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REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare al 

Instituţiei Prefectului - Judeţul  Maramureş 
 

 

 

CAPITOLUL I 

 

BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Art. 1. (1) Instituţia Prefectului judeţului Maramureş este organizată şi funcţionează 

sub conducerea prefectului, în temeiul Constituţiei Romaniei , Legii 340/2004 

privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr. 

460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, modificată şi 

completată cu HG nr. 585/2009. 

(2) Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu 

patrimoniu şi buget propriu. 

(3) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Afacerilor Internelor şi din alte surse legal constituite. 

(4) Instituţia Prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. 

(5) Instituţia Prefectului Judeţul Maramures îşi are sediul în municipiul Baia Mare , 

str. Gheorghe Sincai nr.46. 

Art.2. (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Maramureş şi conduce 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale organizate în judeţul Maramureş. 

(2) Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea 

Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte 

normative, precum şi a ordinii publice. 

(3) Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate 

sau emise de autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului 

Maramureş. 

Art. 3. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, 

prefectul judeţului Maramureş este ajutat de subprefect. 

(2) Structura de organizare a Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş este 

stabilită prin ordin al Prefectului la nivel de servicii, birouri şi compartimente 

independente, după caz. 

Art. 4. (1) Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în 

exclusivitate de către prefect. 

(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se 

realizează de către prefect . 

 



 

 

2 

CAPITOLUL II. 

MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI 

MARAMUREŞ 
 

Art. 5. (1) Managementul de sistem se exercită de către prefect ajutat de subprefect, 

înalţi funcţionari publici. 

(2) Managementul funcţional se exercită de către funcţionarii publici de conducere. 
 

Secţiunea I. 

Structura de organizare 
 

Art.6. Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş este 

aprobată prin ordin al Prefectului şi are următoarea configuraţie: 

 

PREFECT 

SUBPREFECT 

I. Cancelaria Prefectului 

II. Compartimentul audit intern 

III. Compartiment Corpul de control al Prefectului 

IV.Serviciul verificarea legalitatii, aplicarea actelor normative și 

contencios administrativ 

IV.1 Compartiment relatii cu publicul 

V. Serviciul afaceri europene , dezvoltare economica si conducerea 

serviciilor publice deconcentrate 

VI. Serviciul financiar contabil , resurse umane, achizitii publice si 

administrativ 

VI.1 Compartiment financiar contabil 

VI.2 Compartiment resurse umane 

VI.3 Compartiment achizitii publice si administrativ 

VII. Compartiment informatic 

VIII. Structura de securitate 

IX. Serviciul public comunitar, pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple 

X. Serviciul public comunitar, regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor 

Art.7. (1) Numirea, respectiv încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului din 

aparatul de specialitate, se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii. 

(2) Statul de funcţii şi repartizarea funcţiilor pe compartimente se stabilesc de către 

prefect prin ordin, în condiţiile legii. 

Art. 8. Îndrumarea şi verificarea activităţii desfăşurate de structura de specialitate a 

Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş se realizează de către Ministerul 

Afacerilor Internelor şi de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
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Secţiunea II. 

 Relaţii funcţionale 

în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş 
 

Art. 9. Relaţiile funcţionale şi modul de stabilire a acestora se prezintă astfel: 

(1) Relaţii ierarhice de autoritate: 

a) subordonarea Subprefectului faţă de Prefect; 

b) subordonarea şefilor de serviciu, şefilor de birou şi coordonatorilor 

compartimentelor independente faţă de prefect şi după caz, faţă de subprefect, în 

limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a ordinelor prefectului şi a 

structurii organizatorice; 

c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu sau şeful de birou, 

după caz. 

(2) Relaţii de colaborare 

a) Se stabilesc în cadrul colaborării funcţionale dintre structurile de specialitate din 

cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş, pe de o parte şi, pe de altă parte, 

între acestea şi structurile cu activităţi similare din cadrul autorităţilor şi/sau 

instituţiilor publice ale administraţiei publice locale sau centrale, după caz. 

b) Relaţiile de colaborare şi cooperare exterioare se stabilesc numai pe bază de 

mandat acordat de Prefectul Judeţului Maramureş. 

(3) Relaţii de reprezentare 

a) Subprefecul şi personalul compartimentelor din structura organizatorică, în 

limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Prefect, pot reprezenta 

Instituţia Prefectului judeţului Maramureş în relaţiile cu celelalte structuri ale 

administraţiei centrale sau locale, autorităţi judecătoreşti, organisme, O.N.G. -uri, 

etc., din ţară sau străinătate; 

b) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul 

unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte 

activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă 

ţării şi Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş. 

 

Secţiunea III 

Actul administrativ şi Instrumente funcţionale utilizate la nivelul Instituţiei 

Prefectului judeţului Maramureş  pentru realizarea competenţelor stabilite 

prin lege 

 

Art.10. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Prefectul judeţului Maramureş  

emite ordine cu caracter individual sau normativ în temeiul art. 26 din Legea 

340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată. 

(2) Elaborarea, redactarea şi emiterea ordinelor se va face cu stricta respectare a 

dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, în baza unui Referat de aprobare semnat 
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de şeful compartimentului care a iniţiat proiectul de ordin şi de funcţionarul public 

care a întocmit-o. 

(3) Ordinele se contrasemnează de către subprefect . 

(4) Şeful S.V.L.A.A.N.C.A  va aviza pentru legalitate proiectul de ordin în condiţiile 

art. 4, teza finală din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 11.  Structura Ordinului Prefectului Judeţului Maramureş  este următoarea: 

a) antet, cu următorul cuprins: „Ministerul Afacerilor Internelor , Instituţia 

Prefectului Judeţului Maramureş”; 

b) titlul, cuprinde denumirea generică a actului – ordin -, precum şi obiectul 

reglementării exprimat sintetic 

c) formula introductivă şi preambulul, cuprind: 

1. denumirea emitentului: „Prefectul Judeţului Maramureş”, 

2. scopul şi sinteza motivării emiterii ordinului. Preambulul precedă formula 

introductivă, 

3. temeiurile juridice pe baza şi în executarea cărora actul a fost emis; 

d) partea dispozitivă reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din 

totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul 

acestuia. 

e) atestarea autenticităţii. Ordinele se semnează de către prefect, se contrasemnează 

de către subprefect , se datează şi se numerotează, evidenţiindu-se într-un registru 

special. 

 

CAPITOLUL III  

FUNCŢIONAREA STRUCTURII DE SPECIALITATE 

ALE  INSTITUŢIEI PREFECTULUI 
 

Art. 12. (1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului îndeplinesc atribuţii 

în următoarele domenii principale de activitate: 

a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 

b) verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ; 

c) realizarea politicilor naţionale, a celor de afaceri europene şi a planului de măsuri 

pentru afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe; 

d) organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru situaţii de urgenţă, pregătirea şi 

ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar; 

e) eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 

f) regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare; 

g) aplicarea și monitorizarea aplicării legilor cu caracter reparatoriu; 

(2) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate 

ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a 

atribuţiilor care i-au fost conferite prin reglementările legale. 
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SECŢIUNEA I. 

Conducerea structurilor de specialitate 

din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 
 

Art. 13. (1) Şefii de serviciu şi şefii de birou sunt numiţi prin ordin al prefectului, în 

condiţiile legii. 

(2)  Seful serviciului verificarea legalităţii , aplicarea actelor normative si contencios 

administrativ , şeful serviciului afaceri europene , dezvoltare economică şi 

conducerea serviciilor publice deconcentrate  şi  şeful serviciului financiar contabil , 

resurse umane , achizitii publice şi  administrativ sunt funcţionari publici de 

conducere. 

(3)  Şeful serviciului public comunitar, regim permise de conducere şi înmatriculare 

a vehiculelor şi Şeful  serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple, sunt funcţionari publici cu statut special. 

(4) În cadrul compartimentelor unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se 

stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi 

restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod 

unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a 

echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune 

în îndeplinirea obiectivelor. 

Art.14. Funcţionarii publici de conducere si coordonatorii compartimentelor au 

competenţe şi răspunderi conform configuraţiei care rezultă din structura 

organizatorică a instituţiei prefectului şi le revin, după caz, următoarele obligaţii 

generale: 

a) organizează activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor din subordine; 

b) asigură cunoaşterea legislaţiei de specialitate de către personalul din subordine; 

c) răspund de dimensionarea sarcinilor pe structurile din subordine; 

d) participă la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, atunci 

când legislaţia în vigoare o impune şi elaborează, pentru fiecare salariat din 

subordine, fişa postului; 

e) primesc şi repartizează spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în 

atribuţiile compartimentului pe care îl conduc; 

f) îndrumă şi controlează personalul din subordine în vederea rezolvării la termen a 

lucrărilor repartizate; 

g) semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate 

în cadrul compartimentului pe care îl conduc; 

h) participă la efectuarea de lucrări de complexitate sau de importanţă deosebită, 

corespunzătoare pregătirii profesionale; 

i) urmăresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor şi 

a celorlalte lucrări ce le sunt repartizate; 
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j) stabilesc, în limita competenţelor acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte 

compartimente din Institutia prefectului, alte instituţii şi autorităţi publice; 

k) asigură respectarea normelor de disciplină şi ordine, stabilite în Regulamentul 

intern, de către salariaţii din subordine, şi propun prefectului, sau după caz Comisiei 

de disciplină, aplicarea de sancţiuni disciplinare persoanelor care au săvârşit abateri 

disciplinare, în condiţiile legii; 

l) propun prefectului acordarea, pentru personalul din subordine, a salariului de 

merit, a premiilor, recomandărilor pentru participarea la cursuri de pregătire şi 

perfecţionare profesională în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii; 

m) elaborează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi 

urmăresc derularea concediilor potrivit graficului; 

n) organizează urmărirea prezenţei la serviciu potrivit evidenţei condicii de 

prezenţă; 

o) asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a 

prevederilor prezentului Regulament, precum şi a dispoziţiilor ce privesc în mod 

direct activitatea acestora; 

p)  propun şi argumentează conducerii Instituţiei Prefectului modificarea structurii 

din subordine, în corelare cu atribuţiile stabilite şi volumul activităţilor; 

q) propun, motivat, necesarul de dotare cu echipamente şi obiecte de inventar 

adecvate îndeplinirii atribuţiilor; 

r) răspund în faţa prefectului şi dupa caz , subprefectului ,pentru activitatea 

desfăşurată; 

s)  răspund de gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi 

termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi 

trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale; 

t) îndeplinesc alte sarcini în legătură cu atribuţiile de serviciu prevăzute de 

reglementări legale în vigoare, de prezentul Regulament şi de fişa postului; 

u) asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică; 

v) urmăresc conformitatea datelor de pe site-ul Instituţiei Prefectului conform 

competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte; 

x) dispun masurile necesare la nivelul structurilor pe care le conduc pentru 

implementarea si dezvoltarea controlului intern managerial, in conformitate cu 

prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entitatilor publice.   

Art.15. Şefii de serviciu şi şefii de birou vor delega, pe perioada concediilor de 

odihnă, a concediilor fără plată, sau a deplasărilor în vederea îndeplinirii unor 

misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate, şi a altor cazuri de suspendare 

conform legislaţiei în materie, îndeplinirea temporară a atribuţiilor către unul dintre 

funcţionarii din subordine, cu avizul conform al şefului ierarhic. 

Art.16. (1) Relaţiile de subordonare din cadrul compartimentelor Instituţiei 

Prefectului evidenţiază transmiterea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a 

acestora pe cale ierarhică. 
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(2) În relaţiile de serviciu/muncă se pot angaja numai responsabilităţi ce revin 

personalului potrivit atribuţiilor din fişa postului. 
 

 

CAPITOLUL IV 

PREFECTUL 

 

Art.17. Ca si reprezentant în teritoriu al Guvernului, prefectul are urmatoarele 

atribuţii: 

1.asigură, la nivelul judeţului Maramureş, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a 

legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, 

precum şi a ordinii publice; 

2.acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu 

competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii; 

3.acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei 

comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o 

atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 

4.stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, priorităţile de 

dezvoltare teritorială; 

5.verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului 

local sau ale primarului; 

6.asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 

condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă; 

7.dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, 

măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest 

sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie; 

8.utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la 

bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul 

desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; 

9.dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea 

drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; 

10.asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană; 

11.dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a 

politicilor de integrare europeană; 

12.hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din 

ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 

13.asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre 

cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în 

unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20% . 

Art.18. Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte 

normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern. 
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Art.19. În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul asigură 

legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului 

public deconcentrat din subordinea acestuia. 

 

 

CAPITOLUL V 

SUBPREFECTUL 

 

Art.20. Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin prefectul este ajutat de un 

subprefect. 

Art.21. Subprefectul îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul 

conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei 

prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul 

Afacerilor Interne , sau de către prefect. 

Art.22.  Subprefectul are următoarele atribuţii principale: 

    1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor 

publice: 

    a) analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate, de 

serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi de 

serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor şi elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care 

le înaintează prefectului; 

    b) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu 

autorităţile administraţiei publice locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni 

care se derulează în comun; 

    c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la 

ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de 

specialitate, potrivit legii; 

    d) asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri 

cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic 

superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul 

instituţiei prefectului; 

    e) asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare 

privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform 

procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului 

organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului; 

    f) întocmesc proiectul regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu 

respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 



 

 

9 

    g) dispun măsuri în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilesc, 

după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi  

lista invitaţiilor, pe care le înaintează prefectului; 

    h) urmăresc modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului 

prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, şi formulează propuneri 

în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului; 

    i) gestionează şi urmăresc măsurile dispuse de către prefect în calitate de 

preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor 

luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă; 

 

  2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului: 

    a) asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei 

prefectului; 

    b) elaborează proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei 

Prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; 

    c) asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu 

caracter individual; 

    d) primeste, distribuie corespondenţa şi urmăreste rezolvarea acesteia în termenul 

legal; 

    e) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în 

vigoare, pe care le prezintă prefectului; 

    f) asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către Ministerul 

Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al judeţului; 

    g) îndrumă metodologic pe secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi ai 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excepţia secretarului 

general al judeţului; 

    h) gestionează şi urmăreste îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu 

privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; 

    i) stabileste şi urmăreste modului de realizare a fluxului de informare-

documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului; 

    j) înaintează către prefect propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea 

petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor; 

    k) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele 

acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de 

acestea; 

    l) verifică documentaţia şi aplică apostila pe actele oficiale administrative 

întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe 

teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei 

supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care 

România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 

52/2000, cu modificările ulterioare; 
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    m) aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei 

prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat sau 

de serviciu; 

    n) asigură secretariatul comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene; 

    o) exercită atribuţiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter 

reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în 

aplicare a acestor legi. 

 Atribuţiile ce revin subprefectului se stabilesc prin ordin al prefectului. 

 
 

CAPITOLUL VI 

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE 

ALE INSTITUŢIEI  PREFECTULUI 

 

SECŢIUNEA 1 

CANCELARIA PREFECTULUI 
 

Art.23. În cadrul Instituţiei Prefectului se organizează şi funcţionează cancelaria 

prefectului. Personalul din cancelaria prefectului este numit şi eliberat din funcţie de 

prefect. Activitatea cancelariei este coordonată de directorul cancelariei. 

Art.24.  Atribuţiile cancelariei: 

 a) asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului; 

 b) analizează datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informează  prefectul şi a 

subprefectul cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi 

economic din judeţ; 

c) organizează întâlnirile prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai 

sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice; 

d) elaborează sintezelor mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a 

prefectului şi a subprefectului; 

e) organizează, la solicitarea prefectului,evenimentele de natură să informeze opinia 

publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului; 

f) asigură realizarea, întreţinerea şi actualizează site-ului oficial al instituţiei 

prefectului; 

g) pun la dispoziţia mijloacelor de informare în masă  informaţii destinate opiniei 

publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi 

conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

h) realizează documentarea necesară în vederea elaborării raportului semestrial al 

prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia 

guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor. 
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2. Cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de 

urgenţă, precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare 

care nu au caracter militar: 

    a) urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de 

preşedinte al comitetului judeţean, pentru situaţii de urgenţă; 

    b) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a 

fondurilor special alocate de la bugetul de stat; 

    c) propun prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, 

a consiliului judeţean, după caz; 

    d) întocmesc rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor 

în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei 

publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului; 

    e) asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene 

naturale periculoase; 

    f) asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale 

periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse; 

    g) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în 

scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, 

incendii sau alte fenomene periculoase; 

    h) verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

 

SECŢIUNEA 2 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN 

 

Art.25.  Atribuţiile compartimentului de Audit intern sunt următoarele : 

- elaborarea de  norme metodologice specifice Instituţiei Prefectului 

- elaborarea proiectului planului de audit public intern 

- efectuarea activităţii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar ale Instituţiei Prefectului sunt transparente şi sunt în 

conformitate cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 

eficacitate 

- Auditorul intern, auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea 

următoarele: 

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de 

plată, inclusiv din fondurile comunitare 

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare 

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al 

statului 

d) alocarea creditelor bugetare 

e) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia 
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f) sistemul de luare a deciziilor 

g) sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme 

h) sistemele informatice 

-  informarea  UCAAPI (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul 

Public Intern) despre recomandările neînsuşite de către conducătorul institutiei, 

precum şi de consecinţele acestora 

- raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate 

din activităţile de audit 

- elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern 

- în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

prefectului 

- întocmeşte Programul de audit public intern, Programul preliminar al 

intervenţiilor la faţa locului, Chestionarul de luare la cunoştinţă, Chestionarul de 

control intern, Chestionarul-lista de verificare, Dosarul de audit public intern 

(dosarul permanent si Dosarul documentelor de lucru)  

- îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate conform legislaţiei în vigoare. 

 

SECŢIUNEA 3 

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 

Art.26.  Corpul de control este organizat în subordinea directă a prefectului. 

Art.27.   Atribuţiile Corpului de control al prefectului sunt: 

a) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în 

ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului; 

b) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de control al prefectului 

colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice 

competente; 

c) gestioneaza sesizările adresate prefectului în care soluţionarea problemelor 

implică un grad ridicat de dificultate; 

d) ca urmare a acţiunilor întreprinse, întocmeşte rapoarte pe care le comunică 

prefectului.  

e) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni 

de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a 

actelor normative la nivelul judeţului,  în cadrul unor comisii mixte constituite 

prin ordin al prefectului; 

f) verifică utilizarea alocaţiilor şi subvenţiilor bugetare; 

g) verifică modul de realizare a investiţiilor finanţate integral sau parţial de la 

bugetul de stat; 

h) verifică modul de derulare a unor operaţiuni financiar-bancare şi asigurări 

aflate în neconcordanţă cu prevederile legale şi care nu sunt în legătură cu 

fapte săvârşite de funcţionari publici. 

i) Asigură secretariatul:  
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1. Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumăre metodologice a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial  și al 

2. Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul instituției  

în conformitate cu prevederile ORDIN nr. 400 / 2015 (*actualizat*) pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice** 

Atribuții  pentru secretarul CM și al echipei de gestionare a riscurilor 

(1)elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a CM aprobat de către 

președintele CM 

(2)asigură convocarea membrilor la ședințele CM 

(3) informează președintele CM asupra necesităților privind actualizarea  CM 

(4)elaborează/actualizează Programul de dezvoltare al SCIM 

(5)verifică structura PS și PO dacă respectă prevederile PS - 00 

(6)prezintă pentru analiză și dezbatere PS, în vederea aprobării de către  

conducătorul entității 

(7)ține evidența PS și PO avizate  

(8)elaborează și semnează minutele și Hotărârile ședințelor CM 

(9)elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a EGR și îl transmite 

președintelui EGR, pentru aprobare 

(10)colectează, înregistrează, analizează, selectează și clasează Formularele de 

alertă la risc 

(11)propune tipul de răspuns pentru fiecare risc nou identificat 

(12)organizează ședințele EGR și propune ordinea de zi, ori de câte ori este 

nevoie, dar cel puțin semestrial  

(13)transmite responsabililor cu riscurile Formularul de alertă la risc și 

documentația aferentă riscurilor escaladate 

(14) îndosariază  Formularul de alertă la risc pentru riscurile pentru care s-a luat 

decizia de clasare 

(15) îndosariază Formularul de alertă la risc pentru riscurile pentru care s-a luat 

decizia de gestionare și le transmite responsabilului cu riscurile de la 

compartimente 

(16)redactează procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor  

(17)transmite procesele-verbale cu datele/informațiile privind riscurile care   

urmează să fie gestionate la nivelul compartimentului 

(18)centralizează Registrul riscurilor de la compartimentele, în vederea elaborării 

Registrului riscurilor de la nivelul entității 

(19)actualizează  Registrul riscurilor de la nivelul entității și îl transmite    CM 

pentru informare 

(20)elaborează Planul pentru implementarea măsurilor de control și îl prezintă 

președintelui EGR  

(21)transmite Planul de măsuri aprobat persoanelor desemnate cu implementarea 

măsurilor de control 
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(22)elaborează Raportul cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a 

riscurilor, semestrial și îl transmite președintelului EGR spre avizare 

(23)prezintă președintelui CM Registrul riscurilor pe entitate  

 

SECŢIUNEA 4 

SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII, APLICAREA ACTELOR 

NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 

Art.28. Serviciul  verificarea legalităţii,  aplicarea actelor normative şi contencios 

administrativ este coordonat de un şef serviciu – funcţionar public de conducere.  În 

cadrul serviciului este constituit un  compartiment:  Compartimentul relaţii cu 

publicul. 

ART.29. Atribuţii: 

1. Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte 

acte normative: 

a) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de 

verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor 

normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 

prefectului; 

b) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 

precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează 

prefectului; 

    2. Cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise 

de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ: 

    a) ţin evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, 

asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti în care figurează ca părţi Prefectul judeţului şi Instituţia 

Prefectului; 

    b) examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele 

administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale; 

    c) verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice 

locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului 

de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim; 

    d) propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea 

reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu 

motivarea corespunzătoare; 

    e) întocmesc documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor 

judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, 

atunci când este cazul; 

    f) elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele 

verificate; 
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    g) avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii; 

    h) întocmesc documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa 

instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii 

publice; 

    i) acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin 

prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi 

prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local; 

    j) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmesc documentaţia necesară 

cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului judeţean; la 

suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea 

înainte de termen a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen 

a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 

    k) efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de 

primar sau de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai 

statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, şi propun prefectului, dacă este cazul, sesizarea 

organelor competente; 

    l) desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a 

atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; 

   m) înregistrează în “Registrul de evidenţă al cauzelor” şi ţine la zi  evidenţa 

soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată; 

   n) acordă asistență juridică de specialitate autorităților administrației publice 

locale, în vederea prevenirii adoptării/emiterii unor acte administrative nelegale; 

3. Alte atribuții: 

a) întocmește/verifică documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului şi 

urmăreşte ca aceasta să fie contrasemnată de compartimentul de specialitate 

care le întocmeşte ; 

 b)  elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor 

locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de 

convocare a consiliilor locale şi a consiliului judeţean, în şedinţa de constituire; 

  c) convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi pentru şedinţele de constituire ale 

consiliilor locale şi întocmirea graficului acestor şedinţe; 

  d) conlucrează cu compartimentele din cadrul Instituţiei Prefectului şi 

aparatul propriu al consiliului judeţean,  în vederea elaborării proiectelor 

hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes 

local; 

   e) acordă asistenţă juridică compartimentelor din cadrul Instituţiei 

Prefectului în întocmirea unor acte ce produc efecte juridice (proiecte de ordin, 

contracte, protocoale etc); 

   f)  gestionează documentele cu caracter clasificat din cadrul instituţiei 

prefectului; 
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4. Cu privire la exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor 

normative cu caracter reparatoriu: 

   a)  primeşte, înregistrează, analizează şi verifică  din punct de vedere al legalităţii, 

propunerile de validare/invalidare a dreptului de proprietate, însoţite de 

documentaţiile necesare transmise de comisiile locale de fond funciar şi întocmesc 

referate în vederea supunerii acestora dezbaterilor comisiei judeţene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

   b)  primeşte, înregistrează şi analizează contestaţiile formulate de persoane 

juridice sau fizice împotriva propunerilor comisiilor locale şi redactează referate în 

vederea supunerii spre dezbatere comisiei judeţene cu privire la constituirea şi 

reconstituirea dreptului de proprietate 

   c) participă la efectuarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei judeţene 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sens în 

care întocmeşte proiectele de hotărâri ale comisiei judeţene de fond funciar; 

   d) asigură evidenţa, păstrarea documentelor şi a hotărârilor adoptate de 

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor; 

   e) acordă consultanţă şi asistenţă juridică comisiilor locale cu privire la 

modul de rezolvare a atribuţiilor ce le revin prin lege; 

   f) întocmeşte situaţii statistice privind activitatea comisiilor locale şi a 

Comisiei judeţene; 

   g)  participă la şedinţele comisiei judeţene, întocmeşte procesul verbal privind 

modul de desfăşurare a şedinţei comisiei judeţene şi se îngrijeşte ca procesul verbal 

de şedinţă să fie semnat de toţi membri participanţi; 

   h) înregistrează în registrul de evidenţă hotărârile adoptate de comisia judeţeană 

conform referatelor şi procesului verbal de şedinţă; 

   i) redactează hotărârile şi le comunică factorilor interesaţi; 

   j) pune la dispoziţie, la solicitare, documentele ce au stat la baza emiterii 

hotărârilor comisiei judeţene de fond funciar; 

   k) participă la audienţele acordate de conducerea Instituţiei Prefectului, conform 

graficului stabilit; 

   l)  formulează la instanţele judecătoreşti: acţiuni, întâmpinări, promovează 

căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea intereselor Comisiei judeţene în 

procesele în care aceasta este parte şi reprezintă Comisia judeţeană în 

instanţele judecătoreşti; 

   m) înregistrează în registrul special dosarele aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti în care este parte Comisia judeţeană şi întocmeşte situaţii 

statistice privind desfăşurarea şi evoluţia acestor cauze; 

   n) propune, verifică documentaţia şi întocmeşte proiectele de ordin având ca 

obiect restituirea/constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate în 

conformitate cu legile fondului funciar; 
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   o) îndeplineşte atribuţiile conferite instituţiei prefectului în ceea ce priveşte 

aplicarea Legii nr.10/2001 şi a Legii nr.290/2003; 

   p) verifică dosarele înaintate de entităţile învestite cu soluţionarea 

notificărilor, prin care s-a propus acordarea de despăgubiri, întocmeşte avizul 

de legalitate al prefectului asupra dispoziţiilor primarilor şi  predă 

Secretariatului Comisiei centrale pentru acordarea despăgubirilor din cadrul 

A.N.R.P. dosarele în vederea acordării de despăgubiri, precum şi dosarele 

soluţionate de Comisia judeţeană de fond funciar în vederea acordării de 

despăgubiri. 

 

5.  Gestionarea activităţii de aplicare a  apostilei: 

a) Asigură primirea documentelor;  

b) verifică competenţa instituţiei prefectului ; 

c) verifică semnătura şi  calitatea semnatarului; 

d) accesează prin terminal (reţeaua intranet) a serverului M.A.I. - „Sistemul 

Interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile 

prefectului pentru actele oficiale administrative” (cod SMIS 31493:  

autentificarea în portal, înregistrarea cererilor de eliberare a apostilei,  

completarea apostilei în sistem, printarea acestuia şi ataşarea prin capsare de 

actul oficial,  aplicarea ştampilei cu stemă, semnarea de către subprefect sau în 

lipsa acestuia de persoana desemnată prin ordin al prefectului  şi finalizarea 

apostilei standard.  

6. Compartimentul Relaţii cu Publicul: 

   a)asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, 

precum şi a comunicării către petent a răspunsului, în termenul legal; 

   b)organizează activităţi de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi la 

subprefect, conducând sistemul clasic de evidenţă a petiţiilor şi audienţelor ; 

   c)consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele 

generale sau specifice relaţiei cu publicul; 

   d)participă la desfăşurarea audienţelor, făcând intervenţiile necesare în urma 

acestora; 

   e)asigură punerea în aplicare a Planului de acţiune al instituţiei, pentru realizarea 

măsurilor stabilite în cadrul Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 

activitatea de relaţii cu publicul, aprobat prin H.G. nr.1723/2004 şi modificat prin 

H.G.nr.1427/2005; 

   f)urmăreşte încadrarea răspunsurilor către cetăţeni în termenele prevăzute pentru 

soluţionarea petiţiilor, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, 

modificată şi aprobată prin Legea nr.233/2002; 

   g)întocmeşte semestrial şi anual Raportul privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor şi de primire a cetăţenilor în audienţă conform Ordin MAI nr 177/2007-

Anexa nr.3,fiind înaintat Ministerului Afacerilor Interne; 

7. Egalitatea de șanse între femei și bărbați  
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  a) urmărește respectarea obiectivelor și principiilor cuprinse în Strategia 

națională privind egalitatea de șanse între femei si bărbați și implicit  

realizarea acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni al județului. 

  b) promovează principiul egalitaății de șanse între femei și bărbați în scopul 

eliminării egalității de gen și a discriminărilor pe criteriu de sex și evaluarea 

respectării legislatiei în domeniu, la nivelul fiecărui serviciu din cadrul 

Instituției Prefectului. 

8. Asigurarea secretariatului Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului 

Maramureş potrivit Ordinului MAI nr.564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene: 

 a) primeşte şi înregistrează dosarul depus de consiliile judeţene sau locale în 

vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; 

b) verifică dosarul depus, în ceea ce priveşte existenţa tuturor documentelor 

prevăzute în prezentul regulament; 

c) asigură întocmirea corespondenţei şi transmiterea acesteia; 

d) propune data de desfăşurare a şedinţei comisiei, întocmeşte ordinea de zi, 

pe care o prezintă preşedintelui comisiei, şi asigură convocarea membrilor comisiei; 

e) pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţelor şi le transmite 

membrilor comisiei cu cel puţin 5 zile înainte; 

f) verifică la deschiderea şedinţei existenţa cvorumului necesar pentru luarea 

hotărârilor şi cvorumul necesar pentru emiterea avizelor; 

g) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei şi asigură semnarea 

acestuia de către toţi membrii prezenţi; 

h) prezintă preşedintelui comisiei spre semnare avizul şi informează 

solicitanţii despre rezultatele obţinute; 

i) eliberează şi transmite avizul în termen de 5 zile de la data semnării lui, dar 

înainte de împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 5 alin. (1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

j) înregistrează şi ţine evidenţa avizelor emise; 

k) asigură publicarea avizelor emise pe site-ul instituţiei prefectului; 

l) păstrează, arhivează şi depune în arhiva instituţiei prefectului toate 

documentele depuse la comisie în vederea obţinerii avizului, pentru o perioadă de 

minimum 3 ani; 

m) pune la dispoziţia persoanelor interesate, la cerere, dosarele de avizare; 

n) aduce la cunoştinţa membrilor comisiei şi a prefectului orice modificări 

intervenite în componenţa comisiei; 

o) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor comisiei şi 

dispuse de către preşedintele acesteia. 

9. Cu privire la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial: 
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a) desfășoară activitățile prevăzute în  Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 

400/2015 la nivelul serviciului; 

b) desfășoară activitățile pentru întocmirea și actualizarea registrului riscurilor la 

nivelul serviciului;  

10.  Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului sau 

încredinţate de către conducerea instituţiei şi şeful serviciului. 

 

 

 

SECŢIUNEA 5 

SERVICIUL AFACERI EUROPENE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI 

CONDUCEREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 

 

Art.30.  Activitatea Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică şi 

conducerea serviciilor publice deconcentrate este coordonată de un şef serviciu.  

Art.31. Atribuţii: 

1.Cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte 

normativ: 

a)participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de 

verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor 

normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 

prefectului; 

b)prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în 

concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice 

deconcentrate; 

c)întocmesc anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare; 

d)elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi 

evoluţia stării generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul 

realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ; 

e)realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual 

privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează, potrivit legii, 

Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne; 

f)monitorizează modul de aplicare în judeţ, a programelor şi strategiilor 

guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte 

activităţi; 

2. Cu privire la realizarea politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a 

planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor 

externe: 
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a)întocmesc anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naţionale, 

a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea 

consiliului judeţean, şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate; 

b)elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai serviciilor 

publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai 

societăţii civile, planul de măsuri judeţean, în conformitate cu documentele 

programatice referitoare la integrarea europeană; 

c)acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de 

integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană 

adoptate la nivel central; 

d)acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu 

procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în 

domeniul integrării europene; 

e)desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile 

administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă 

iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale; 

f)întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de 

relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului; 

g)elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu 

pentru orice activitate de relaţii internaţionale; 

3. Cu privire la asigurarea secretariatului Colegiului prefectural: 

a)redactează ordinea de zi a şedinţelor,  

b)convoacă prin Ordin al prefectului membrii colegiului prefectural şi invitaţii,  

c)primeşte rapoartele, informările, sintezele şi celorlalte materiale necesare 

desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural,  

d)întocmeşte procesele-verbale de şedinţă,  

e)întocmeşte hotărârile colegiului prefectural, 

f)întocmeşte lunar Raportul privind activitatea colegiului prefectural şi-l transmite 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

g)monitorizează realizarea măsurilor dispuse prin Hotărârea colegiului prefectural 

h)arhivează şi multiplică materialele,  

i)asigură legătura cu membrii colegiului prefectural. 

j)prezintă propunerile cu privire la programul de activitate al colegiului prefectural. 

4. Alte atribuţii : 
a) conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea 

măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, 

apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi 

prevenirea infracţiunilor; 

b)asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor sau comitetelor 

constituite în cadrul instituţiei prefectului potrivit legii; 
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c)conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judeţean, în 

vederea elaborării proiectelor de hotărâre de Guvern care au ca obiect soluţionarea 

unor probleme de interes local ori a iniţierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, a 

unor proiecte de acte normative; 

d)urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru 

susţinerea reformei în administraţia publică; 

e)elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a 

proiectelor ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter 

tehnic sau de specialitate; 

f)elaborează şi monitorizează Planul judeţean de măsuri pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor; 

g) asigură asistenţa de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea 

sarcinilor prevăzute în Planul judeţean de măsuri privind incluziunea cetaţenilor 

români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020. 

 

 

SECŢIUNEA 6 

 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE ŞI 

ADMINISTRATIV 

 

Art. 32 Activitatea Serviciului financiar contabil , resurse umane şi administrativ 

este coordonata de un şef serviciu – funcţionar public de conducere. 

1.Cu privire la activitatea financiar-contabila ,  indeplineste urmatoarele 

atributii :  

1.asigură aplicarea politicilor fiscale şi bugetare prevăzute în programul de 

guvernare şi a normelor privind contabilitatea instituţiilor publice, în vederea 

elaborării proiectului de buget al Instituţiei Prefectului Judeţului Maramures ; 

2.urmăreşte execuţia indicatorilor din bugetul aprobat si face propuneri de 

modificare a acestora,cu ocazia rectificării bugetului ; 

3.urmăreşte elaborarea, execuţia şi încheierea  exerciţiului bugetului de venituri şi 

cheltuieli al instituţiei ; 

4.verifica respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

si plata cheltuielilor conform OMFP 1792/2003 ; 

5.urmăreşte execuţia bugetară cu respectarea încadrării în creditele acordate pe 

capitole, articole şi alineate ale clasificatiei bugetare ; 

6.urmăreşte şi conduce evidenţa  contabilă a sumelor primite drept alimentare de 

credite; 

7.urmăreşte încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare aprobate ordonatorilor 

repartizate pe trimestre şi luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare; 
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8.organizează şi conduce contabilitatea in mod cronologic si sistematic, in 

conformitate cu Legea 82/1991 si planul de conturi, asigurând oglindirea clara si 

reala a tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei,in vederea întocmirii contului 

de execuţie bugetara, a balanţelor de verificare sintetice si analitice, a darii de seama 

contabile la termenele stabilite; 

9.analizează modul de realizare a planului de cheltuieli si propune modificări ale 

repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, a creditelor 

aprobate, inclusiv prin virări de credite; 

10.elaborează lunar, cererea de credite pentru nevoi proprii, respectând metodologia 

MFP; 

11.organizează şi urmăreşte respectarea prevederilor legale privind  desfăşurarea 

inventarierii gestiunilor şi valorifică rezultatele acestora; 

12.verifică îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, 

constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor; 

13.exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor de încasări si 

plăţi de orice natură , consumurile materiale si financiare ,angajamentele comerciale 

ale instituţiei si orice alta operaţiune patrimoniala in care instituţia prefectului este 

parte in conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014 si ale 

Ordinului ministrului afacerilor interne nr.187/18.12.2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu în cadrul Ministerul Afacerilor Interne ; 

14.completează registru jurnal şi de inventar;  

15.tine evidenţa furnizorilor, debitorilor, creanţelor şi datoriilor potrivit clasificaţiei 

bugetare şi nominal; 

16.efectuează trimestrial confruntarea dintre evidenţa contabilă sintetică şi cea 

analitică; 

17.intocmeşte fişele de amortizare a activelor fixe corporale şi a activelor financiare; 

18.exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură 

încasarea la timp a creditelor, lichidarea obligaţiilor de plată; 

19.dimensionează fondul de salarii corespunzător statului de funcţii al instituţiei,  

pentru întocmirea proiectelor de buget, necesarelor lunare şi anuale; 

20.întocmeşte statele de plata în baza pontajelor şi a celorlalte situaţii  privind 

acordarea drepturile salariale lunare ; 

21.întocmeşte lunar centralizatorul statelor de salarii; 

22.întocmeşte declaratiile fiscale pentru veniturile personalului; 

23. întocmeşte si depune la termen declaraţiile obligatorii fata de bugetul de stat si 

bugetul asigurarilor sociale de stat , aferente salariilor; 

24.eliberează adeverinţe privind drepturile salariale;  

25.întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate 

de la buget; 

26.verifică facturile emise de furnizori/prestatori/executanţi cu certificarea de către 

beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata; 
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27.verifică dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea 

sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „ Bun de 

plată”; 

28.verifică regularitatea completării documentului supus vizei controlului financiar 

preventiv; 

29.verifică notele privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din 

funcţiune; 

30.verifică actele justificative şi actul constatator al avariei precum şi un deviz 

estimativ al reparaţiei capitale; 

31. întocmeşte procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix dacă sunt 

îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune; 

32.verifică decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru 

deplasări în ţară; 

33.urmăreşte prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru 

avansul primit; 

34.verifică corectitudinea calculului privind sumele justificate şi după caz, a 

penalităţilor de întârziere; 

35.verifică decontul de cheltuieli prezentat de titular; 

36.se preocupă de întocmirea „Listei de investiţii „ a alocării fondurilor necesare şi 

organizarea achiziţionării de bunuri conform dispoziţiei legale; 

37.asigură prezentarea în timp util a dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale 

la Ministerul  Afacerilor Internelor; 

38. organizează şi răspunde de ţinerea la zi a evidenţei privind intrarea bunurilor şi 

darea lor în folosinţă; 

39.întocmeşte actul de aprobare a documentaţiilor tehnico economice ale 

obiectivelor de investiţii;  

40.execută şi alte sarcini stabilite de către conducerea instituţiei; 

 

2. Pe linie de achiziţii publice, indeplineste urmatoarele activitati 

principale:  

1. studierea, cunoaşterea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul de 

activitate respectiv a Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice şi a HG 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea  contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, Legea privind remediile si caile de atac in 

materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a 

contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiliului National de solutionare a Contestatiilor 

nr.101/2016 ; 

 2. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea 

înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, 

dacă este cazul; 
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3. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul 

anual al achiziţiilor publice; 

4. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 

documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 

specialitate; 

5. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 

de Lege; 

6. aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

7. planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice; 

8. realizează achiziţiile directe; 

9. elaboreaza  Notele justificative la achizitiile directe in cazul in care nu identifica  

in cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care ii poate 

satisface  necesitatea sau constata ca pretul postat este mai mare decat pretul pietei; 

10. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

11. asigură respectarea procedurii legale în vederea încheierii contractelor de 

achiziţii publice; 

12. propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare bunuri, lucrări şi 

servicii ce vor constitui obiectul unei achiziţii publice; 

13. pe baza caietului de sarcini, precum şi a documentaţiei primite de la 

compartimentele care solicită necesitatile de produse, servicii si lucrari, persoana 

responsabila pe achizitii publice incepe demararea procedurilor de achizitie; 

14. asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor; 

15. asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor 

verbale de atribuire; 

16. asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi; 

17. asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către ministere, 

ofertanţii implicaţi în procedură şi către comisia de evaluare; 

18. transmite răspunsurile la contestaţii; 

19. urmareste constituirea garanţiei de participare si de buna executie la procedurile 

de achiziţie; 

20. urmareste încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor de achiziţii 

organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări, şi  derularea acestora;  

21. asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate, care 

cuprinde informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora; 

22. asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a proiectului de ordin pentru 

stabilirea datei licitatiei;  

23. asigură întocmirea formalităţilor de publicitate pentru licitaţie şi vânzarea 

caietului de sarcini; 

24. asigura transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP; 
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25. asigură încheierea contractelor de achiziţii pentru organizarea şi desfăşurarea în 

bune condiţii a alegerilor şi a referendumurilor, în condiţiile legii; 

26. analizeaza necesitatea si oportunitatea listelor de lucrari , dotari , a caror 

finantare se asigura din bugetul propriu, in vederea cuprinderii acestora in proiectul 

bugetului ; 

27. întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice si prestări de servicii pe care îl 

supune spre aprobare prefectului si îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare 

asigurate; 

28. execută şi alte sarcini stabilite de către conducerea instituţiei; 

 

3. Cu privire la activitatea de resurse umane ,  indeplineste urmatoarele 

atributii :  

1. asigură respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea Codului Muncii, a 

Statutului Funcţionarilor Publici şi a Statutului Poliţistului în cadrul instituţiei; 

2. întocmeşte, in condiţiile legii, organigrama pentru aparatul propriu al Instituţiei 

Prefectului şi regulamentul de organizare al instituţiei prefectului, în colaborare 

subprefectul şi funcţionarii de conducere; 

3. întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal lunar şi ori de câte ori intervin 

mutaţii, indexări sau noi angajări, în baza organigramei şi a legislaţiei privind 

salarizarea diferitelor categorii de personal; 

4. întocmeşte foile lunare de prezenţă, pe baza condicii de prezenţă şi a evidenţelor 

privind concediile de odihnă, medicale, fără salariu, de îngrijire a copilului până la 2 

ani ;  

5. întocmeşte situaţiile statistice privind numărul posturilor din cadrul instituţiei; 

6. întocmeşte, gestionează si completează periodic dosarele profesionale ale 

funcţionarilor publici si ale personalului contractual ; 

7. asigură completarea la zi a registrelor de evidenţă a salariaţilor ; 

8. întocmeşte documentele necesare in vederea depunerii dosarelor de pensionare de 

catre angajatii care indeplinesc conditiile de pensionare; 

9.stabileşte şi actualizează, conform prevederilor legale, salariile de încadrare şi 

indemnizaţiile de conducere pentru personalul instituţiei; 

10.elaborează la începutul fiecărui an si cand se impune proiecte de ordin privind 

acordarea salariilor de merit/ , trecerea in trepte de încadrare/ trecerea in grad 

profesional/ trecerea in gradatia urmatoare , a personalului din aparatul de 

specialitate al prefectului; 

11. întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată, conform 

prevederilor legale şi ţine evidenţa acestora; 

12. întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor programarea concediilor de 

odihnă şi urmăreşte materializarea sa; 

13.organizează secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionarea a contestaţiilor 

la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul instituţiei 

prefectului, în conformitate cu legislaţia în materie; 
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14. întocmeşte documentaţia privind avizarea, modificarea sau orice alte situaţii ce 

privesc funcţiile sau funcţionarii publici; 

15.întocmeşte proiectele de ordine de încadrare/promovare/ suspendare/eliberare din 

funcţie a personalului din aparatul propriu ; 

16.eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat; 

17.întocmeşte şi eliberează ecusoane şi legitimaţii de serviciu; 

18.ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor instituţiei, conform OMAI nr S/233/2001; 

19.ţine evidenţa declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, completarea 

registrelor privind evidenţa acestora şi se ocupă de publicarea declaraţiilor pe site-ul 

instituţiei şi comunicarea către Agenţia Naţională de Integritate; 

20.urmăreşte realizarea anuală a evaluării performanţelor profesionale a salariaţilor 

din instituţie şi acordă asistenţă funcţionarilor de conducere la realizarea evaluării 

subordonaţilor; 

21.asigură întocmirea şi îndeplinirea programelor de perfecţionare a pregătirii 

profesionale a salariaţilor şi verificarea cunoştinţelor profesionale; 

22.comunică situaţiile solicitate de Agenţia Funcţionarilor Publici cu privire la 

funcţionarii publici; 

23.gestionează şi actualizează periodic, în colaborare cu Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, baza de date a funcţionarilor publici; 

24.asigură evidenţele necesare pentru orele suplimentare efectuate de către 

personalul institutiei şi prezintă propuneri pentru aprobarea lor; 

25.asigură evidenţa serviciului de permanenţă la Cabinetul Prefectului. 

26.colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor 

Internelor pentru soluţionarea problemelor de resurse umane; 

27.întocmeşte fisa de lichidare a personalului in caz de demisie, transfer, 

pensionare ; 

28.prelucrează normele de protecţie a muncii cu toţi salariaţii institutiei şi 

întocmeşte fişele de protecţia muncii şi ţine evidenţa lor; 

29.răspunde de activitatea de protecţia muncii, P.S.I, prelucrează normele P.S.I cu 

toţi salariaţii din aparatul propriu al Instituţiei Prefectului; 

30. întocmeşte şi actualizează ordinele privind componenţa comisiei de disciplină, a 

comisiei paritare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

31. participă la elaborarea şi actualizarea, în colaborare cu celelalte compartimente a 

regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului de ordine interioară; 

32.asigura secretariatul comisiei de cercetare disciplinara a secratarilor UAT; 

33.asigura secretariatul comisiei de cercetare disciplinara a angajatilor Institutiei 

Prefectului; 

34.desfasoara activitatile specifice ale consilierului de intergitate la nivelul 

institutiei; 

35.execută şi alte sarcini stabilite de către conducerea instituţiei; 
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4.Cu privire la activitatea administrativa, indeplineste urmatoarele 

atributii principale:  

1. coordonează activitatea de transport şi a parcului propriu asigurând folosirea 

raţională a maşinilor, conform OMIRA nr 599/2008; 

2. asigură evidenţa foilor de parcurs, întocmeşte F.A.Z-urile, cât şi consumul de 

carburant şi lubrifiant normat şi realizat de fiecare vehicul în parte; 

3. raspunde de gestionarea patrimoniului prefecturii (mijloace fixe, obiecte de 

inventar, materiale, bonuri valorice de combustibil), urmarind pe baza programului  

anual  de achizitii aprovizionarea fluenta, in cantitati si sortimente care sa asigure o 

buna desfasurarea a activitatii compartimentelor functionale ale prefecturii, evitand 

crearea de stocuri supranormative; 

4. asigură întreţinerea şi curăţenia birourilor, coridoarelor, grupurilor sociale şi 

arhivei; 

5. răspunde de buna funcţionare şi întreţinerea instalaţiilor electrice, sanitare şi de 

încălzire; 

6. răspunde de păstrarea şi depozitarea în bune condiţii a bunurilor din dotare; 

7. recepţionează, păstrează şi eliberează materialele necesare bunei desfăşurări al 

activităţii aparatului propriu în baza referatelor şi  aprobărilor date de către 

conducerea instituţiei; 

8. desfăşoară  activitatea de secretariat, circulaţia actelor, înregistrează şi expediază 

corespondenţa ; 

9. ţine evidenţa ordinelor emise de prefect; 

10. colaborează cu celelalte compartimente în vederea îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; 

5.  Persoana desemnată cu atribuţii de arhivă îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

1. participă la actualizarea nomenclatorului arhivistic (anexa 1 din Legea 16/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare) în funcţie de schimbarea structurii 

organizatorice a instituţiei; 

2. preia pe bază de proces verbal de predare – primire (anexa 3 din Legea 16/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare) documentele create de fiecare 

compartiment; 

3.completează Inventarul (anexa 2 din Legea 16/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare) pentru documentele care se păstrează permanent sau 

temporar; 

4.ţine la zi Registrul de evidenţă curentă a intrărilor şi ieşirilor din Arhivă (anexa 4 

din Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare); 

5.întocmeşte procesul – verbal al Comisiei de selecţionare numită prin Ordin al 

Prefectului pentru dosarele inventariate, care vor fi înlăturate ca nefolositoare, ca 

urmare a expirării termenului de păstrare prevăzut în nomenclator (anexa 5 din 

Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare). 
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SECŢIUNEA 7 

COMPARTIMENTUL INFORMATIC 
 

Art. 33.  Compartimentul informatic se organizează în cadrul Instituţiei prefectului 

în baza H.G. 1362/2004 privind înfiinţarea Centrului Informatic Naţional al 

Ministerului Afacerilor Internelor precum şi a Planului de acţiuni pe anul 2007 al 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.  

Art. 34. Atribuţiile Compartimentului  informatic sunt următoarele :  

1. Asigura gestionarea eficienta a pachetelor de programe si aplicaţiilor 

informatice pentru informatizarea administraţiei publice existente în dotarea 

Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş.  

2. Analizează, propune si supervizează achiziţionarea de echipamente, aplicaţii si 

pachete program în domeniul administraţiei publice necesare extinderii 

activităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş.  

3. Instalează pe statiile de lucru din Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş si 

menţine în stare de funcţionare pachetele achiziţionate de  programe specifice 

instituţiei, necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii 

compartimentelor Instituţiei  Prefectului Judeţul Maramureş.  

4. Analizează, proiectează, implementează aplicaţii pentru  serviciile si 

compartimentele din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş.   

5. Administrează bazele de date ale sistemului informatic în conformitate cu 

cerinţele proiectanţilor de aplicaţii si a celor solicitate de direcţiile si serviciile 

din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş.  

6. Asigura integritatea si confidenţialitatea bazelor de date si aplicaţiilor pentru 

informatizarea Prefecturii, în conformitate cu dotarea existenta cu echipamente, 

pachete de programe si licenţe de utilizare.  

7. Asigura asistenta tehnica de specialitate personalului din cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul Maramureş  

8. Urmăreşte îndeplinirea programelor din domeniul informaticii utilizate de către   

serviciile si compartimentele Instituţiei  Prefectului Judeţul Maramureş.  

9. Asigura instruirea în domeniul informaticii salariaţilor din Instituţia Prefectului 

Judeţul Maramureş  

10.  Acorda asistenta tehnica pentru realizarea si implementarea proiectelor de 

informatizare a structurilor M.A.I.  din judeţ, în vederea asigurării unei reţele 

de comunicaţii integrate  voce - date  (R.C.D.V) . 

11.  Răspunde de reţeaua de telefonie din cadrul Institutiei Prefectului si de  

sistemul informatic de acces poarta din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul 

Maramureş . 

12.  Asigura actualizarea  permanenta a paginii Web 

(www.prefecturamaramures.ro)  

 

 

http://www.prefecturamaramures.ro/
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SECŢIUNEA 8 

STRUCTURA DE SECURITATE 

 

Art. 35. Structura de securitate se organizează în cadrul Instituţiei prefectului în 

baza H.G. 585/2002. 

Art. 36.  (1) Structura/funcţionarul de securitate are următoarele atribuţii generale: 

    a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind 

protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl 

supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea 

acestuia; 

    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate 

componentele acesteia; 

    d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să 

controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor 

clasificate şi modul de respectare a acestora; 

    f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea 

informaţiilor clasificate; 

    g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în 

sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea 

acestora; 

    h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit 

competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul 

la informaţii clasificate; 

    i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la 

informaţii clasificate; 

    j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi 

autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; 

    k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de 

acces; 

    l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate 

de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; 

    m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, 

sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor 

clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor 

abilitate; 

    n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de 

aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

    o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit 

legii. 
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    (2) Atribuţiile personalului din structura de securitate, respectiv ale funcţionarului 

de securitate, se stabilesc prin fişa postului, aprobată de conducătorul unităţii. 

Art.37. Compartimentul pentru protecţia informaţiilor clasificate 

(1) Activitatea Compartimentului pentru protecția informațiilor clasificate se 

derulează pe două paliere distincte, protecția informațiilor clasificate, respectiv 

CSTIC – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicației, 

și urmărește îndeplinirea următoarelor obiective specifice:  

1. protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, compromitere 

sau acces neautorizat, alterării sau modificării conţinutului acestora, precum şi 

împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;  

2. asigurarea permanentă a protecției informațiilor clasificate care sunt prelucrate, 

stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații, în 

vederea garantării confidențialității, integrității și disponibilității acestora. 

(2) În instituțiile care administrează sisteme de prelucrare automată a datelor, rețele 

de transmisii date și sisteme informatice și de comunicații în care se stochează, se 

procesează sau se transmit informații clasificate, se instituie o componentă de 

securitate pentru tehnologia informației și a comunicațiilor (CSTIC). Pentru 

implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Instituţiei 

prefectului Municipiului București se constituie prin Ordin al prefectului 

componenta de securitate pentru tehnologia informației și a comunicațiilor (CSTIC). 

Șeful CSTIC, prin cumul și administrator de securitate, administrator de 

COMPUSEC, administrator de COMSEC, administrator de TRANSEC, 

administrator de EMSEC, face parte din Compartimentul pentru protecția 

informațiilor clasificate. 

Art. 38. Structura de securitate  îndeplineşte următoarele atribuţii:  

1. Componenta protecția informațiilor clasificate: 

a) elaborează şi supune aprobării conducerii instituţiei normele interne privind 

protecţia informaţiilor clasificate, elaborate sau păstrate de instituţie, ulterior 

monitorizând aplicarea acestor norme la nivelul instituţiei; 

b) consiliază conducerea instituţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea 

informaţiilor clasificate; 

c) în baza propunerilor formulate de către structurile de specialitate, elaborează şi 

actualizează Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, pe care îl 

supune avizării Ministerului Afacerilor Interne şi aprobării conducerii instituţiei; 

d) organizează activitatea de pregătire specifică a persoanelor care au acces la 

informaţii clasificate; 

e) organizează şi asigură respectarea regulilor generale privind primirea, evidenţa, 

întocmirea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transportul şi repartizarea 

lucrărilor ce conţin informaţii clasificate; 

f) organizează activitatea de evidenţă a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului 

afacerilor interne, precum şi a ştampilelor şi sigiliilor din dotarea Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti; 
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g) efectuează, cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a 

măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, în baza planificării; 

h) asigură păstrarea, evidenţa şi actualizarea certificatelor de securitate, a 

autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, a permiselor de acces în zonele de 

securitate şi a listelor informaţiilor clasificate; 

i) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze 

măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

j) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor publice abilitate, potrivit 

competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul 

la informaţii clasificate; 

k) asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a 

scurgerii de informaţii clasificate; 

l) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să presteze servicii de pază și protecție a 

obiectivului Instituția Prefectului Municipiului București; 

m) arhivează și păstrează în condiții corespunzătoare documentele care conțin 

informații clasificate, potrivit nomenclatorului arhivistic al instituției. 

2. Componenta CSTIC: 

a) asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate şi ia măsurile ce se impun 

pentru prevenirea scurgerii informaţilor clasificate; 

b) solicită acreditarea/reacreditarea SIC-ului; 

c) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de 

securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC; 

d) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC; 

e) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu 

atribuţii în domeniul INFOSEC; 

f) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu utilizatorii SIC; 

g) verifică periodic implementarea măsurilor de protecţie în SIC; 

h) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, concomitent 

cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor; 

i) răspunde de asigurarea dezvoltării, implementării şi menţinerii măsurilor de 

securitate în SIC; 

j) participă la elaborarea și actualizarea Raportului de Analiză a Riscului de 

Securitate; 

k) participă la elaborarea și actualizarea Cerințelor de Securitate Specifice; 

l) participă la elaborarea şi actualizarea Procedurilor Operaţionale de Securitate; 

m) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC; 

n) actualizează şi ține evidenţa tuturor utilizatorilor autorizaţi care au acces la SIC; 

o) aplică măsuri adecvate de control al accesului la SIC respectiv; 

p) verifică elementele de identificare a utilizatorilor; 

q) asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de 

lucru; 
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r) verifică dacă modificările de configuraţie a SIC afectează securitatea şi dispune 

măsurile în consecinţă; 

s) verifică dacă personalul cu acces autorizat SIC cunoaşte responsabilităţile care 

revin în domeniul protecţiei informaţiilor; 

t) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului; 

u) execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor; 

v) participă la întocmirea Programului de prevenire a scurgerii de informaţii 

clasificate al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

w) consiliază conducerea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti în legătură 

cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate în sistemul INFOSEC; 

x) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC şi protecţia datelor în sistemul 

INFOSEC, desfăşurând activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi 

instrucţiunilor structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

y) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să 

controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

z) implementează metodele, mijloacele și măsurile necesare protecției informațiilor 

în format electronic;  

aa) asigură exploatarea operațională a SPAD și RTD-SIC în condiții de securitate;  

bb) coordonează cooperarea dintre instituție și DIPI atunci când: 

- se planifică dezvoltarea sau achiziția de SPAD sau RTD; 

- se propun schimbări ale unei configurații de sistem existente; 

- se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu un alt SPAD sau 

RTD-SIC; 

- se propun schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau 

RTD-SIC; 

- se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi 

programe, pentru optimizarea securității SPAD sau RTD-SIC; 

- se inițiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD și 

RTD-SIC care au fost deja acreditate; 

- se planifică sau se propune întreprinderea oricărei alte activități referitoare 

la îmbunătățirea securității SPAF sau RTD-SIC deja acreditate. 

cc) stabilește cu DIPI standardele și procedurile de securitate care trebuie respectate 

de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării și testării 

SPAD și RTD-SIC și răspunde pentru justificarea, selecția, implementarea și 

controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD și RTD-SIC; 

dd) stabilește, pentru structurile de securitate și management ale SPAD și RTD-SIC, 

încă de la înființare, responsabilitățile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viață al 

SPAD și RTD-SIC respective. 

Art.39. Pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, şeful structurii de securitate 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) coordonează elaborarea şi supune aprobării conducerii instituţiei normele 

interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
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b) coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii 

clasificate pentru Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti şi îl supune 

avizării instituţiilor abilitate şi aprobării şefului ierarhic, iar după aprobare, 

acţionează pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate 

componentele acesteia; 

d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să 

controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

e) coordonează monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a 

informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; 

f) consiliază prefectul în legătură cu toate aspectele privind securitatea 

informaţiilor clasificate; 

g) informează prefectul despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de 

protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea 

acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit 

competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită 

accesul la informaţii clasificate; 

i) coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care 
au acces la informaţii clasificate; 5 ~ 

j) coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi 

autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; 5 ~ 
k) coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a 

autorizaţiilor de acces; 5 ~ 
l) coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate 

sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;  

m) prezintă prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 

locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din 

sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;  

n) efectuează, cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a 

măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit 

legii.  

p) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, 

conform normelor în vigoare. 

q) coordonează monitorizarea echipamentelor care intră/ies/din zonele de securitate. 
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SECŢIUNEA 9 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI 

EVIDENŢA PAŞAPOARTLOR 

 

Art. 40. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 

simple al judeţului Maramureş, denumit în continuare serviciul public comunitar, se 

organizează în cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Maramureş şi este aparat de 

specialitate al administraţiei publice locale, înfiinţat în temeiul art.1 alin.1 din 

O.G.83/2001 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 362/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a H.G.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, 

Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi H.G.460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului . 

Art.41. Activitatea serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple al judeţului Maramureş, este coordonată de un şef de serviciu. 

Art. 42. Atribuţii: 

a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu 

prevederile legii; 

b) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic; 

c) administrează şi gestionează registrul judeţean, de evidenţă a paşapoartelor 

simple şi valorifică datele cuprinse în acesta; 

d) asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de 

evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de 

evidenţă a paşapoartelor simple; 

e) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii; 

f) organizează la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor 

simple; 

g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 
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SECŢIUNEA 10 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE 

ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

Art. 43. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor al judeţului Maramureş, denumit în continuare serviciu public 

comunitar, se organizează în cadru Prefecturii judeţului şi este aparat de specialitate 

al administraţiei publice locale, înaintat în temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonanţa 

Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002 şi Hotărârea 

Guvernului  nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 

Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului şi H.G.460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului . 

Art. 44. Activitatea serviciului este coordonată de către un şef de serviciu. 

Art. 45. Atribuţii: 

a) constituie şi actualizează registrul judeţean, de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta; 

b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a 

autovehiculelor, în condiţiile legii; 

c) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 

înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în 

condiţiile legii; 

d) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de 

înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic; 

e) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 

f) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare 

la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă; 

g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
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CAPITOLUL VIII. 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDIENŢELOR 
 

Art. 46. (1) Audienţele se ţin la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş, 

sediul SPCEEPS şi sediul SPCRPCÎV; 

(2) Audienţele se ţin de către prefect, subprefect şi de către şefii serviciilor publice 

comunitare; 

Art. 47.  Audienţele se acordă de către conducerea instituţiei, astfel: 

Prefect – în fiecare zi de marţi , începând cu ora 10.00. 

Subprefect  – în fiecare zi de joi, începând cu ora 10.00; 

 

 

CAPITOLUL IX. 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND CONDUITA PERSONALULUI DIN 

STRUCTURA DE SPECIALITATE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI 
 

Art. 48. (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al prefectului este dator 

să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă 

prejudicii instituţiei. 

(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul 

contractual sunt obligaţi să se conformeze dispoziţiilor date de conducere. Aceştia 

au obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite. 

Art. 49. Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special au obligaţia ca: 

a) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau 

manifestarea convingerilor lor politice, după caz. 

b) să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii. 

c) să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele 

de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii. 

Art. 50. Funcţionarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect 

pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte 

avantaje. 

 

CAPITOLUL X. 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 51. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale 

care privesc organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii Instituţiei 

Prefectului, precum şi cu ordinele prefectului emise potrivit legii în acest domeniu. 

Art. 52. Prezentul Regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al 

prefectului. 
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Art. 53. Dispoziţiile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoştinţă întregului 

personal prin grija şefilor de servicii şi birouri şi coordonatorilor compartimentelor 

independente. 

Art. 54. Nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare atrage după 

sine aplicarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

Art. 55. Personalul Instituţiei Prefectului execută, potrivit planificării aprobate, 

serviciul de permanenţă pe instituţie. 

Art. 56. Structura şi atribuţiile de organizare pentru serviciile publice comunitare se 

aprobă separat prin ordin al prefectului, având caracter de secret şi se comunică 

numai instituţiilor abilitate. 

Art. 57. Prevederile prezentului Regulament de organizare si functionare intra in 

vigoare la data de 31.03.2017. 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

 

SEBASTIAN MIHAI LUPUT 

 

 


