuprinse în Planul de acţiuni aferent strategiei instituţiei pentru perioada 2017 -2018 a 
c rui implementare a fost monitorizat  semestrial.  

Obiectivele generale ale institu iei pentru anul 2017 au vizat:  
1 - Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a actelor normative,  
2 - Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate  sau emise de autorităţile  

administraţiei publice locale şi contenciosul administrative, 
3 - Îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivelul  judeţului, la nivel naţional 

şi a relaţiilor internaţionale,  
4 - Sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă,  
5 - Realizarea eficientă  a  acţiunilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar 

de credite,  
6 - Sprijinirea măsurilor privind transparenţa, dezvoltarea capacităţii 

administrative şi reforma instituţiilor public.  
 
În vederea eficientiz rii structurale, în cursul anului 2017, s-a reorganizat 

aparatul de specialitate al institu iei modific rile constând în suplimentarea cu 2 posturi a 
num rului total de posturi existent la nivelul institu iei, i înfiin area Structurii de 
securitate. 

S-au întreprins m surile necesare pentru gestionarea resurselor umane la nivelul 
institu iei. În cursul anului 2017 au fost organizate 3 concursuri de recrutare în vederea 
ocup rii unei func ii publice de conducere vacant  de ef serviciu, 2 func ii publice de 
execuie i o func ie contractual  de execuie. S-au întocmit statul de personal lunar şi statul 
de func ii anual. 

 S-a realizat evaluarea performan elor profesionale individuale ale personalului din cadrul 
institu iei (func ionari publici, personal contractual). S-au elaborat Planul de ocupare a 
func iilor publice precum şi Planul anual de perfec ionare profesional  a angaja ilor din 
institu ie.   

În anul 2017, bugetul total al institu iei a fost de 6.903.032 lei (cu 6.944.856 lei 
mai pu in decât anul trecut) din care 4.079.326 lei reprezint  cheltuieli curente la 
Capitolul 51.01.01.03 "Autorit i publice" (cu 7.008.279 lei mai pu in decât în anul 
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2016), 2.823.056  lei reprezint  cheltuieli curente la Capitolul 61.01.50 "Ordine public  
i siguran  na ional " (cu 70.567 lei mai mult decât anul precedent), iar restul de 650 lei 

reprezentâ cheltuieli la Capitolul 68.01.06 “Asisten  social  pentru familie i copii.  

Pe parcursul anului pl ile s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare şi cu încadrarea în limitele bugetare aprobate de c tre ordonatorul principal de 
credite. Situa iile financiare ofer  o imagine fidel  a pozi iei financiare, performan ei 
financiare şi a celorlalte informa ii referitoare la activitatea desf şurat . S-au respectat 
termenele de depunere a situa iilor financiare. 

Achizi iile de produse şi prest ri servicii s-au derulat conform programului de 
achizi ii publice aprobat pentru 2017 cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind 
achizi iile publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare. Au fost elaborate, în termen 
legal, contractele de achizi ie public , contractele subsecvente la acordurile cadru, actele 
adi ionale la contractele de achizi ie public  cu caracter de regularitate. Au fost încheiate 
13 contracte achizi ie public . S-a utilizat Sistemul Electronic de Achizi ii publice pentru 
realizarea a 334 achizi ii directe, de produse i servicii. 

Activitatea din domeniul logistic a urm rit gestionarea optim  şi men inerea 
tehnicii de transport în stare de func ionare, în vederea îndeplinirii misiunilor specifice, 
concomitent cu gestionarea optim  a resurselor avute la dispozi ie, ac ionând pentru 
asigurarea folosirii legale şi ra ionale a mijloacelor şi a celorlalte bunuri şi materiale aflate 
în dotare. Parcul auto al institu iei este format din 13 autoturisme.  

În ceea ce prive te Agenda Prefectului: au fost organizate 18 conferin e de pres  
organizate, i o serie de ac iuni pentru marcarea a 85 de evenimente cu caracter public 
prilejuite de s rbatori locale şi na ionale, ocazie cu care domnul prefect a rostit 17 alocu iuni. 
S-au înregistrat 250 apari ii în presa local , 32 apari ii în emisiuni radio, 24 apari ii în 
emisiuni TV.   S-au desf urat întâlniri cu reprezentan ii societ ii civile, ai 
sindicatelor/patronatelor i ai institu iilor/ autorit ilor publice la nivel jude ean, na ional i 
interna ional, precum i edin e de lucru zilnice/ s pt mânale. S-au întocmit i postat pe 
pagina web a institu iei 197 comunicate de pres .  

Biroul Jude ean pentru Romi monitorizeaz  semestrial stadiul de implementare a 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români de etnie rom . În 
anul 2017 au fost puse în legalitate 748 persoane. Au fost oferite 284 locuri în 
înv mântul liceal, pentru care s-au înregistrat 63 de solicit ri. Universitatea Ovidius 
Constan a a alocat 23 locuri speciale pentru romi, din care au fost ocupate 12, iar în anul 
universitar 2017-2018, au fost alocate 19 locuri, din care au fost ocupate 7. În jude ul 
Constan a exist  12 mediatori colari, iar pentru asigurarea serviciilor medicale membrilor 
comunit ii rome, la nivelul jude ului î i desf oar  activitatea 12 mediatori sanitari. 
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În ceea ce prive te activitatea Corpului de Control al Prefectului, au fost dispuse 
i realizate 5 ac iuni de control în urm toarele localit i din jude : Castelu, B neasa, 

Mangalia, 23 August, N vodari). În urma desf ur rii acestor controale au fost dispuse i 
puse în practic , m surile necesare pentru remedierea deficien elor constatate.  

În vederea acces rii fondurilor europene, în anul 2017 s-au depus dou  cereri de 
finan are pe Programul Opera ional Comun “Bazinul M rii Negre” 2014 – 2020, una în 
calitate de solicitant i una în calitate de partener, ambele primind r spuns negativ în faza 
de evaluare administrativ . 

 S-a realizat verificarea legalit ii pentru un num r de 40.501 acte 
administrative emise/ adoptate de autorit ile administra iei publice locale  i primate la 
Institu ia Prefectului - judetul Constanta.  

În ceea ce prive te ac iunile planificate pentru verificarea legalit ii actelor 
administrative i a modului de aplicare a actelor normative, s-a abordat urm toarea 
tematic : 

- problematica privind administrarea patrimoniul autorit ilor publice locale: 
vânzarea unor suprafe e de teren prin negociere direct , inventarierea imobilelor ce apar in 
domeniului public i privat, organizarea unor licita ii publice în vederea înstr in rii 
suprafe elor de teren situate în domeniul privat al unit ii administrativ teritoriale, 
dezmembrarea unor imobile inventariate în patrimoniul unit ii administrativ teritoriale, 
încheierea unor contracte de schimb/comodat/concesiune/asociere, prelungirea valabilit ii 
contractelor de concesiune/ închiriere - 40 de notific ri din care 3 ac iuni pe rolul 
instan elor de judecat  competente; 

- taxele i impozitele locale  6 notific ri din care 1 ac iune în instan ; 
- acordarea unor subven ii/ facilit i/ajutor de minimis de la bugetul local pentru 

anumite categorii de persoane fizice i juridice – 3 notific ri din care 1 ac iune; 
- managementul resurselor umane – 55 de notific ri din care 7 ac iuni pe rolul 

instan elor de judecat  competente; 
- legisla ia privind regimul juridic al incompatibilit ilor şi conflictului de interese 

pentru func ionarii publici i ale ii locali – 1 notificare; 
- organizarea referendumului local – 1 notificare; 
- disciplina în construc ii i amenajarea teritoriului – 1 notificare din care 1 ac iune 

pe rolul instan elor de judecat  competente i 4 ac iuni care vizeaz  autoriza iile de 
construire emise de c tre primari; 

- atribuirea de denumiri unor obiective de interes public local - 2 notific ri. 
Referitor la controale dispuse în urma sesiz rilor i audien elor înregistrate la 

Institu ia Prefectului prin ordin al prefectului s-au constituit comisii de control în 
vederea verific rii la fa a locului a aspectelor semnalate. S-au realizat 9 ac iuni de control 
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în urm toarele localit i din jude : Castelu, B neasa, Mangalia, Comana, Aliman, 
Adamclisi, Corbu, N vodari. În urma desf ur rii acestor centroale au fost dispuse i puse 
în practic , m surile necesare pentru remedierea deficien elor constatate, dup  caz.  

S-a realizat instruirea secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale cu 
privire la aplicarea actelor normative nou ap rute. 

În ceea ce prive te reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele 
judec tore ti pentru un num r de 11 acte administrative emise/adoptate de unit iile 
administrativ teritoriale din judet au fost formulate ac iuni pentru sesizarea instan ei 
judec toreşti competente, respectiv Sec ia de Contencios Administrativ şi Fiscal a 
Tribunalului Constan a. 

Au fost formulate 22 de ac iuni în baza Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum i 245 de ac iuni ce au avut ca 
obiect legile fondului funciar. Din totalul de 245 ac iuni înregistrate, în 207 cauze instan a 
de fond s-a pronun at printr-o sentin , în 18 litigii s-a formulat calea ordinar  de atac a 
apelului, 11 dosare sunt suspendate de c tre instan a de jduecat , un dosar este perimat, iar 
în 8  cauze sentin ele au r mas definitive . 

Pentru anul 2017 s-au înregistrat 25 de ac iuni ce au ca obiect notific rile 
formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv, precum i 23 de ac iuni care au ca obiect contesta iile formulate fa  de 
Deciziile emise de c tre Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ii în baza 
hot rârilor adoptate de c tre Comisia jude ean  pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind 
acordarea de compensa ii cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar. 

În ceea ce prive te activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual 
i/sau normativ, din totalul de 750 ordine ale prefectului emise în cursul anului, 477 de 

ordine au avut caracter individual i 271 ordine au avut caracter normativ, iar 2 pozi ii au 
fost anulate. 

În anul 2017 au fost întocmite i înaintate c tre Ministerul Afacerilor Interne 5 
proiecte de Hot râri de Guvern i 1 proiect de Lege.  

Comisia de disciplin  pentru func ionarii publici din cadrul Institu iei 
Prefectului – Jude ul Constan a a primit 4 sesiz ri în anul 2017. În cursul anului de 
referin , comisia a solu ionat 5 seziz ri din care 3 depuse în anul 2016 i 2 sesiz ri 
depuse în anul 2017.  

Comisia de disciplin  pentru secretarii unit ilor administrativ-teritoriale din 
Jude ul Constan a a primit 13 sesiz ri în anul 2017. În cursul anului de referin , au fost 
solu ionate 3 sesiz ri, din care 2 primite în anul 2016 i 1 sesizare primit  în anul 2017. 
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S-au desf urat 3 edin e ale Comisiei Jude ene Constan a de atribuire 
denumiri i s-au emis 7 avize din care 3 avize au fost nefavorabile. 

Referitor la activitatea de Contencios administrativ , din totalul de 40.501 acte 
administrative adoptate /emise de autorit ile administra iei publice locale, au fost 
formulate 109 de sesiz ri motivate, notific ri, ce au avut ca obiect revocarea/reanalizarea 
unor acte administrative adoptate sau emise de reprezentan ii administra iei publice locale. 

În cadrul Comisiei Jude ene Constan a pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor  s-au desf urat urm toarele activit i pentru punerea în 
aplicare a legilor fondului funciar: desf urarea a 10 şedin e, emiterea a 151 hot râri ale 
comisiei cuprinzând 447 propuneri, semnarea a 113 titluri de proprietate.  

În cursul anului 2017, în cadrul Biroului Jude ean Constan a pentru urm rirea 
aplic rii unitare a Legii nr. 10/2001 au fost primite în vederea verific rii, 99 de acte 
administrative emise de autorit ile administra iei publice locale, în vederea emiterii 
avizului de legalitate. Urmare a verific rilor efectuate în cursul anului 2017 au fost emise 
77 de avize de legalitate, dosarele aferente acestora fiind transmise la Autoritatea 
Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor. 

S-a desf urat 1 şedin  a Comisiei Jude ene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 
pentru solu ionarea a 5 dosare primite de institu ia noastr .  

În cadrul celor 2 şedin e ale Comisiei Jude ene pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 s-au solu ionat 18 dosare primite de institu ia noastr . 

În anul 2017 s-au desf şurat 29 audien e, au fost preaudiate 279 persoane şi au 
fost audiate 138 persoane.  

Au fost înregistrate 1.287 peti ii/adrese din care: 855 au reprezentat diferite cereri, 
432 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retroced ri de bunuri preluate abuziv 
de regimul comunist; 75 peti ii au fost reveniri, cu aceea i problem .  

Din totalul de 1.287 petitii: 108 petitii au fost primite de la Guvernul României, 16 
de la Administra ia Preziden ial , 132 de la alte institu ii de stat, 136 de la persoane 
juridice, 886 de la persoane fizice - cet eni români, 4 de la organiza ii neguvernamentale 
române, 2 peti ii au fost anonime; 240 de peti ii au fost transmise prin email i 11 prin fax.  

Peti iile au fost solu ionate astfel: 246 au fost redirec ionate c tre alte institu ii, 369 
solu ionate pozitiv, 228 solu ionate negativ, 1 peti ie la care s-a declinat competen a, la 
342 de peti ii s-au comunicat preciz ri, 76 peti ii sunt în curs de solu ionare, 25 peti ii au 
fost clasate direct.  

Au fost primite (din partea cet enilor români şi str ini) şi solu ionate, 2.687 cereri 
pentru apostilarea a 3.620 acte oficiale administrative. 
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S-au desf şurat 12 şedin e ale Colegiului Prefectural, în cadrul c rora s-au adoptat 4 
hot râri. Din cele 39 de servicii publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural, 
23 de institu ii au prezentat 64 de rapoarte de activitate în cadrul edin elor de lucru ale 
colegiului.  

În anul 2017 Comisia de Dialog Social a desf urat 12 edin e de lucru.  
Au avut loc 7 pichet ri ale Institu iei Prefectului.  
Au avut loc 11 reuniuni ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Vârstnice. 
Situa ia aviz rii proiectelor de buget i a situa iilor financiare este urm toarea: 

- 6 institu ii au comunicat faptul c  sunt institu ii f r  personalitate juridic ; 
- 14 situa ii financiare aferente anului 2016 înaintate, din care 3 au fost avizate, 9 
comunicate tardiv i 2 înaintate f r  a solicita avizarea; 
- 11 proiecte de buget pe anul 2017 înaintate, din care 3 au fost avizate, 6 comunicate 
tardiv, 2 înaintate f r  a solicita avizarea; 
- 17 institu ii nu au depus bugetul sau situa ia financiar .  

Referitor la activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice au 
fost f cute demersuri pentru centralizarea informa iilor primite de la nivelul prim riilor i 
a operatorului S.C. RAJA SA privind: situa ia U.A.T. - urilor în care serviciul de 
alimentare cu ap  i ap  uzat  este func ional i situa ia U.A.T. - urilor la nivelul c rora 
exist  în implementare proiecte de investi ii în sectorul de ap  i ap  uzat . 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen , a c rui  componen  a fost 
reactualizat  de 4 ori în anul 2017, s-a întrunit în 17 edin e din care 2 edin e ordinare i 
15 edin e extraordinare, fiind adoptate 15 hot râri. 

Ac iuni desf şurate în timpul producerii unor situa ii de urgen : s-au manifestat 
fenomene hidrometeorologice periculoase care au generat producerea unor situa ii de 
urgen , în timpul c rora s-au desf şurat activit i conform procedurilor de lucru i 
fluxului informa ional. S-a realizat o monitorizare permanent a situa iei din jude  i o 
informare permanent  a prim riilor i a institu iilor care asigur  func ii de sprijin.  

Ac iuni desf şurate dup  producerea situa iilor de urgen : au fost emise 3 ordine 
de prefect pentru constatarea i evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 
hidrometeorologice, fiind avizate 2 rapoarte de sintez  care au fost înaintate Ministerului 
Afacerilor Interne i 1 ordin de prefect pentru verificarea situa iei existente la obiectivele 
poten ial afectabile datorit  fenomenelor hidrometeorologice periculoase.  

La solicitarea Institu iei Prefectului – Jude ul Constan a, institu iile cu atribu ii în 
asigurarea ordinii i lini tii publice au elaborat planuri comune de activitate pentru 
men inerea unui climat de ordine i siguran  public  în perioda s rb torilor. Acestea au 
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fost prezentate în edin ele Colegiului Prefectural premerg tor perioadelor de s rb tori i 
ulterior s-au analizat rezultatele ob inute.  

În edin a din luna mai 2017 a Colegiului Prefectural, au fost prezentate activit ile 
desf urate în baza Planului general de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a 
cetățeanului pe timpul sezonului estival.  

Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a a coordonat gestionarea situa iilor 
determinate de sosirea unor fluxuri masive de imigran i.  

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

- Întocmirea la nivel judeean a Planului Teritorial Comun de Ac iune, care s-a 
analizeaz  trimestrial, iar la nivelul fiec rei sec ii de poli ie, întocmirea Planului Local 
Comun de Ac iune, pentru creşterea gradului de siguran  a elevilor şi a personalului 
didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de 
înv mânt preuniversitar; 

- Activitatea Comisiei de monitorizare a prevederilor OUG 96/2002 privind 
acordarea de produse lactate i de panifica ie pentru elevi i pentru copii pre colari din 
gr dini e, cu modific rile i complet rile ulterioare. 70.940 de elevi i pre colari din 474 
de unit i de înv mânt au beneficiat de produse lactate i de panifica ie. În perioada 
ianuarie –iunie 2017, au fost verificate 43 de unit i de înv mânt.  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, a fost constituit  Comisia pentru 
implementarea în județul Constanța a Programului pentru școli al României; În cadrul 
edin elor au fost stabilite produsele de panifica ie, laptele i produsele lactate i fructele 

ce trebuie distribuite elevilor precum i m surile educative care trebuie organizate.  

- Aplicarea dispozi iilor H.G. 799/2014 privind implementarea Programului 
Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. În cursul anului 2017 s-au desf urat urm toarele activit i: 

- de centralizare a documentelor din jude , informare prim rii, solicitare clarific ri, 
raportare a documentelor i datelor statistice care au stat la baza distribuirii prin POAD 
2014, respectiv prin POAD 2015/2016; 

- de asigurare a suportului logistic i documentar pentru desf urarea misiunilor de 
verificare/audit la fa a locului din partea AM POAD i a Cur ii de Conturi a României, în 
vederea finaliz rii Cererii de rambursare nr. 4 i a închiderii POAD 2014.  – 2 misiuni de 
audit la fa a locului privind implementarea POAD 2014;  
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- de preg tire a implement rii POAD 2017/2018.   
S-a realizat centralizarea de la nivelul prim riilor a datelor privind num rul 

estimativ de beneficiari pentru POAD 2017, datele de contact ale persoanelor care s  
gestioneze programul, adresele depozitelor unde s  se livreze produsele alimentare i 
transmiterea c tre MDRAPFE a machetei cu aceste informa ii.  

În ceea ce prive te participarea la efectuarea ac iunilor de control în domeniul 
situa iilor de urgen  se remarc : 

- activitatea comisiei de verificare a unit ilor administrativ teritoriale din jude ul 
Constan a privind stadiul preg tirii pentru sezonul de iarn  2017-2018. S-au verificat: 
existen a contractelor de desz pezire, a utilajelor de desz pezire, a materialelor 
antiderapante i combustibililor, a sistemelor de blocare a drumurilor; 
- ac iunea de verificare a st rii tehnice i func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de 
ap rare împotriva inunda iilor, de pe râurile interioare i de la Dun re, indiferent de 
de in tor din jude ul Constan a 

În cursul anului 2017 num rul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor a 
înregistrat un salt fa  de anul precedent. Astfel, au fost primite la ghi eele serviciului 
52.630 cereri, remarcându-se o crestere cu 18% fa  de cele 44.680 cereri primite în anul 
2016.  

Dintre acestea, 33.913 au fost cereri pentru eliberarea pa apoartelor electronice (în 
regim normal) i 18.717 cereri pentru eliberarea pa apoartelor temporare (în regim de 
urgen a). 

În perioada analizat  au fost emise 40.960 permise de conducere.  

Au fost examina i la proba teoretica 23.508  candida i, procentul de promovabilitate 
fiind de 53,29%. La proba practic  au fost examina i 19.199 candida i, procentul de 
promovabilitate fiind de 49,62%. 

În ceea ce prive te activitatea de înmatriculare i eviden  a vehiculelor, s-au emis 
53.500 certificate de înmatriculare i 25.301 autorizatii provizorii de circulatie. 

Au fost realizate demersurile pentru amenajarea noului sediu al Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Constan a, situat 
în Pavilionul Expozi ional Constan a, în vederea desf ur rii activit ii SCPRPCÎVC în 
acest spa iu începând cu data de 03.01.2018. 

Au fost întreprinse o serie de m suri pentru dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare:  
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- Monitorizarea (lunar /trimestrial , semestrial ) a implement rii planurilor 
aprobate: Planul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial al Institu iei 
Prefectului Jude ul Constan a, Planul de ac iuni aferent strategiei institu iei, Planurile 
pentru asigurarea diminu rii riscurilor asociate func iilor sensibile la nivelul 
serviciilor/compartimentelor din cadrul institu iei; 

-  Emiterea ordinelor prefectului pentru actualizarea Regulamentului de Organizare 
i Func ionare al institu iei, Regulamentului de Organizare i Func ionare al Comisiei de 

monitorizare, Regulamentului de Organizare i Func ionare al Echipei de gestionare a 
riscurilor;  

- Actualizarea Ordinelor prefectului privind componen a Comisiei de monitorizare, 
componen a echipei de gestionare a riscurilor la nivelul institu iei; 

-  Elaborarea/actualizarea la nivelul institu iei a unor documente: Programul de 
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Institu iei Prefectului Jude ul 
Constan a pentru anul 2017, Raportul semestrial privind stadiul implement rii Planului de 
ac iuni aferent strategiei institu iei, Inventarul activit ilor procedurabile i a procedurilor 
întocmite, Calendarul de elaborare a procedurilor pentru activit ile neprocedurate 
(proceduri noi), Calendarul de actualizare a procedurilor emise anterior la nivelul 
institu iei, Inventarului situa iilor generatoare de întreruperi (Planul de continuitate), 
Inventarul func iilor sensibile, Lista func iilor sensibile, Planul pentru diminuarea 
riscurilor asociate func iilor sensibile; 

- Elaborarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul institu iei a unor 
documente: Situa ie trimestrial  privind stadiul implement rii Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern / managerial, analiza intermediar  semestrial  privind  
implementarea Planurilor pentru asigurarea diminu rii riscurilor asociate func iilor 
sensibile elaborate la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul institu iei; 

- Actualizarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul institu iei a 
Inventarului activit ilor procedurabile i a procedurilor întocmite,  Inventarului situa iilor 
generatoare de întreruperi, Inventarului func iilor sensibile, Planului de m suri pentru 
diminuarea riscurilor asociate func iilor sensibile, Inventarului privind documentele şi 
fluxul de date şi informa ii i documentul privind canale de comunicare intern  şi extern ; 

- Întocmirea şi transmiterea c tre MAI a raport rilor semestriale, anuale privind 
stadiul implement rii la nivelul institu iei a sistemului de control intern / managerial; 

- Evaluarea semestrial  a stadiului implement rii Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial la nivelul institu iei; 

În cursul anului 2017 pentru dezvoltarea sistemului de control intern / managerial  
s-au realizat: 
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- 212 ac iuni de monitorizare, în colaborare cu reprezentan ii serviciilor/ 
compartimentelor din cadrul institu iei privind demersurile realizare pentru dezvoltarea 
SCIM, 

- 351 ac iuni de îndrumare metodologic  a reprezentan ilor serviciilor/ 
compartimentelor din cadrul institu iei pentru elaborarea/actualizarea documentelor în 
domeniul SCIM. 

În anul 2017 s-a realizat autoevaluarea stadiului implement rii la data de 
31.12.2016 a sistemului de control intern/managerial. S-au întocmit Situa ia sintetic  
privind rezultatele autoevalu rii la data de 31.12.2016 a SCIM la nivelul institu iei i 
Raportul conduc torului institu iei asupra SCIM la nivelul institu iei la data de 31.12.2016. 
Sistemului de control intern / managerial propriu institu iei a fost par ial conform la data 
de 31.12.2016, înregistrându-se 14 standarde implementate, 1 standard neimplementat (nr. 
1 – Etic , integritate), 1 standard par ial implementat (nr. 3 – Competen a performan a, 
datorit  num rului redus de angaja i din cadul institu iei care au participat la cursuri de 
perfec ionare: 9 persoane - aparatul propriu de specialitate i 8 persoane - serviciile publice 
comunitare).  

La nivelul institu iei nu este constituit  o structur  de audit intern, dar institu ia 
noastr  a beneficiat de capacitatea de audit reprezentat  de D.A.P.I. din cadrul M.A.I..  

În ceea ce prive te managementul riscurilor, la nivelul institu iei au fost 
actualizate i aprobate prin ordin al prefectului, componen a Echipei de gestionare a 
riscurilor i  Regulamentul de organizare şi func ionare al Echipei de gestionare a 
riscurilor. Au fost identificate 27 de riscuri care pot afecta obiectivele generale ale 
institu iei i  s-au stabilit m surile necesare pentru controlul/gestionarea acestor riscuri. S-
au elaborat Fi ele de risc A - Evaluare primar ,  B - Monitorizare prin evaluare, respectiv 
C - Evaluare subsecvent ; S-a întocmit Registrul de riscuri generale la nivelul institu iei.  

 În ceea ce prive te elaborarea/actualizarea procedurilor nivelul institu iei, pe 
parcursul anului 2017 a fost reluat procesul de inventariere a activit ilor desf şurate la 
nivelul fiec rui element structural. În total la nivelul institu iei sunt identificate i 
inventariale 131 activit i procedurabile i sunt întocmite 117 proceduri formalizate. La 
nivelul institu iei este întocmit Registrul de eviden  a procedurilor formalizate. 

În ceea ce prive te etica i conduita func ionarilor publici, au fost întocmite i 
transmise c tre A.N.F.P. 4 raport ri trimestriale privind respectarea normelor de conduit  
i 2 raport ri semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul 

institu iei. 

A fost întocmit i avizat de c tre institu ia abilitat  Programul de prevenire a 
scurgerii informa iilor clasificate de inute de institu ia noastr . In anul 2017, la nivelul 
la nivelul structurilor din cadrul institu iei noastre au fost înregistrate 145 documente 
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secret de serviciu i 14 documente secrete de stat, nefiind semnalate disfunctionalit i în 
activitatea de gestionare a documentelor clasificate.  

A fost aprobat Registrul riscurilor de corup ie la nivelul Institu iei Prefectului – 
Jude ul Constan a i a fost întocmit Raportul privind implementarea m surilor de 
transparen  şi de prevenire a corup iei, pentru anul 2017 la nivelul institu iei. S-a realizat 
instruirea personalului din cadrul institu iei în domeniul prevenirii şi combaterii 
corup iei: distribuirea a 8 adrese privind cazurile de corup ie instrumentate de DGA, 
precum i distribuirea altor documente întocmite de DGA (procedura de sistem privind 
utilizarea aplica iei M.A.R.C., manualul de utilizare a aplica iei M.A.R.C.,  OMAI 
72/15.06.2017). 

Cooperarea interinstitu ional  s-a realizat prin: monitorizarea modului de 
îndeplinire a Planul de actiuni pe anul 2017 pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul 
de Guvernare; edin e/comisii de lucru pe probleme punctuale (Comisia de verificare a 
taberelor şcolare şi a unit ilor de turism cu activit i similare, Comisia de verificare a 
operatorilor economici ce desf şoar  activit i de prest ri de servicii de agrement turistic 
în parcurile de distrac ii, Grupul de lucru pentru depistarea zonelor cu rat  de acoperire 
vaccinal  redus ); participarea la grupuri de lucru (Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social pentru Formarea Profesional , Grupul de lucru interinstitu ional 
pentru implementarea strategiei jude ene antidrog), sau prin organizarea unor evenimente 
în parteneriat (Târgul de toamn  al ofertelor educa ionale – înv mânt profesional i dual, 
Ziua Europei. Târgul de binefacere “Sa d ruim impreun ”) . 

În ceea ce prive te rela iile interna ionale, s-au primit 19 vizite ale delega iilor 
diplomatice i delega iilor militare NATO. De asemenea s-a efectuat o vizit  în 
municipalitatea NINGBO – China, la invita ia municipalit ii chineze.   

Pe parcursul anului s-au identificat o serie dificult i: nu a fost emis  o Dispozi ie a 
Primului Ministru care s  stabileasc  serviciile publice deconcentrate de la nivelul 
jude elor; oferirea de date eronate de c tre u.a.t.-uri fapt ce necesit  clarific ri ulterioare, 
precum i nerespectarea  de c tre acestea a termenelor stabilite; institu iile publice au 
planuri proprii de ac iune, indicatori de evaluare managerial , transmi i de c tre ministerul 
tutelar care de multe ori nu corespund cu obiectivele i m surile stabilite în Programul de 
Guvernare; cre terea semnificativ  a volumului de munc  la nivelul S.P.C.E.E. 
Pa apoarte, în perioada estival  datorit  num rului mare de solicit ri primite de la 
cet eni; neocuparea postului de consilier din cadrul Structurii de securitate, i a celui de 
referent pentru minoritarea romilor; alocarea de fonduri insuficiente pentru 
preg tirea/perfec ionarea personalului din cadrul institu iei; personal insuficient, 
comparativ cu volumul de munc  existent la nivelul instituiei. 
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Propuneri de eficientizare a activit ii: emiterea unei Dispozi ii a Primului 
Ministru care s  stabileasc  serviciile publice deconcentrate de la nivelul jude elor; 
organizarea de c tre M.A.I. a unor sesiuni periodice de instruire cu personalul institu iilor 
prefectului din ar , privind desele modific ri legislative; stabilirea unui set de reguli 
pentru crearea unui cadru unitar de aplicare a prevederilor legale; alocarea de c tre M.A.I. 
a unor fonduri suplimentare pentru cursuri de perfec ionare, respectiv pentru instalarea 
unui echipament de gestionare a cozilor i mutarea ghi eului de eliberare a pa apoartelor. 

În ceea ce priveşte anul 2018 la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a se 
va urm ri realizarea urm toarelor obiective generale:  

1 - Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a actelor normative,  
2 - Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate  sau emise de autorităţile  

administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ, 
3 - Îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivelul  judeţului, la nivel naţional 

şi a relaţiilor internaţionale,  
4 - Sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă,  
5 - Realizarea eficientă  a  acţiunilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar 

de credite,  
6 - Sprijinirea măsurilor privind transparenţa, dezvoltarea capacităţii 

administrative şi reforma instituţiilor public.  
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