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D. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative i contencios administrativ
1. Activitatea de verificare a legalit ții actelor administrative i a modului de aplicare a actelor
normative în acțiuni planificate


Tematica abordat



Principalele deficiențe constatate



M suri propuse

2. Controale dispuse în urma sesiz rilor i audiențelor înregistrate la instituția prefectului care au
necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului
3. Instruirea secretarilor unit ților administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea actelor
normative nou ap rute
4. Reprezentarea instituției prefectului la instanțele judec tore ti
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual i/sau normativ
6. Întocmirea proiectelor de hot râri de Guvern i înaintarea acestora c tre Ministerul Afacerilor
Interne
7. Activitatea desf urat de c tre comisia de disciplin
8. Activitatea desf urat de Comisia județean de atribuire denumiri
9. Activitatea de contencios administrativ
E. Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu
1. Aplicarea legilor fondului funciar
2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cet țenilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre România i
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensații cet țenilor
români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute sau r mase în Basarabia.
F. Informare, rela ii publice i apostilare documente
1. Activitatea de solu ionare a peti iilor i a audien elor
2. Apostilarea documentelor
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1. Activitatea Colegiului Prefectural Mehedin i
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Num rul hot rârilor adoptate
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Num rul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în cadrul
edințelor de lucru ale Colegiului Prefectural Mehedinți

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i a situa iilor financiare privind
execu ia bugetar întocmite de serviciile publice deconcentrate
3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a jude ului Mehedin i
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pentru situații de urgenț



Num rul hot rârilor adoptate



Num rul ordinelor emise de prefect pe linia prevenirii i gestion rii situațiilor de urgenț , în
calitate de pre edinte al comitetului județean pentru situații de urgenț



Planuri aprobate

I. Monitorizarea activit ilor desf urate în jude pentru asigurarea ordinii publice
J. Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte normative


Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cre terea siguranței în unit țile de înv ț mânt,
cu modific rile ulterioare



Comisia de monitorizare a aplic rii prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de
produse lactate i e panificație pentru elevii din înv ț mântul primar i gimnazial de stat i
privat, precum i pentru copii pre colari din gr dinițele de stat i private cu program normal de
4 ore, cu modific rile i complet rile ulterioare



Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional
Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modific rile i complet rile ulterioare
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I.

INTRODUCERE

1. Legisla ie de baz



Constituția României;



Legea nr. 340/2004 privind prefectul i instituția prefectului, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare;



Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare;



Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare;



Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici, cu modific rile şi
complet rile ulterioare;



Legea nr. 248/2005 (*actualizat *) privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în
str in tate, cu modificările şi completările ulterioare;



Legea nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Conven iei europene asupra cet eniei,
adoptat la Strasbourg la 06.11.1997;



Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat ;



Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice actualizat ;



Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;



Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activit ii de solu ionare a petitiilor;



Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizat *)privind liberul acces la informa iile de
interes public;



Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;



Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizat *) privind Codul fiscal;



Lege-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului pl tit din
fonduri public;



Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor m suri
privind punerea în circula ie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor
documente de c l torie, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
6



Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de Management
al Situa iilor de Urgen , cu modific rile şi complet rile ulterioare;



Ordonan a Guvernului nr. 83/2001 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,
aprobat cu modific ri şi complet ri prin Legea nr. 362/2002 cu modificările şi
completările ulterioare;



Ordonan a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activit ții de soluționare
a petițiilor, actualizat ;



Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv;



REGULAMENTUL (CE) NR. 2252/2004 AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2004
privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate
în paşapoarte şi în documente de c l torie emise de statele membre;



REGULAMENTUL (CE) NR. 444/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28
mai 2009,de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind
standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte
şi în documente de c l torie emise de statele membre;



Hot rârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004,
cu modific rile ulterioare;



Hot rârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înal ilor func ionari publici,
managementul carierei şi mobilitatea înal ilor func ionari publici, cu modific rile
i complet rile ulterioare;



Hot rârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în str in tate,
cu modificările şi completările ulterioare;



Hot rârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se elibereaz
paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi con inutului acestora;



Hot rârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circula ie
paşapoartele electronice, precum şi a formei şi con inutului acestora, cu modificările
şi completările ulterioare;



Hot rârea Guvernului nr. 1547/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor
din Registrul Na ional de Eviden a Paşapoartelor Simple şi din registrele jude ene
şi al municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;
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Hot rârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi func ionare
a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple,
cu rectificarea ulterioar ;



Hot rârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție public /acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;



Hot rârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile
de interes public, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 123/2002;



Hot rârea Guvernului 1.319/2008 privind organizarea şi func ionarea Centrului Na ional
Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice;



Decizia Primului Ministru nr. 194 din 9 iulie 2007 pentru stabilirea unor m suri de
îmbun t ire a activit ii serviciilor publice;



Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea institu iilor (actualizat);



Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii;



Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
i efectuarea inventarierii patrimoniului în unit țile Ministerului Administrației

i

Internelor;


Ordin M.A.I. nr. 599 din 1 septembrie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normativului
privind asigurarea tehnic

de autovehicule a structurilor Ministerului Administra iei

şi Internelor;


Ordinul M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor i politicilor contabile în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne;



Ordinul M.A.I. nr. 84/2017 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul
Afacerilor Interne;



Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entit ților publice;



Ordin M..F.P. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea,ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum
şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
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2. Structura organizatoric

ÎN SUBORDINEA DIRECT
A PREFECTULUI
• Colegiul prefectural;
• Cancelaria prefectului;
• Corpul de control al prefectului;
• Compartimentul pentru situa ii de urgen ,
siguran i ordine public .

STRUCTURI DE SPECIALITATE
• Serviciul Juridic;
• Serviciul Financiar, Contabilitate, Achizi ii,
Administrativ i Rela ii Publice;
• Serviciul Strategii Guvernamentale, Servicii
Publice Deconcentrate, Rela ii Interna ionale
i Informatic ;
• Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor;
• Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea
i Eviden a Pa apoartelor Simple.
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II.

OBIECTIVE STRATEGICE

Garantarea respect rii legii i a ordinii
publice în jude ;

Implementarea Programului de Guvernare
la nivel local;

Asigurarea securit ii mediului social,
economic i politic din jude ;

Asigurarea transparen ei decizionale i
liberului acces la informa iile de interes
public;

Îmbun t irea comunic rii cu cet eanul.
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III.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE

1. Eficientizare structural
Eficientizarea structural

i funcțional a instituției a stat permanent în atenția

prefectului, astfel c în anul 2017 organigrama a suferit unele modific ri prin redistribuirea unor
posturi între compartimente, ca necesitate rezultat atât din analiza posturilor cât i din analiza
atribuțiilor i volumului de munc al compartimentelor.
Astfel, redistribuirile au dus la o eficentizare i optimizare a resurselor în scopul
îmbun t țirii performanțelor instituției.
2. Gestionarea resurselor umane
Activitatea desf şurat

de c tre Compartimentul Resurse Umane aflat în structura

Serviciului Juridic al Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedin i, în anul 2017, a constat, în principal,
în gestionarea eficient a resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi având
drept obiectiv îmbun t irea continu a managementului.
Au fost vizate urm toarele activit i:


aplicarea corect , şi la timp, a actelor normative cu privire la activitatea de personal

(numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu sau de munc , etc.) şi de
salarizare pentru personalul din aparatul de specialitate;


fundamentarea num rului de personal, întocmirea organigramei, a statelor de func ii

şi a statelor de personal;


managementul resurselor umane şi gestionarea structurii organizatorice pentru personalul

din aparatul de specialitate prin intermediul Portalului ANFP pentru func ionarii publici, respectiv prin
intermediul REVISAL pentru personalul contractual;


colaborarea cu Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

respectiv cu Direc ia General de Paşapoarte în vederea asigur rii managementului resurselor umane
al celor dou

servicii publice comunitare aflate în subordinea Institu iei Prefectului – Jude ul

Mehedin i;


elaborarea Planului de ocupare a func iilor publice din aparatul de specialitate;



elaborarea Planului anual de perfec ionare profesional a func ionarilor publici din cadrul

aparatului de specialitate, corelând domeniile de perfec ionare profesional , conform activit ilor
specifice institu iei, coroborate cu interesul manifestat de angaja i, potrivit atribu iilor din fişa postului;
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elaborarea unor proceduri specifice activit ii de resurse umane;



fundamentarea şi propunerea spre aprobare a proiectelor de ordine privind mişcarea

de personal, trecerea la grada iile superioare, acordare de sporuri, indemniza ii, etc.;


demararea şi organizarea concursurilor de recrutare şi promovare, pentru salaria ii

din aparatul de specialitate;


acordarea sprijinului de specialitate, la solicitare, în evaluarea performan elor individuale

ale salaria ilor din aparatul de specialitate al Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedin i, respectiv
în cazul întocmirii Fişei Postului;


coordonarea activit ii cu privire la concediile de odihn şi alte concedii acordate conform

legii, salaria ilor din aparatul de specialitate al Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedin i;


gestionarea dosarelor profesionale ale salaria ilor din aparatul de specialitate;



coordonarea depunerii, şi înregistrarea declara iilor de avere şi interese ale func ionarilor

publici din aparatul de specialitate;


gestionarea litigiilor de munc ;



coordonarea particip rilor salaria ilor din cadrul aparatului de specialitate al Institu iei

Prefectului – Jude ul Mehedin i, desemna i prin ordin al pre edinteui A.N.F.P., ca membrii în comisiile
de concurs respectiv în comisiile de solu ionare a contesta iilor concursurile organizate în vederea
recrut rii sau promov rii salaria ilor, de autorit ile şi institu iile publice din administra ia public
local şi pentru autorit ile şi institu iile publice deconcentrate;


colaborarea cu Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici şi cu celelalte institu ii centrale

şi locale pentru realizarea atribu iilor privind organizarea, salarizarea, resursele umane, eviden a
func iilor şi a func ionarilor publici, perfec ionarea şi consilierea etic ;


colaborarea cu Direc ia General

Anticorup ie / Serviciul Jude ean Anticorup ie

Mehedin i, Oficiul Responsabilului cu Protec ia Datelor Personale, Agen ia Na ional de Integritate,
şi alte institu ii şi organisme;


elaborarea la termen a analizelor, inform rilor, rapoartelor, bazelor de date solicitate

şi altor lucr ri;


alte activit i, rapoarte, analize, şi lucr ri solicitate de c tre conducerea institu iei.
Pentru a contura, în mic m sur , concretizarea acestor activit i, vom da câteva

exemple de ac iuni efectuate în anul 2017:
o

num r de posturi gestionate : 40;

o

500 proiecte de Ordin al Prefectului respectiv 180 note de fundamentare;

o

420 adrese şi r spunsuri la diferite probleme specifice activit ii;

o

2 şedin e ale Comisiei Paritare;
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o

analiza organiz rii

institu ionale şi eficien a utiliz rii resurselor umane la nivelul

aparatului propriu al Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedin i, în perioada şi potrivit documenta iei
respectiv

machetelor

înaintate

de

c tre

Ministerul

Afacerilor

Interne

prin

radiograma

nr. 304.057/S3/31.10.2017, în vederea furniz rii informa iilor solicitate, spre analiz , Comitetului
interministerial;
o

reautorizarea din punct de vedere al securit ii şi s n t ii în munc ;

o

asigurarea personalului a 180 concursuri organizate în vederea recrut rii sau promov rii

salaria ilor, de c tre autorit ile şi institu iile publice din administra ia public

local

şi pentru

autorit ile şi institu iile publice deconcentrate;
o

10 intr ri de personal;

o

5 ieşiri de personal (din care 1 destituire din func ia public );

o

1 transformare de post;

o

1 promovare temporar în func ie de conducere (şef serviciu);

o

1 uniformizare salarial (trecerea de la treapta III la treapta I salarial );

o

2 concursuri recrutare (1 func ie public , 1 personal contractual);

o

4 documenta ii pentru acordarea grada iei corespunz toare vechimii în munc ;

o

4 mut ri definitive, cu post cu tot, în structura institu iei;

o

1 concurs de promovare în grad profesional (doar proba scris );

o

1 post deblocat, în vederea ocup rii prin concurs, în baza Memorandumului cu tema

„Aprobarea debloc rii unor posturi vacante în M.A.I.”, pentru care s-a ini iat procedura de organizare
a concursului.

3. Utilizarea resurselor financiare

Obiectivul

specific Compartimentului Financiar Contabilitate pentru anul 2017

a rezidat din actele normative în materie, instrucțiunile i preciz rile ordonatorului principal de credite
i are ca scop final gestionarea şi utilizarea eficient a resurselor financiare ale institu iei.
Pentru realizarea acestui obiectiv general, activitatea financiar-contabil şi-a asumat
urm toarele obiective:
- Sus inerea financiar şi material pentru realizarea obiectivelor specifice ale tuturor structurilor
organizatorice ale institu iei;
- Plata corect şi la timp a angajamentelor asumate;
- Reflectarea, prin documentele de sintez , a unei imagini fidele, clare şi complete a patrimoniului;
-Îmbun t irea

organizatoric

şi

func ional

a

Compartimentului

Financiar

Contabilitate,

în conformitate cu legisla ia în vigoare aplicabil şi principiile de management instituite de conducerea
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institu iei.
- Îmbun t irea cadrului metodologic şi procedural al compartimentului;
- Îmbun t irea procesului de perfec ionare profesional a personalului.
Acţiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate:
Compartimentul Financiar Contabilitate şi-a exercitat atribu iile de contabilitate
financiar

cât şi contabilitate de gestiune în conformitate cu prevederile legale, respectându-se

principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor.
Pentru o exact

reflectare a opera iunilor economico - financiare s-au respectat

principiile contabilit ii de drepturi şi obliga ii, şi anume, înregistrarea în momentul cre rii,
transform rii sau dispari iei unei valori economice, a unei crean e sau obliga ii.
Corelarea documentelor de planificare bugetar anual şi multianual cu obiectivele
generale şi specifice ale institu iei ca întreg, în acest sens fiind elaborate proiectul de buget pe anul
2017 şi estim rile pentru perioada 2018 – 2020.
Prin bugetele aprobate de ordonatorul principal de credite, pe baza necesit ilor
exprimate la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedinti, au fost repartizate resursele financiare
şi utilizate pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale institu iei, care se prezint astfel:
- mii lei -

100%
90%

2141

80%

1361,6

142,5

800
14508

70%
60%
50%

2157

1365

143

40%

860

14710

100

1500

30%
20%

2163

1374

143

10%
0%

Pl ți efectuate
Credite deschise
Buget aprobat
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Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate pentru
achitarea integral a drepturilor salariale şi normei de hran atât pentru personalul propriu, cât şi pentru
personalul celor dou servicii publice comunitare, precum şi pentru achitarea obliga iilor aferente
acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigur rilor sociale de stat, drepturi echipament pentru
cele dou servicii publice comunitare.
La titlul 20 „Cheltuieli materiale şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale strict
necesare desf şur rii activit ii (rechizite, materiale de cur enie, carburan i , reparații curente, utilit ți
,etc.) şi a fost achitat integral contravaloarea tuturor facturilor de utilit i, precum şi a lucr rilor
executate, instituția nu a înregistrat pl ți restante la finele anului.
Eficien a utiliz rii fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Interne, Institu iei
Prefectului Mehedinti – ordonator ter iar de credite - a fost asigurat prin:
- exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor opera iunilor care afecteaz
fondurile publice şi patrimoniul public;
- respectarea sistemului ALOP (Angajarea – Lichidarea – Ordonan area –Plata) în derularea
opera iunilor financiare ale institu iei, precum şi organizarea, men inerea unei eviden e stricte
şi raportarea angajamentelor legale şi bugetare;
-monitorizarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi a contului de execu ie privind
pl ile şi cheltuielile efectuate;
- înregistrarea tuturor opera iunilor contabile în programul de contabilitate (situa ii conturi, note
contabile, balan e de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor tuturor conturilor contabile, balan e
analitice pe fiecare gestiune în parte, valorificare inventar etc.);
- întocmirea documentelor pentru acordarea drepturilor salariale (state plat ,indemniza ii concedii
de odihn sau medicale, alte drepturi salariale,declara ii de salarii, raport ri statistice) şi operarea
în programul de salarii al M.A.I. - MISAL;
-întocmirea documentelor de plat pentru achitarea facturilor.
Instituția Prefectului - Județul Mehedinti utilizeaz , pentru activitatea financiar
contabil

i de acordare drepturi b ne ti, programele puse la dispoziție de c tre Ministerul Afacerilor

Interne i urm re te în special:


utilizarea creditelor aprobate, în limita prevederilor i destinațiilor din bugetele de venituri i
cheltuieli, numai pentru cheltuieli angajate, lichidate i ordonanțate la plat , în condițiile legii;



repartizarea i retragerea creditelor neutilizate la termenele legale;



acordarea de pl ți în avans, numai în condițiile legii, precum i recuperarea i justificarea
acestora;

15



întreprinde m suri pentru lichidarea sumelor reprezentând imobiliz ri de fonduri în debitori,
clienți i alte creanțe;



verificarea sumelor reprezentând încas ri sau pl ți prin conturile deschise la trezoreriile
statului, pentru concordanța cu extrasele de cont i cu datele din contabilitatea proprie.
Rezultatul exercițiului este cuprins atât în bilanțul contabil cât i în contul de execuție.

În timp ce în bilanț se constat

i se prezint static rezultatul, în contul de execuție rezultatul

exercițiului financiar/bugetar, se detaliaz .
Inc din anul 2016 se lucreaz pe noul sistem implementat de raportare a situa iilor
financiare FOREXEBUG. S-a dorit astfel realizarea unui nou formular de raportare a execu iei
bugetare şi a situa iilor financiare (inclusiv informa ii aferente angajamentelor legale) depuse lunar,
de c tre fiecare institu ie public , în format electronic, standardizat, securizat, cu creşterea gradului
de încredere a datelor colectate prin valid ri încrucişate cu date din trezorerie şi furnizarea
de informa ii de încredere pentru uzul intern al MFP, al institu iilor publice, prin crearea unui sistem
informatic dedicat şi integrat cu sistemul informatic al Ministerului Finan elor Publice.
Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare s-a f cut cu respectarea principiilor unei
bune gestiuni financiare, ale unui management financiar riguros cu respectarea prevederilor Ordinului
nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area
şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.
Respectându-se aceste principii, activitatea curent s-a desf şurat astfel:


Au fost întocmite 4209 ordine de plat din care 2488 ordine de plat reprezentând plata

drepturilor salariale, 1721 ordine de plata cheltuieli materiale, 325 foi de v rs mânt,
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dispozi ii de plat , 373 dispozi ii de încasare, 25 file CEC, numai dup ce aceste documente au fost
supuse vizei de control financiar preventiv propriu;


A fost acordat viza de control financiar preventiv propriu pe un num r de 1977 documente

i nu s-a înregistrat niciun document la plat cu refuz de viz de control financiar preventiv propriu;


Ordinele de plat

şi dispozi iile de plat

au fost întocmite pentru achitarea facturilor

reprezentând aprovizion ri de materiale şi prest ri de servicii, iar dispozi iile de încasare

în

special pentru încasarea taxelor reprezentând contravaloarea pl cu elor de înmatriculare, salarii
hot râri judec tore ti etc;


Institu ia Prefectului – Jude ul Mehedinti a încasat şi a depus la Trezoreria municipiului pe

baza foilor de v rs mânt, sumele încasate în cursul anului, reprezentând contravaloarea sumelor
conform OUG nr.41/2016 respectiv :
-

cont 50.26.01 (permise auto) = 3554102 lei;

-

cont 50.26.02 (pasapoarte )

= 2241584 lei
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Toate facturile pentru care s-au întocmit documente de plat au purtat semn tura şi sigiliul

persoanelor responsabile, respectiv “Confirm pe propria r spundere c

bunurile au fost livrate

şi serviciile prestate” şi ,,Certificat în privin a realit ii, regularit ii şi legalit ii”, ,,Bun de plat ”
si CFP. De men ionat este faptul c toate documentele transmise la plat au îndeplinit condi iile legale
şi nu s-a înregistrat niciun document de plat cu refuz de viz de control financiar preventiv propriu;


Au fost întocmite şi achitate la timp toate drepturile b neşti şi obliga iile aferente, în baza

actelor normative în vigoare şi a ştatelor de func ii aprobate de conduc torul institu iei;


S-a r spuns la un numar de 126 radiograme primite de la diferite direcții din cadrul M.A.I.;



La sfârşitul fiec rei luni au fost întocmite notele contabile pentru ,,Cas ”, ,,Banc ”,

,,Materiale”,,,Garan ii”,,,Salarii” şi în baza lor a fost întocmit balan a de verificare;


Registrele de cas au fost întocmite zilnic, iar obligatoriu de dou ori pe lun s-a efectuat

verificare inopinat

i s-a întocmit monetar. Eliberarea si încasarea valorilor b neşti s-a efectuat cu

respectarea legisla iei în vigoare;


Lunar au fost transmise la Ministerul Afacerilor Interne informa ii privind monitorizarea

cheltuielilor de personal şi execu ia bugetar ;


Bunurile b neşti, valorice şi materiale de natura obiectelor de inventar, mijloace fixe sau

materiale consumabile au fost bine gestionate, fapt eviden iat şi în urma inventarierii patrimoniului,
nefiind cazuri de diminuare a patrimoniului. Lunar se efectueaz inventarierea bunurilor materiale si
verificarea stocurilor faptice;


Inventarierea anual

a bunurilor apar inând patrimoniului institu iei s-a efectuat conform

Ordinului prefectului nr. 301/2017, în perioada 16.10.2017-16.11.2017. În baza procedurii
operaționale i a legislației specifice s-au demarat

i respectat toate etapele. Mijloacele fixe i toate

bunurile de natura obiectelor de inventar au fost identificate pe locuri de folosinț . Nu au fost
constatate diferențe între soldul faptic i cel scriptic din evidențele contabile. In acest sens s-a încheiat
Procesul verbal privind rezultatele inventarierii pe anul 2017 nr. 11830/13.11.2017;


În vederea gestionarii fondurilor publice şi respect rii prevederilor legale a fost stabilit prin

ordin al prefectului plafonul maxim la telefoanele mobile din re eaua ORANGE;


În sarcina Instituției Prefectului – Jude ul Mehedinti a fost stabilit , prin hot râri judec toreşti

definitive, plata unor sume de bani pentru litigii având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate
în valoare de 44744.93 lei iar pentru litigii recuperare taxe auto suma de 19754.96 lei.
Eficien a utiliz rii fondurilor publice a fost asigurat printr-o mai bun gestionare
şi utilizare a fondurilor alocate prin buget, institu ia încheind anul financiar f r
la furnizori sau la bugetul de stat.
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datorii

Realizarea anchetelor economice
Au fost realizate trimestrial anchete economice conform eşantionului şi a formularului
transmis de Ministerul Economiei – Comisia Na ional de Prognoz pentru un eşantion de 3 societ i
comerciale selectate din Jude ul Mehedin i :
- SC MACCHI ROMÂNIA SRL
- S.C.SEVERNAV SA
- SC „”RBS EXIM „SRL
Operativitatea transmiterii documentației c tre Comisia de Prognoz

a situat instituția

noastr între județele integraliste.
4. Activitatea de achizi ii publice
Pentru îndeplinirea obiectivelor din domeniul achizi iilor publice, s-a ac ionat
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, atribu iile fiind efectuate de personal de specialitate,
care a urm rit realizarea urm toarelor ac iuni:
-

Întocmirea Planului Anual al Achizi iilor Publice în func ie de necesit ile serviciilor

i compartimentelor din institu ie;
-

Au fost întocmite revizii a PAP, în corelare cu bugetul alocat pe anul 2017, prin care

se estimeaz valori pentru fiecare achiziție, stabilindu-se procedura de achiziție conform legislației
în vigoare i termene de finalizare. Aceste revizii s-au efectuat i pentru asigurarea transparenței
fondurilor alocate, cu atât mai mult cu cât au fost necesare i achiziții pentru alegerile locale parțiale
din anul 2017;
-

Întocmirea referatelor de necesitate a achizițiilor în baza estim rii valorii, prin

cumparare direct din SEAP a produselor (papetarie, birotic , cartu e i tonere, articole din hârtie,
registre, etc.);
-

Întocmirea referatelor de necesitate a achizițiilor, conform necesit ților i estimare

a valorii prin cump rare direct , prin inițierea i finalizarea procedurii de cump rare din cataloage
SEAP a tuturor produselor, de lucr ri i servicii;
-

Urm rirea i finalizarea contractelor prin întocmirea de procese verbale de recep ie ;

-

Urm rirea permanent

a valorilor fiec rei achizi ii pentru încadrarea în pragurile

valorice reglementate.
-

Întocmirea a patru revizii anuale a Planului Anual al Achizi iilor Publice, în func ie

de noile necesit i, a bugetului revizuit i afi area pe site-ul instituției;
Toate lucr rile de repara ii curente s-au efectuat cu respectarea legisla iei prin
elaborarea caietelor de sarcini, documentelor de atribuire i a tuturor etapelor.
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De asemenea, pentru asigurarea func ionalit ii tehnice şi administrative a Institu iei
Prefectului - Jude ul Mehedin i, prin achizi ie direct au fost încheiate contracte de prest ri servicii
printre care amintim:
-

Servicii de gestionare electronic a documentelor;

-

Servicii pentru între inere şi repara ii tehnic de calcul;

-

Servicii de furnizare internet;

-

Servicii de furnizare produse informatice legislative;

-

Servicii de publicitate;

-

Servicii de între inere cur enie.
La nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Mehedinți au fost încheiate, în conformitate

cu Acordurile cadru încheiate de c tre Ministerul Afacerilor Interne, contractele subsecvente pentru:
-

telefonia fix ;

-

telefonia mobil ;

-

certificatele de semn tur digital .
In contextul respect rii legislației în domeniul achizițiilor publice, în anul 2017 a fost

întocmit

i aprobat procedura operațional nr. 2045/22.02.2017 privind achiziția direct .

5. Asigurarea resurselor logistice
Activitatea în acest domeniu s-a axat pe urm toarele:
- s-a întocmit la zi eviden a inventarului bunurilor mobile şi imobile, instala iilor aferente
celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea institu iei;
- s-a ac ionat pe linia îmbun t irii condi iilor de munc a personalului prin reorganizarea
spațiilor de lucru i prin dotarea cu aparatur corespunz toare;
- achizi ionarea de materiale i servicii se face cu respectarea legisla iei în domeniu, asigurând pe
lâng produse i servicii, transparen a i echidistan a fa de diver i furnizori;
- asigurarea şi gestionarea materialelor consumabile procurate, fiind respectate prevederile legale
în materie (fiind întocmite recepții, fi e de magazie, bonuri de consum, inventar lunar);
- asigurarea încheierii contractelor cu institu iile publice care îşi desf şoar activitatea în Palatul
Administrativ, privind cheltuielile care reprezint cota parte din consumurile de utilit ți. Astfel la
sfârşitul anului 2017 au fost întocmite i transmise pentru semnare toate conven iile pentru to i
dețin torii de spații;
- executarea lucr rilor de între inere, de utilizare ra ional
şi a celorlalte obiecte de inventar aflate în administrare;
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a spa iului, a mijloacelor fixe

În acest sens, în anul 2017 s-au efectuat:
-

lucr ri de reparație curent - jgheaburi de tabl . Aceast operațiune s-a efectuat având

în vedere numeroasele infiltrații în birourile i spațiile de pe latura de est a Palatului Administrativ.
- lucr ri de amenajare spațiu arhiv pentru Serviciul Pa apoarte;
- realizarea mentenan ei specifice fiec rei categorii de mijloace şi echipamente;
-

s-au efectuat operatiuni de casare bunuri în baza propunerilor de la inventarul anual cu

respectarea instrucțiunilor ordonatorului principal de credite;
- exploatarea şi eviden a tehnic

operativ

a autovehiculelor din dotarea unit ii,

întocmirea reviziilor tehnice şi capitale ( dac situația o impune ) ale mijloacelor din parcul auto,
urm rirea bunei desf şur ri a activit ii de executare a lucr rilor de între inere şi repara ii a mijloacelor
auto din dotare, respectarea actelor normative privind normarea parcului auto, consumul de carburan i
şi lubrefian i, folosirea ra ional a acestora şi men inerea permanent în stare de func ionare;
- încheierea asigur rii obligatorii de r spundere civil a mijloacelor de transport auto din
dotare şi efectuarea la termen a inspec iei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale;
- s-a calculat consumul de carburant rezultat din foile de parcurs şi s-a raportat trimestrial
consumul de carburant la Ministerul Afacerilor Interne;
- s-a inut eviden a mijloacelor fixe în magazie şi pe locuri de folosin , precum
şi a obiectelor de inventar şi a materialelor;
- s-au întocmit actele administrative la începutul anului în conformitate cu prevederile
art. 37 din Ordin M.A.I nr. 599/2008;
- s-a transmis, trimestrial, situația normei de hran c tre DGL – M.A.I.
Legat de activitatea administrativ , în anul 2017 au fost transmise documentele necesare
spre promovarea unei hot râri de guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniu
privat al statului a unei cl diri (depozit) în vederea demol rii.
In acest sens a fost aprobat Hot rârea de Guvern nr. 545/27.07.2017. Dup aprobare
au fost obținute toate avizele i acordurile în vederea emiterii autorizatiei de demolare, acțiune ce se
va desf ura pe parcursul anului 2018.
Tot în anul 2017 s-a transmis documentația privind actualizarea domeniului public
al statului în baza ultimelor acte normative.
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IV.

REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN

A. Cancelaria prefectului


Agenda prefectului
În anul 2017 Cancelaria prefectului a asigurat condițiile necesare pentru organizarea

a peste 200 întâlniri i edințe conduse de prefect, ce au constat în edințe lunare ale colegiului
prefectural, edințe ale comisiilor i comitetelor permanente sau cu caracter temporar, audiențe în care
s-au prezentat 124 persoane din 172 înscrise i alte întâlniri cu diverse ocazii ce au necesitat analiza
unor aspecte din competența legal a prefectului, ori ocazionate de diverse evenimente culturale,
sociale, naționale etc.

ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR PREFECTULUI
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Evenimentele mai deosebite au constat în:

1.Organizarea unor întâlniri i activit ți pentru
gestionarea, în lunile ianuarie – martie 2017,
a situației din municipiul Or ova generate
de neridicarea resturilor menajere municipale,
eveniment ce a constat în crearea unor depozite
ilegale de gunoi pe spațiul public, depozite
ce puneau în pericol s n tatea oamenilor
i animalelor. Prin intervenția prefectului ce a
constat în vizit la fața locului, organizarea unor
întâlniri cu factorii responsabili

i sprijinirea

autorit ții locale cu demersurile legale necesare,
a fost dat acordul pentru instituirea st rii
de alert care a permis salubrizarea municipiului
i

îndep rtarea

pericolului

de

îmboln vire

a populației.

2.

Întâlnirea

prefectului,

în luna martie 2017 în mun. Or ova, cu o
comisie

format

din

reprezentanți

ai Ministerului Mediului, tema de baz fiind
închiderea depozitului neconform de gunoi
din mun. Or ova.
Urmare a întâlnirii i intervențiilor f cute de prefectul județului cu factorii responsabili
din instituțiile cu atribuții, au fost inițiate procedurile de elaborare a documentațiilor de închidere
documentații ce vizeaz obținerea unor avize i realizarea unor lucr ri aferente de ecologizare.
Aceast activitate a fost extrem de important , întrucât are implicații la nivelul Uniunii
Europene, România fiind obligat la plata unor amenzi pentru neînchiderea depozitelor neconforme.
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3. Organizarea unei întâlniri, în luna iunie,
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la
înființarea instituției prefectului, întâlnire
la

care

au

fost

invitați

toți

prefecții

i subprefecții care au condus aceast
instituție de onoare a județului nostru.

4. Gestionarea, în luna august 2017, a efectelor
produse de incendiul izbucnit la G.M.C.
COMPANY cu sediul în mun. Dr.Tr. Severin,
societate ce are ca obiect de activitate
colectarea i sortarea de eurilor municipale.
În

urma

incendiului,

prefectul

județului

a dispus cercetarea împrejur rilor în care
s-a produs evenimentul negativ, ocazie cu care
au fost descoperite mai multe inadvertențe
în procedura de eliberare a autorizațiilor de mediu pentru funcționarea unor asemenea obiective.

5. În luna septembrie 2018, ambasadorul
S.U.A., domnul Hans KLEMM a vizitat
județul Mehedinți i s-a întâlnit cu prefectul
județului, pre edintele Consiliului județean
i primarul mun. Dr.Tr.Severin. Întâlnirea
fost important

întrucât a fost prezentat

potențialul economic i social al județului
Mehedinți

în

contextul

unei

posibile

dezvolt ri ulterioare prin atragerea de noi
investiții americane, pe lâng cele deja
existente în județ.
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Participarea instituției prefectului, în luna

6.

noiembrie 2017, la concursul organizat de Agenția
Național a Funcționarilor Publici, cu tema ”Inovație
i calitate în sectorul public. Competiția celor mai
bune practici din administrația public din România” –
Ediția a X-a.
Tema cu care a participat Instituția
Prefectului – Județul Mehedinți a fost ” Protecția
mediului asigurată prin prevenirea
situațiilor de urgență”, o tem
gestionat

i gestionarea

de bun

prin implicarea direct

practic

a prefectului

i personalului din cancelarie.
În urma prezent rii i susținerii temei
la activitatea organizat

la nivel național în mun.

Bucure ti, Instituția Prefectului – Județul Mehedinți
a câ tigat locul I pe țar

la Pilonul I – Protecția

mediului – o prioritate pentru administrația public


Comunicate de presă
Pentru o informare oportun dar i pentru a asigura transparența activit ților instituției

prefectului, în anul 2017 au fost publicate 97 comunicate de presă ce au vizat în principal activit țile
publice desf urate de c tre prefectul județului ori aspecte de interes public privind administrația
comunit ții mehedințene.
Comunicatele de pres au fost publicate pe site-ul i pagina de face - book a instituției
prefectului, fiind transmise, totodat , mass-mediei mehedințene.
În acest context apreciem c

i relația cu mass-media a fost una bun , la adresa

prefectului sau instituției nefiind publicate articole def im toare ori negative.
Ca administrator de site

i pagin

face-book, cancelaria prefectului a sintetizat

propunerile i opiniile cet țenilor, eliminându-le pe cele cu un caracter i limbaj neadecvate pentru
post rile publice.
Rezultatul managementului de comunicare a constat în prezentarea în mod obiectiv
a instituției prefectului de c tre mass-media mehedințean , informarea corect

i în principal neutr

a cet țeanului, lipsind articolele negative la adresa prefectului sau instituției condus de acesta.
În concluzie, Instituția Prefectului – Județul Mehedinți i prefectul Nicolae DR GHIEA
se bucur de o percepție public pozitiv la nivel județean i național.
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Alocuțiuni
Prefectul județului a rostit peste 150 de alocuțiuni, prilejuite de diverse evenimente cum

ar fi:
 Activit ți de evaluare a instituțiilor;
 Participarea la s rb tori i evenimente naționale, ceremonialuri militare
i s rb tori religioase;
 Întâlniri cu diverse medii sociale, de afaceri ori categorii profesionale;
 Invitații la diverse evenimente ale comunit ților mehedințene.
Totodat , prefectul a acordat, la diferite evenimente ori la sediul acestora, peste 200
de interviuri reprezentanților mass-mediei mehedințene, interviuri solicitate de c tre ace tia cu privire
la anumite aspecte de interes din județ.


Corespondență
Activitatea de secretariat a înregistrat un num r de 15574 documente procesate, care au

fost primite, înregistrate i diseminate c tre compartimente, ori emanate de c tre acestea i predate,
dup aprobarea de c tre prefect, compartimentului secretariat pentru expediere.

DOCUMENTAȚII PROCESATE PRIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
408
1087

500
690

radiograme
petiții
lucr ri de specialitate
corespondenț special
corespondenț divers

12887
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Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației
romilor
Politica de incluziune social a Guvernului României are drept obiectiv general

creşterea standardului de via al popula iei şi stimularea câştigurilor ob inute din munc prin
facilitarea ocup rii şi promovarea politicilor publice cu adresabilitate c tre toate grupurile vulnerabile:
romii, persoanele cu dizabilit i, femeile, copiii str zii, tinerii de 18 ani care p r sesc institu iile
de protec ie ale statului, persoanele în vârst etc.
Incluziunea social a cet țenilor români aparținând minorit ii rome presupune
o abordare integrat , un proces planificat şi ac iuni conjugate, urmate de adoptarea şi implementarea
de strategii, politici publice, programe şi proiecte specifice.
Pentru ca incluziunea romilor s

capete o form

concret

de abordare, Guvernul

a adoptat Hot rârea nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cet țenilor români aparținând minorit ții rome pentru perioada 2015 – 2020.
La nivelul județului nostru, în cadrul instituției prefectului funcționeaz Biroul Județean
pentru Romi,constituit prin Ordinul prefectului nr.182/30.09.2015 i Grupul de lucru mixt (GLM)
Biroul Jude ean pentru Romi s-a întrunit pe parcursul anului în dou şedin e ordinare
conform regulamentului de organizare şi func ionare,dezb tându-se, în principal, urm toarele aspecte:
- Discu ii în vederea elabor rii Planului Jude ean de M suri privind incluziunea minorit ii rome;
- Modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi func ionare a Grupului de lucru mixt;
- Stadiul realiz rilor trimestriale a obiectivelor cuprinse în Capitolul - Minorit i, al planului
de ac iuni pe anul 2017, pentru implementarea în jude a Programului de Guvernare 2017-2020;
- Discu ii în vederea g sirii de solu ii pentru creşterea re elei de mediatori sanitari;
- Discu ii asupra situa iei înv

mântului din jude ul Mehedin i pentru cet enii apar inând minorit ii

romilor.
Institu ia Prefectului, prin Biroul Jude ean pentru Romi, în luna septembrie 2017 a acordat
sprijinul necesar prin facilitarea comunic rii cu etnicii romi din zona blocului de locuin e sociale
de pe Serpentina Roşiori din Dr.Tr.Severin, reprezentan ilor Direc iei de S n tate Public , pentru
identificarea persoanelor infestate cu rujeol şi luarea m surilor corespunz toare pentru eradicarea
focarului de infec ie.
Grupul de lucru mixt, constituit prin Ordinul prefectului nr.27/03.02.2016 în
conformitate cu prevederile H.G.nr. 18 /2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru perioada 2015-2020 modificat şi
completat ulterior prin H.G. nr. 767/2015, s-a întrunit pe parcursul anului în dou şedin e ordinare
conform regulamentului de organizare şi func ionare, dezb tându-se,în principal, urm toarele aspecte:
- Propuneri şi discu ii pentru preg tirea Zilei interna ionale a romilor din 08.04.2017;
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- Situa ia procesului de implementare a m surilor din Planul de ac iuni pe anul 2017;
- Propunerile de m suri a reprezentan ilor serviciilor publice deconcentrate pentru ac iunile din
Planul pe anul 2018;
- Acordarea venitului minim garantat începând cu luna mai 2017;
- Metode de diseminare în rândul elevilor de liceu apar inând minorit ii romilor, a informa iilor
privind criteriile şi condi iile de admitere, în vederea particip rii acestora la concursurile
organizate în unit ile de înv
- Situa ia înv

mânt ale Ministerului Afacerilor Interne;

mântului pentru cet enii apar inând minorit ii rome din jude ul Mehedin i;

- Propuneri ale Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc

Mehedin i în scopul

facilit rii incluziunii romilor.
La solicitarea Agentiei Na ionale pentru Romi au fost comunicate informa ii privind
existen a, structura şi func ionalitatea structurilor cu sprijinul c rora se pun în aplicare politice publice
ce vizeaz :
-

Consolidarea structurilor de implementare a strategiei na ionale pentru romi la nivel local;

-

Realizarea unui parteneriat viabil între structurile administra iei publice şi comunit ile de romi.
Au fost întocmite şi actualizate baze de date privind:

 Unit ile administrativ-teritoriale cu num r important de romi, care au angajat în aparatul
de specialitate expert rom şi datele de contact ale acestuia;
 Unit ile şcolare din unit ile administrativ-teritoriale cu comunit i de romi ce au profesori care
predau în limba romani;
 Unit ile administrativ-teritoriale cu num r important de romi care au angajat în aparatul
de specialitate mediator sanitar şi asisten i medicali romi şi datele de contact ale acestora;
 inspectorii şcolari care coordoneaz şcolarizarea minorit ii rome şi inspectorul din cadrul Direc iei
de S n tate Public , care coordoneaz echipele de asisten medical comunitar
La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii care a derulat Proiectul:
”Îmbun t irea accesului la Justi ie. O abordare integrat cu accent pe popula ia rom dar şi pe alte
grupuri vulnerabile”, finan at din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, au fost
distribuite în format electronic, prim riilor precum şi institu iilor care au ca beneficiari ai serviciilor
acestora grupuri importante de romi ori alte grupuri vulnerabile, broşuri informative elaborate cu ocazia
proiectului amintit şi care s-au bucurat de un real interes din partea acestora: asistenț juridic gratuit ,
drepturile la locul de munc , discriminarea, ce sprijin ofer statul copiilor, familie-casatorie-deces,
dizabilit ți, familie - copii, grupuri vulnerabile, c s torie divorț sau deces, munca i relații de munc ,
servicii medicale, municipalitatea, servicii de protecție social , s n tate, violența domestic .
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Încadrarea în munc a persoanelor de etnie rom .
În vederea încadr rii romilor în câmpul muncii, Grupul mixt de lucru a colaborat
foarte bine cu Agen ia Jude ean

pentru Ocuparea For ei de Munc Mehedin i, care prin

atribu iile sale legale şi mijloacele institu ionale pe care le are la dispozi ie s-a implicat activ în
încadrarea în munc a persoanelor de etnie rom , desf urând în comun urm toarele activit ți:
 deplas ri lunare în localit ile cu popula ie semnificativ

de etnie rom înso it de

reprezentantul Biroului Jude ean pentru Romi, unde acord servicii de mediere, consiliere, plasare
în munc a persoanelor ce se afl în c utarea unui loc de munc ;
 organizarea anual a BURSEI LOCURILOR DE MUNC PENTRU ROMI;
 organizarea cursurilor de formare profesional , precum şi de încadrare în munc
a şomerilor în cadrul administra iei publice locale în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002.
Greut ile întâmpinate de Grupul de lucru mixt în activitatea de încadrare în munc
a cet enilor de etnie rom sunt cauzate de:


lipsa preg tirii generale i profesionale a cet țenilor de etnie rom ;

 faptul, c marea majoritate locuiesc în zone rurale, f r ofert de locuri de munc

i activitate

economic redus , bazat în special pe agricultur ;


rata mare a omajului i lipsa locurilor de munc ;

Activit i în domeniul educa iei:
La nivelul jude ului Mehedin i, în cadrul inspectoratului şcolar îşi desf şoar
activitatea un inspector pentru romi, 10 profesori ce predau limba romanii şi 6 mediatori şcolari.
În anul 2017, au mai fost realizate urm toarele activit ți:


monitorizarea activit ii instructiv - educative a comisiilor metodice de la nivelul fiec rei şcoli;

 administrarea de chestionare factorilor implica i în activitatea instructiv - educativ ,
analiza acestora şi utilizarea rezultatelor pentru proiectarea şi îmbun t irea activit ii pe anul 2017;
 s-au organizat consf tuirile anuale ale profesorilor de limba romanii în cadrul c rora s-au
prezentat con inutul şi modific rile din programele şcolare;
 s-au elaborat criteriile pentru avizarea op ionalelor şi aprobarea programelor pe discipline
op ionale;
 s-a realizat coordonarea activit ilor de perfec ionare a profesorilor de limba matern ;
 în luna iunie 2016 s-a desf şurat Olimpiada Interna ional de limba şi literatura
romanii în Drobeta Turnu Severin.
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Activit i în domeniul asisten ei sociale.
Foarte buna i strânsa colaborare dintre Biroul Județean pentru Romi i Direc ia
General de Asisten

Social şi Protec ia Copilului din cadrul Consiliului Jude ean Mehedin i,

au dus la realizarea unor acțiuni de sprijinire a familiilor de romi nevoia e, dup cum urmeaz :
 acordarea de ajutoare ce au constat în alimente, îmbr c minte i alte bunuri pentru familiile cu
mulți copii;
 servicii de consiliere pentru copii romilor plecați în str in tate;
 servicii oferite de Centrul Maternal Dr.Tr.Severin pentru tinerele mame;
 asigurarea funcțion rii centrelor de consiliere pentru p rinți i copii, pentru copilul neglijat,
abuzat, pentru copilul cu autism, a Centrului de primire în regim de urgenț pentru copii str zii i a
Ad postului victimelor violenței în familie;
 asigurarea funcțion rii Centrelor de zi, Drobeta Turnu Severin, Baia de Aram ,Vînju Mare,
Punghina, Hinova, Vînjule şi P tulele;
Centrele organizate la nivelul județului Mehedinți au desf urat i campanii:
 de informare, cu titlul ” coala p rinților”, ”Cum s devenim p rinți mai buni”, ”S n tatea
copilului. Cum prevenim obezitatea”;
 de promovare a valorilor familiale: în com Hinova ,, Fii un model pentru copilul t u ”; Vinjule
,, Ajut -m s cresc mare ”; Punghina ,,Casa de copii nu e acasa”şi ,,Importan a igienei în via a
noastr ”; Municipiul DrobetaTurnu Severin ,, Haide i s g sim cele mai bune solu ii ” ;
 de informare şi sensibilizare în vederea prevenirii abuzului şi a oric ror forme
de violen asupra copilului : Vînju Mare ,, Prevenirea abuzurilor asupra copiilor, exploatarea prin
munc , traficul de personae şi delicven a juvenil ”; Punghina ,, Combaterea atitudinilor discriminatorii
impotriva romilor”.
În anul 2018 s-a menținut num rul mediatorilor sanitari la 19, din care 3 în mun.
Dr.Tr.Severin i câte unul pentru alte 16 unit ți administrativ teritoriale.
Cele mai importante activit ți realizate în domeniul s n t ții au fost campaniile
de vaccinare susținute în rândul comunit ților rome.
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B. Corpul de control al prefectului
Acțiuni de control dispuse de prefectul județului


Tematica abordată
Având în vedere competențele stabilite prin lege i prin fi a postului, activitatea

desf urat de compartimentul Corp control din cadrul Instituției Prefectului - Județul Mehedinți,
se structureaz , pe de o parte pe controalele efectuate la fața locului, prin control tematic, iar pe de alt
parte, pe activitatea de verificare i îndrumare.
În anul 2017, Corpul de control al prefectului, împreun cu funcționari din Cancelaria
prefectului i alți reprezentați ai instituției a efectuat un num r de 12 ac iuni de control complex

i au

solu ionat un num r de 184 peti ii.
Acțiunile de control complex au avut ca obiect principal factorii de risc asocia i pentru
administra ia public local şi pentru serviciile publice deconcentrate.
În unele acțiuni de control a fost necesar constituirea unor echipe mixte folosindu-se,
ca parteneri ai Corpului de control al prefectului, reprezentan i împuternici i ai Direcției de S n tate
Public , Consiliului Județean Mehedinți, Inspectoratului de Stat în Construcții, Inspectoratul colar
Județean Mehedinți, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț ”DROBETA” al județului Mehedinți,
precum şi reprezentan i din alte servicii ale Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedin i.
În anul 2017, unit țile administrativ teritoriale din jude au f cut obiectul celor mai
multe acte de control.
Controlul complex asupra factorilor de risc pentru administra ia public local a vizat:
-

contracte de concesionare şi închiriere;

-

aplicarea legilor fondului funciar;

-

contracte de achizi ii publice de bunuri, servicii şi lucr ri;

-

rela ia cet ean - func ionar public;

-

selec ia func ionarilor publici;

-

resurse umane – salarizare;

-

administrarea patrimoniului public şi privat;

-

stadiul realiz rii investi iilor;

-

activitatea financiar-contabil ;

- verificarea legalit ii actelor administrative emise/adoptate de autorit ile deliberative
şi executive locale;
- verificarea modului de aplicare a prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea
activit ii de solu ionare a peti iilor, actualizat , a Legii nr. 24/2000 privind respectarea
normelor de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat şi actualizat ,
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respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparen a decizional in administra ia
public , actualizat , a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public,
cu modific rile şi complet rile ulterioare.


Principalele deficiențe constatate
Pentru to i aceşti factori de risc, în controalele efectuate s-au constatat nereguli

i disfunc ionalit i. Având în vedere num rul, dar şi gradul implica iilor, s-au constatat urm toarele
deficiențe:
-

nepunerea în aplicare a legilor fondului funciar;

-

cheltuirea necorespunz toare a fondurilor publice;

-

administrarea patrimoniului public şi privat;

-

managementul resurselor umane (exist un deficit de personal specializat, multe prim rii
având activitatea de secretar delegat temporar unei funcții publice de execuție)

-

neîntocmirea i neprezentarea de c tre primari, consiliului local, a Raportului privind
starea economico-social

i de mediu a localit ții, sau a Raportului anual asupra gestion rii

domeniului public i privat al unit ții administrativ-teritoriale, rapoarte cerute expres în
Legea nr.215/2001, a administrației publice locale;


condiții necorespunz toare în unele unit ți colare.

Măsuri propuse
-

sesizarea, dup caz, a diverselor instituții: Parchet, Agenția Național pentru Integritate,

Curtea de Conturi, etc.;
-

interzicerea utiliz rii anumitor spații din unele unit ți colare, pân în momentul asigur rii

condițiilor igienico-sanitare de funcționare;
-

s-a pus în vedere persoanelor responsabile c nerespectarea dispozi iilor prev zute în

Legea nr.215/2001, respectiv întocmirea şi prezentarea rapoartelor cerute de lege, atrage aplicarea de
sanc iuni contraven ionale prev zute de art.118, lit.d) din Legea nr.215/2001 respectiv amend de la
1.000 lei la 5.000 lei.
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C. Afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic , programe i strategii
guvernamentale
În data de 10.03.2017, Excelența Sa, domnul Andrei Grinkevich, Ambasadorul



Extraordinar i Plenipotențiar al Republicii Belarus a avut o întrevedere, la Prefectura Mehedinți, cu
domnul Nicolae Dr ghiea – prefect, i alți reprezentanți ai autorit ților din județ.
Au fost discutate posibilit țile bilaterale de cooperare în domeniul cultural, economic,
turistic i investiții.
Autorit țile din județul nostru au prezentat principalele elemente de interes, punând
accent pe producția de vinuri, cereale, turism i industria lemnoas .
În data de 28.11.2017, Excelența Sa, domnul Hans KLEMM, Ambasadorul



Statelor Unite ale Americii în România, a avut o întâlnire cu prefectul județului Mehedinți, pentru a
discuta despre politicile la nivel de județ - priorit ți i provoc ri. La întâlnire au mai participat
pre edintele Consiliului Județean i primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin.
Ambasadorului S.U.A. i-au fost prezentate oportunit țile socio-economice ale județului
Mehedinți.
În data de 16 octombrie 2017, prefectul județului a participat la întâlnirea cu cu



domnul SIMION BOTNARI - secretar 1 pentru afaceri comerciale economice Ambasada Republicii
Moldova, MILAN PEPRNIK – ministru - Ambasada Republicii Cehia, E.S. ambasador BOUTHEINA
LABIDI -Ambasada Tunisiei, E.S. Ambasador ANDREI GRINKEVICH - Ambasada Belarus,
HASNA TIZAOUI DKHILALLI - secretar 1 Ambasada Tunisia, WLODZIMIERZ SADZIK consilier economic Ambasada Poloniei.


Accesarea fondurilor europene
În anul 2017 instituția prefectului nu a accesat programe de absorbție a fondurilor

europene, doar a fost partener în proiecte precum:
 „Integrare ACUM - Abord ri complexe şi unitare pentru migran i” finan at din
Fondul European Azil, Migra ie şi Integrare prin Inspectoratul General pentru Imigr ri din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, proiect ce urmeaz s fie implementat în cursul anului 2018;


”Elaborarea şi adoptarea unui parteneriat institu ionalizat comun, privind

managementul riscului asupra prolifer rii excesive a insectelor care afecteaz

s n tatea public

şi siguran a în regiunea transfrontalier România – Bulgaria” având ca lideri de proiect Asocia ia
Municipiilor Dun rene”DUN REA” şi Funda ia” România Vie”.
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D. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative i contencios administrativ
1. Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative i a modului de aplicare a
actelor normative în ac iuni planificate


Tematica abordată
Ca urmare a punerii în aplicare a dispozi iilor art. 19 alin.(1) lit. „e” din Legea nr.

340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare, conform c rora, prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplineşte
ca atribu ie principal

şi verificarea legalit ii actelor administrative ale Consiliului Jude ean

Mehedin i, preşedintelui Consiliului Jude ean Mehedin i, celor 66 consilii locale şi dispozi ii ale
primarilor unit ilor administrativ-teritoriale, în perioada 01.01 - 31.12.2017, au fost analizate un
num r de 26468 acte administrative emise/adoptate în vederea efectu rii controlului de legalitate.
Din num rul total al actelor administrative emise/adoptate, în urma efectu rii
controlului de legalitate au întrunit condi iile 26421 declanşându-se procedura prealabil pentru 47
acte administrative.
Controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative emise
şi adoptate de autorit ile administra iei publice locale şi jude ene, a vizat în principal:
 respectarea condi iilor de fond, respectiv conformarea actelor administrative cu prevederile
Constitu iei, legilor şi celorlalte acte normative, în limitele competen ei autorit ilor emitente;
 respectarea condi iilor de form impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativ
şi a procedurii prev zut de Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare pentru adoptarea, respectiv emiterea actelor
administrative, o aten ie deosebit fiind acordat asigur rii transparen ei actului decizional;
 motivarea în drept

a hot rârilor adoptate de consiliile locale şi a dispozi iilor emise

de primari, conform normelor de tehnic legislativ prev zute de Legea nr.24/2000;
 corela ia existent

între temeiul legal invocat, obiectul hot rârii/dispozi iei, expunere

de motive;
 existen a rapoartelor de specialitate, rapoartelor comisiilor de avizare, dup caz;
 redactarea proceselor-verbale ale şedin elor de consiliu local şi consemnarea tuturor lu rilor
de cuvânt, modul şi votul exercitat de aleşi locali;
 respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative în concordan
cu dispozi iile Legii nr. 52/2003;
 transmiterea avizelor de legalitate c tre emiten ii hot rârilor/dispozi iilor la solicitarea scris
a acestora.
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Principalele deficiențe constatate
Principalele probleme care au f cut necesar declanşarea procedurii prealabile sau, dup

caz, introducerea ac iunii la instan a de contencios administrativ au vizat :
- administrarea domeniului public/privat al unit ilor administrativ-teritoriale;
- inventarierea unor imobile în domeniul public sau privat al unit ii administrativ-teritoriale, f r
a se face dovada modului de dobândire a acestora, fiind înc lcate prevederile art.863 Cod civil;
- nerespectarea condi iilor de fond, respectiv conformarea actelor administrative supuse controlului
cu prevederile Constitu iei, legilor şi celorlalte acte normative, în limitele competen ei autorit ilor
emitente;
- nerespectarea dispozi iilor legale privind gestionarea bunurilor din domeniul public sau privat
al localit ilor;
- nerespectarea condi iilor de form impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativ
şi a procedurii prev zut de Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare pentru adoptarea, respectiv emiterea actelor administrative,
o aten ie deosebit fiind acordat asigur rii transparen ei actului decizional;
-

nemotivarea în drept

a hot rârilor adoptate de consiliile locale şi a dispozi iilor emise

de primari, conform normelor de tehnic legislativ prev zute de Legea nr.24/2000;
-

necorelarea între temeiul legal invocat, obiectul hot rârii/dispozi iei, expunere de motive;

-

inexisten a rapoartelor de specialitate, rapoartelor comisiilor de avizare, dup caz;

-

redactarea proceselor-verbale ale şedin elor de consiliu local f r consemnarea tuturor lu rilor

de cuvânt, modul şi votul exercitat de aleşi locali;
- nerespectarea procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative în concordan

cu

dispozi iile Legii nr. 52/2003;
- transmiterea actelor administrative incomplete, f r a fi anexate actele care au stat la baza emiterii
lor;
- nerespectarea condi iilor impuse de lege cu privire la achizi iile publice;
- nerespectarea prevederilor legale privind func ia public ;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la aprobarea organigramei şi a statului de func ii
din aparatul de specialitate al primarului;
- nerespectarea prevederilor legale în materia achizi iilor publice;
- adoptare HCL referitor la patrimoniu cu înc lcarea disp. art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001,
cu modific rile şi complet rile ulterioare;
- achizi ionarea unor servicii juridice şi stabilirea modalit ii de asisten , consultan
şi reprezentare a intereselor consiliului local;
- atestarea apartenen ei la domeniul privat, etc.
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Măsuri propuse
La instan ele de contencios administrativ au mai fost înregistrate pe rol, spre

solu ionare, 102 ac iuni pentru constatarea nulit ii hot rârilor adoptate de

Consiliului Local

al municipiului Orşova, ulterior pronun rii Sentin ei nr.175/11.02.2015 de c tre Tribunalul Mehedin i
prin care s-a constatat dizolvat de drept acest organ al administra iei publice locale, introduse
de Prefectul jude ului Mehedin i în anul 2015, o parte dintre acestea cu solu ie în anul 2016 şi anul
2017, iar altele înc se afl pe rolul instan elor de contencios administrativ.
De asemenea, au fost înregistrate şi dou încet ri de mandate de aleşi locali, prin ordin
al prefectului, urmare a st rii de conflict de interese, respectiv de consilier local al mun. Orşova
şi primar al com. Tîmna, care se afl spre solu ionare, în diverse faze procesuale, pe rolul instan elor
de contencios administrativ, precum şi patru încet ri de mandat consilieri locali ca urmare a pierderii
calit ii de membru al forma iunii politice pe lista c reia au candidat la alegerile locale din anul 2016.
Referitor la exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate
sau emise de autorit ile administra iei publice locale, au fost formulate 21 adrese ce au avut ca obiect
solicitarea de completare a actelor sau a documenta iei ce a stat la baza adopt rii acestora în vederea
intr rii în legalitate. Actele vizate au fost hot râri adoptate de consiliile locale şi dispozi ii emise de
primarii unit ilor administrativ-teritoriale. Coresponden a purtat cu emiten ii actelor considerate
nelegale sau incomplete a fost completat cu un dialog permanent purtat, în principal, cu secretarii
unit ilor administrativ teritoriale în calitatea lor de r spunz tor al legalit ii actelor administrative.
Rezultatul a fost acela c actele sesizate ca fiind neconforme cu cerin ele legale au fost completate
în mod corespunz tor, institu ia noastr neuzând de prevederile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004 în sensul sesiz rii instan ei de contencios administrativ cu ac iune în contatarea nulit ii
hot rârilor de consiliu local/dispozi iilor de primar.
Pentru analizarea şi verificarea din punctul de vedere al îndeplinirii condi iilor de fond
şi form ale actului administrativ adoptat sau emis de autorit ile administra iei publice locale, Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ confer un termen de 6 luni de la comunicare, îns , în
practica Institu iei Prefectului – Jude ul Mehedin i, reanalizarea în vederea revoc rii sau modific rii,
dup caz, a unor acte administrative apreciate ca fiind nelegale s-a realizat, de regul , în primele 30 de
zile de la comunicare şi, de îndat ce din partea emitentului a fost primit r spuns negativ la solicitarea
de reanalizare, ori a expirat o perioad mai mare de 30 de zile de la solicitarea de reanalizare, s-a trecut
la atacarea în instan a de contencios administrativ a respectivului act administrativ.
Pentru îmbun t irea activit ii desf şurate de consilierii juridici din cadrul institu iei,
referitoare la exercitarea, în numele prefectului, a prerogativelor privind controlul de legalitate al
actelor administrative adoptate/emise de autorit ile administra iei publice locale, a fost implementat
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o procedur opera ional care cuprinde etapele pe care le urmeaz actul administrativ de la intrarea în
institu ie, pân la acordarea vizei de legalitate/solicitarea reanaliz rii/atacarea în instan .
Num rul ac iunilor de verificare a legalit ii este egal cu num rul actelor administrative
adoptate/emise de autorit ile publice locale.
Pentru eficientizarea activit ii de verificare a legalit ii, personalul de specialitate
al institu iei a acordat consultan

autorit ilor locale.

Num rul ac iunilor formulate la instan a de contencios administrativ privind anularea
actelor administrative asupra c rora prefectul aplic controlul legalit ii a sc zut comparativ cu anii
anteriori, deoarece în urma declanş rii procedurii prealabile, consiliile locale, respectiv primarii,
urmeaz procedura indicat în con inutul adresei de reanalizare, modificare, revocare.
A fost avut în vedere:
 creşterea eficacit ii controlului de tutel administrativ , prin l rgirea sferei controlului de
tutel administrativ asupra actelor asimilate actelor administrative (contractul administrativ);
 intensificarea controlului de tutel administrativ asupra actelor administrative emise/adoptate
de autorit ile administra iei publice locale, pentru aplicarea normelor juridice cu privire la drepturile
de personal;
 examinarea legalit ii, în termenele prev zute de lege, a actelor administrative emise/adoptate
de autorit ile publice locale;
 elaborarea de propuneri privind sesizarea, dup

caz, a autorit ilor emitente în vederea

reexamin rii actului considerat nelegal sau a instan ei de contencios administrativ;
 întocmirea documenta iei, formularea ac iunilor şi sus inerea lor în fa a instan ei de contencios
administrativ;
 elaborarea de rapoarte şi inform ri c tre prefect, cu privire la actele verificate.
2. Controale dispuse în urma sesiz rilor i audien elor înregistrate la institu ia prefectului
care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fa a locului
În perioada de referin , au fost realizate un num r de 18 controale urmare a sesiz rilor
înregistrate, dispunându-se, dup

caz, remedierea deficien elor constatate şi, respectiv sesizarea

institu iilor abilitate.
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3. Instruirea secretarilor unit ilor administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea actelor
normative nou ap rute
În anul 2017, au fost convoca i secretarii UAT-urilor din jud.Mehedin i în dou şedin e
de instruire pe tema aplic rii actelor normative nou ap rute, realizându-se acest scop şi printr-o serie
de adrese cu privire la apari ia noilor acte normative şi conformarea la acestea.
4. Reprezentarea institu iei prefectului la instan ele judec tore ti
Consilierii juridici din cadrul serviciului juridic au întocmit întâmpin ri, concluzii şi au
fost exercitate c ile de atac, acolo unde a fost cazul, în cele 196 cauze care au ca obiect legile fondului
funciar, 30 cazuri pentru obținerea unor drepturi salariale i alte 36 cazuri la instan a de contencios
administrativ, precum şi în 11 alte spe e cu diferite obiecte.
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual i/sau normativ
Au fost întocmite un num r de 345 proiecte ale ordinelor prefectului cu caracter
normativ sau individual sau date în aplicarea actelor normative, emise în baza prerogativelor conferite
de Legea nr.340/2004.
6. Întocmirea proiectelor de hot râri de Guvern i înaintarea acestora c tre Ministerul
Afacerilor Interne
Pentru pagubele produse în perioada de referin , a fost elaborat şi transmis spre avizare
proiectul de H.G. pentru alocarea unor sume în vederea refacerii sistemului rutier, a p r ilor
componente de drumuri afectate de ploi, precum şi proiectul de H.G. pentru alocarea unor sume
în vederea asigur rii în continuarea a furniz rii agentului termic în municipiul Drobeta Turnu Severin.
7. Activitatea desf urat de c tre comisiile de disciplin
 Activitatea Comisiei de disciplina pentru analizarea şi prounerea modului de solu inare a
sesiz rii privitoare la faptele secretarilor unit ilor-administrativ-teritoriale sesizate ca abateri
disciplinare şi-a desf şurat activitatea potrivit H.G.nr.1344/2007 privind normele de organizare şi
func ionare a comisiilor de disciplin , actualizat

şi a Ordinului Prefectului nr.26/2017 privind

reorganizarea comisiei de disciplin constituit la nivelul jude ului Mehedin i pentru analizarea şi
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propunerea modului de solu ionare a sesiz rii privitoare la faptele secretrilor unit ilor-administrativteritoriale sesizate ca abateri disciplinare.
In anul 2017 au fost înregistrate la Comisia de disciplina 10 sesiz ri, şi anume :
- 3 împotriva secretarului U.A.T. Or ova;
- 5 împotriva secretarului U.A.T. Gogo u;
- 1 împotriva secretarului U.A.T. Cujmir;
- 1 împotriva secretarului U.A.T. Malov ț.
În unul din cazurile analizate de Comisia de disciplin , s-a aplicat sanc iunea disciplinar ,
,,diminuarea drepturilor salariale cu un procent de 10% pe o perioada de dou luni.”, iar în dou cazuri
analizate, sesiz rile au fost clasate.
În patru cazuri, Comisia de disciplin a apreciat c nu pot fi analizate sesiz rile, deoarece obiectul
acestora nu se circumscrie sferei legale de competen a comisiei de disciplin .
În dou cazuri activitatea Comisiei de disciplin a fost suspendat şi într-unul din cazuri amânat .

Mehedin i
soluționarea

Activitatea Comisiei de disciplin din cadrul Institu iei Prefectului-Jude ul

actualizat prin Ordinul prefectului nr. 96/30.04.2015 şi-a desf şurat activitatea pentru
a trei sesiz ri, din care una a fost respins ca fiind lipsit de obiect, iar dou cazuri s-

au finalizat prin aplicarea sancțiunilor, ”destituirea din funcție” i mustrare scris .
8. Activitatea desf urat de Comisia jude ean de atribuire denumiri
În anul 2017 au avut loc 3 şedin e ale Comisiei, fiind avizate 11 propuneri de atribuire
de denumirii, în 5 cazuri fiind respinse, iar într-unul s-a procedat la restituire pentru completare.
9. Activitatea de contencios administrativ
În anul 2017, în 36 de cazuri a fost sesizat instan a de contencios administrativ pentru
actele administrative ce nu au fost revocate de emiten i în cadrul exercit rii controlului de legalitate.
De asemenea, în dou cazuri au fost înregistrate şi dou încet ri de mandate de aleşi locali, prin ordin
al prefectului, urmare a st rii de conflict de interese, care se afl spre solu ionare pe rolul instan elor
de contencios administrativ, precum şi patru încet ri de mandat consilieri locali ca urmare a pierderii
calit ii de membru al forma iunii politice. Au fost continuate spre solu ionare la instan ele
de contencios administrativ

şi cele 102 ac iuni pentru constatarea nulit ii hot rârilor adoptate

de Consiliului Local al municipiului Orşova, ulterior pronun rii Sentin ei prin care s-a constatat
dizolvat de drept acest organ al administra iei publice locale.
Sunt pe rolul instanțelor de judecat 30 cazuri pentru obținerea unor drepturi salariale,
introduse de personalul instituției, aflate în diverse etape de soluționare.
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E. Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu
1. Aplicarea legilor fondului funciar
Pân la aceast dat , membrii Colectivului tehnic al Comisiei Jude ene de Fond Funciar
Mehedin i au preg tit şi realizat documenta ia aferent pentru cele 18 şedin e ale acestei comisii fiind
dezb tute şi adoptate solu ii în 1080 de cazuri care privesc reconstituirea/constituirea dreptului
de proprietate a persoanelor îndrept ite.
De asemenea, s-a realizat coordonarea metodologic a comisiilor locale de fond funciar
în aplicarea legisla iei pentru reconstituirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor.
Consilierii juridici din cadrul serviciului au întocmit întâmpin ri, au fost exercitate
c ile de atac, acolo unde a fost cazul, în cele 196 cauze care au ca obiect legile fondului funciar
(reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, anularea/modificarea/rectificarea titlurilor de
proprietate, obliga ia de a face, contesta ii la executare) aflate pe rolul celor cinci judec torii sau al
Tribunalului Mehedin i .
În vederea aplic rii în teritoriu a legilor fondului funciar, activitatea s-a derulat prin
intermediul Comisiei Jude ene de Fond Funciar, precum şi a Colectivului de lucru de pe lâng Comisia
Jude ean de Fond Funciar.
Au fost emise un num r de nou

ordine ale prefectului privind reactualizarea

componen ei comisiilor locale de inventariere.
Activit ile principale desf şurate în cadrul colectivului de lucru precum şi a comisiei
jude ene au fost urm toarele:


verificarea legalit ii a 1200 dosare trimise de Comisiile Locale de Fond Funciar c tre
Comisia Jude ean de Fond Funciar;



convocarea pentru şedin a membrilor Comisiei Jude ene de Fond Funciar ;



trimiterea la OCPI şi comisiile locale de fond funciar a hot rârii Comisiei Jude ene de Fond
Funciar, precum şi documenta iile aprobate de aceasta;



trimiterea la comisiile locale de fond funciar a anexelor şi hot rârea Comisiei Jude ene
de Fond Funciar, precum şi documenta iile restituite de aceasta;



redactarea documentelor necesare în justi ie, în litigiile având ca obiect reconstituirea
dreptului de proprietate privat asupra terenurilor agricole şi forestiere – 32 dosare.



rela ii cu publicul pentru un num r de aprox. 2100 cet eni;



solu ionarea peti iilor care au ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privat asupra
terenurilor agricole şi forestiere, fiind primite şi solu ionate un nr. de aprox. 680 peti ii.
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2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Activitatea s-a materializat în verificarea a 56 de dosare ce au fost transmise de c tre
prim riile din jude .
În urma exercit rii controlului de legalitate s-au întocmit referate con inând avizele
de legalitate pentru 27 dosare, din care 21 au fost înaintate Autorit ii Na ionale pentru Restituirea
Propriet ilor, iar 6 dosare urmeaz a fi transmise la termenul comunicat de c tre A.N.R. P.
Dup verificare un

num r de 29

dosare au fost restituite prim riilor în vederea

complet rii acestora cu actele doveditoare îndeplinirii condi iilor legale. A fost acordat consultan
în fiecare dosar, instituindu-se termen la data de 10 ianuarie 2018 pentru înaintarea dispozi iilor prin
care au fost solu ionate notific rile din aceste dosare, astfel încât la nivel de jude s mai r mân
de solu ionat notific ri doar la Prim ria Municipiului Dr.Tr.Severin, în num r de 655.
3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii cet enilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre
România i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Având în vedere c prin hot râri ale acestei comisii au fost solu ionate toate cererile
de desp gubiri şi au fost transmise dosarele Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor
în vederea valid rii hot rârilor, în cursul anului 2017 s-a desf şurat doar activitate de eviden

a

cererilor şi de gestionare a dosarelor originale pân la încheierea procesului de validare. De asemenea
au fost furnizare informa ii solicitan ilor ori persoanelor îndrept ite.
4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii
cet enilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, re inute sau
r mase în Basarabia.
Comisia jude ean a transmis Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor
hot rârile prin care au fost solu ionate ultimele cereri de desp gubiri formulate.
Hot rârile au fost de respingere a cererilor pentru lipsa actelor doveditoare, iar dosarele
aferente au fost remise Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor în vederea valid rii.
În curs se afl activitatea de eviden

a cererilor precum şi de gestionare a dosarelor

originale pân la încheierea procesului de validare a hot rârilor şi emiterea titlurilor de plat ori pân
la epuizarea tuturor c ilor de atac la instan e pentru dosarele litigioase .
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F. Informare, rela ii publice i apostilare documente
1. Activitatea de solu ionare a peti iilor i a audien elor
Activitatea acestui compartiment s-a concretizat prin preocuparea permanent pentru
rezolvarea operativ a problemelor înaintate de cet eni prin scrisori şi peti ii, precum şi cu ocazia
preg tirii audien elor, prin mediere şi consiliere precum şi prin ac iuni întreprinse dup audien ele
organizate s pt mânal sau ori de câte ori situa ia a impus rezolvarea unei probleme. In funcție
de problemele semnalate s-a dispus constituirea unor grupuri de lucru pentru verificarea aspectelor
semnalate.
S-a acordat aten ia cuvenit prevederilor legale prin m suri ca:
- inform ri ale cet enilor (pe site-ul instituției) despre prevederile Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informa iile de interes public, care este un act normativ ce îşi dovedeşte
utilitatea în accelerarea reformei în administra ia public ;
- sporirea responsabilit ilor şi eficien ei autorit ilor publice şi institu iilor
deconcentrate în plan local;
- rela ionarea administra iei publice cu cet enii;
- inform ri pe diverse domenii de activitate care s vin în sprijinul cet țenilor.
S-au întâmpinat şi dificult i în privin a urm ririi aspectelor cum ar fi :
- insuficienta cunoaştere a legilor de c tre cet eni;
- dezinteresul manifestat de cet eni, cât şi de mediul de afaceri şi a altor organiza ii
fa de pârghiile privind transparen a decizional .
Cât priveşte con inutul peti iilor, în majoritate, acestea se refer la modul defectuos
de rezolvare a cererilor de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor i la
întârzieri de punere în aplicare a unor sentin e privind dreptul de proprietate. Alte sesiz ri relev
nemul umiri legate de instan ele de judecat care s-au pronun at în dosare privind probleme de fond
funciar si care sunt îndrumați c tre instituțiile abilitate.
Pe parcursul anului 2017 s-au desf şurat urm toarele activit i:
Activitatea de registratur :
Inregistrarea permanent

a documentelor, atât în registrul de intrare-ieşire

a coresponden ei ordinare, cât şi în registratura electronic , fiind înregistrate 13577 documente .
Au fost înregistrate 1087 petiții, din care 70 au fost primite pe e-mail, 22 prin fax
şi 14 petiții la Legea nr. 544/2001.
Domeniile de interes pentru care s-au formulat cereri conform prevederilor Legii
nr.544/2001, au fost: informa ii cu privire la domeniul resurselor umane, gestionarea câinilor f r
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st pân, situa ia imobilelor cu statut de spa iu medical aflate în proprietatea statului şi care au fost
scoase la vânzare, solicit ri de date statistice din diferite domenii, copii de pe diferite documente,
informa ii cu privire la legalitatea unor hot râri ale consiliilor locale din jude .
Au fost înregistrate un num r de 690 documente centrale, primite prin po ta special
şi 408 radiograme.
Activitatea de înscriere şi primire a cet enilor în audien
Audien ele s-au desf şurat în zilele de mar i şi miercuri, conform procedurii de lucru .
Problemele ridicate de cet eni în audien au fost de fond funciar, retroced ri de bunuri
preluate abuziv de regimul comunist, tulburarea liniştii publice, solicit ri locuri de munc , reabilit ri
drumuri, plata impozitelor, întreruperea primirii ajutoarelor sociale, racordare la apa şi canalizare,
nepunerea în aplicare a hot rârilor judec toreşti, solicit ri indemniza ii de handicap, nesolu ionare
dosare de pensii, probleme sociale, etc.
În anul 2017, în cele 44 edințe de audienț susținute de prefectul județului, s-au
prezentat 124 persoane din 172 înscrise. 15 persoane s-au prezentat în audien la subprefect.
Activitatea de rela ii cu publicul
Este asigurat accesul cet enilor care se adreseaz direct la birou, la telefon sau prin email/fax, zilnic pe perioada programului de func ionare a institu iei (afi at la loc vizibil la parterul
cl dirii).
Comunicarea cu cet enii const în informa ii privind stadiul de solu ionare a peti iilor
adresate institu iei, îndrumare cu privire la formularea unor cereri i dac

este cazul ataşarea

documentelor doveditoare, îndrumarea c tre institu ii competente în rezolvarea problemelor personale,
civice sau sociale, care nu fac obiectul activit ii Institu iei Prefectului- Jude ul Mehedin i sau
recomand ri cu privire la înscrierea în audien , func ie de complexitatea problemei prezentate.
O preocupare permanent

a constitut-o creşterea operativit ii în solu ionarea

problemelor adresate de cet eni, apropierea de nevoile cet enilor şi dorin a de implicare
în solu ionarea problemelor cu care se confrunt locuitorii jude ului
2. Apostilarea documentelor
În cadrul compartimentuluiau fost primite 890 documentele supuse apostil rii, fiind întocmite
pentru avizare referatele în vederea aplic rii procedurii de apostilare.
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G. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate
1. Activitatea Colegiului prefectural al jude ului Mehedin i


Numărul ședințelor de lucru
Colegiul Prefectural si-a desfăşurat activitatea în componenta stabilită prin Ordin

Prefectului 27/30.01.2017. Colegiul Prefectural s-a întrunit în 12 şedin e lunare, în care s-au abordat
şi dezbǎtut teme, în urma cǎrora s-au luat m suri şi au fost stabilite ac iuni în consecin .
Tematica i programul şedin elor au fost aprobate în cadrul primei edințe a Colegiului
Prefectural prin Hot rârea Colegiului Prefectural nr.1/31.01.2017. Temele alese pentru dezbatere au
fost propuse membrii Colegiului Prefectural şi au avut în vedere interesul public al institu iilor pe
care le reprezint

ori preocup rile cet enilor într-o anume perioada a anului care a trecut. De regul ,

ordinea de zi a şedin elor a fost adoptat în plenul şedin ei anterioare pe baza programului şi tematicii
adoptate ori la ini iativa curent a membrilor colegiului, prin Ordin al Prefectului în cuprinsul c ruia a
fost cuprins şi convocarea urm toarei şedin e.


Numărul hotărârilor adoptate
Au fost adoptate un num r de 3 hot râri ale Colegiului Prefectural.



Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural
Colegiul Prefectural are 29 de membri reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate în

jude precum şi un 29 invita i permanen i, reprezentan i ai altor autorit i publice de la nivel central ori
societ i sau companii cu capital majoritar de stat care presteaz servicii de utilitate public .



Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în cadrul
ședințelor de lucru ale Colegiului prefectural

În anul 2017, 25 dintre membrii Colegiului Prefectural au prezentat 41 de inform ri
i teme în cadrul întâlnirilor care au avut loc.

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i a situa iilor financiare privind
execu ia bugetar întocmite de serviciile publice deconcentrate
La solicitarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului din jude ul Mehedin i, a fost întocmit
documenta ia suport şi eliberat avizul consultativ prev zut de art.8 din Legea nr.340/2004 privind
prefectul şi institu ia prefectului, la trimestru ori anual.
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Astfel au fost eliberate
 9 avize pentru situa ii financiare la 31.12.2016;
 9 avize pentru situa ii financiare la 30.03.2017;
 7 avize pentru situa ii financiare la 30.06.2017;
 7 avize pentru situa ii financiare la 30.09.2017.

3. Activitatea Comisiei de dialog social a jude ului


Num rul edin elor de lucru
Comisia de Dialog Social constituit la nivelul jude ului Mehedin i prin Ordinul prefectului nr.

238/02.12.2015 s-a întrunit în cursul anului 2017, în 13 întâlniri din care 12 întâlniri ordinare şi o
şedin extraordinar . Convocarea membrilor comisiei a fost f cut de prefectul jude ului Mehedin i la
ini iativa sa ori a partenerilor sociali pe temele de interes actual.
Potrivit metodologiei stabilit de Ministerul Consult rii Publice şi Dialogului Social şi a
Regulamentului de Organizare şi Func ionare al acestei comisii, au fost transmise la ministerul
de resort, lunar informări cu privire la activitatea desf şurat în cadrul fiec rei şedin e a comisiei,
precum şi periodic rapoarte de bilan . Informa iile privind activitatea comisiei au fost publicate
pe site-ul institu iei. Secretariatul acestei Comisiei de Dialog Social a fost asigurat de Institu ia
Prefectului Jude ului Mehedin i.


Num rul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de dialog social
Comisia de dialog social are un num r de 9 parteneri sociali, din care 4 organiza ii

sindicale şi 5 organiza ii patronale, precum şi 11 membri din care Institu ia Prefectului şi Consiliul
Jude ean asigur copreşedenția comisiei şi 9 reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate.
4. Ac iuni de protest
În cursul anului 2017 au avut loc 5 ac iuni de protest - pichetare de c tre organiza ii civice:
structuri sindicale, biciclişti, microbi ti (fotbal) dar şi partide politice (P.N.L.) ce s-au desf şurat în
fa a Palatului Administrativ. Doar o manifestare a avut ca obiect revendic ri, a unei organiza ii
sindicale, respectiv BLOCUL NA IONAL SINDICAL, în data de 23 octombrie 2017.
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5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor
vârstnice
În anul 2017, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Mehedin i, s-a întrunit în 12 şedin e ordinare lunare, în cadrul c rora au fost prezentate inform ri,
rapoarte şi identificate solu ii pentru rezolvarea problemelor persoanelor vârstnice.
Potrivit Regulamentului de Organizare şi Func ionare al acestui comitet, au fost transmise la
ministerul de resort, lunar, inform ri cu privire la activitatea desf şurat în cadrul fiec rei şedin e a
comitetului. Informa iile privind activitatea comitetului au fost publicate pe site-ul institu iei.

H. Managementul situa iilor de urgen

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

A desf şurat
activitatea în
conformitate cu
prevederile
Planului de activităţi
pe anul 2017:
2 ședințe ordinare
6 ședințe
extraordinare

Au fost emise:
20 ORDINE ALE
PREFECTULUI
5 HOT RÂRI
ADOPTATE
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PLANURI APROBATE
1. Planul de măsuri pentru prevenirea
şi atenuarea efectelor temperaturilor
ridicate asupra populaţiei la nivelul
judeţului Mehedinţi în anul 2017;
2. Planul de prevenire şi pregătire a
răspunsului
pentru
gestionarea
situaţiilor de urgenţă provocate de
inundaţii;
3.
Planul
de
măsuri
pentru
îmbunătăţirea sistemului de avertizarealarmare şi adăpostire a populaţiei la
nivelul judeţului Mehedinţi în situaţii
de protecţie civilă;
4. Planul de măsuri privind
combaterea efectelor negative generate
de căderile masive de zăpadă şi alte
fenomene
periculoase
specifice
sezonului de iarnă.

I. Monitorizarea activit ilor desf urate în jude pentru asigurarea ordinii publice
La nivelul Jude ului Mehedin i, climatul de ordine şi siguran

public a fost asigurat

de c tre Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Mehedin i şi Inspectoratul de Poli ie al Jude ului
Mehedin i.
În vederea asigur rii unui climat oportun şi pentru men inerea sub control
a fenomenului infrac ional şi contraven ional, s-au avut în vedere urm toarele :


preg tirea permanent a personalului cu atribu ii în domeniul ordinii publice;



men inerea unei leg turi permanente cu structurile cu atribu ii pe linia ordinii şi siguran ei

publice din zonele de responsabilitate în vederea cunoaşterii situa iei operative şi organiz rii unor
misiuni comune;


sporirea operativit ii, capacit ii de ac iune şi de interven ie a structurilor mobile;



acoperirea cu dispozitive de ordine public a cât mai multor localit i (atât din mediul

rural cât şi cel urban), cu o situa ie operativ complex .
În cursul anului 2017, misiunile de organizare a ordinii publice s-au executat :


la solicitarea administra iei publice locale, cu ocazia manifest rilor religioase, cultural-

artistice, promo ionale şi aniversare;


la manifest rile sportive, în zona apropiat

a Stadionului Municipal din Municipiul

Drobeta Turnu Severin;


la unit ile de înv

mânt preuniversitar.

Pentru asigurarea unui climat de siguran public în incinta şi zona adiacent unit ilor
de înv

mânt, la nivelul județului Mehedinți s-au elaborat i s-au pus în practic Planul teritorial

comun de ac iune pentru creşterea gradului de siguran

a elevilor şi a personalului didactic

şi prevenirea delicven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv

mânt

preuniversitar din jude ul Mehedin i i Planul de m suri pentru creşterea gradului de siguran

a

elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente
unit ilor de înv

mânt în anul colar 2017-2018.

Urmare m surilor luate, în perioada de referinț a sc zut num rul infrac iunilor sesizate
atât în incinta cât şi în zona adiacent unit ilor de înv

mânt de pe raza jude ului Mehedin i, nu au

fost comise infrac iuni grave asupra elevilor i profesorilor sau fapte care s tulbure desf urarea
în bune condiții a procesului de înv ț mânt.
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J. Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte normative


Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de
învățământ, cu modificările ulterioare
Grupul Jude ean pentru creşterea gradului de siguran

a elevilor a fost constituit prin

Ordinul prefectului nr.52/16.02.2017. În anul 2017, Grupul de lucru coordonat de c tre prefectul
jude ului Mehedinți, s-a reunit conform Planului teritorial comun de ac iune pentru creşterea gradului
de siguran

a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în

zonele adiacente unit ilor de înv

mânt preuniversitar din jude ul Mehedinți, pentru anul colar

2016-2017, i este constituit din reprenentanți din: Institu ia Prefectului - Jude ul Mehedinți, Consiliul
Jude ean Mehedinți, Inspectoratul Jude ean de Poli ie Mehedinți, Inspectoratul Jude ean de Jandarmi
Mehedinți, Inspectoratul Şcolar Jude ean Mehedinți, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț
”Drobeta” al Județului Mehedinți.
Grupul de lucru pentru analiza modului în care este asigurat
de înv

protec ia unit ilor

mânt şi prevenirea violen ei în mediul şcolar s-a reunit de 4 ori în cadrul întâlnirilor de lucru,

tematica întrunirilor fiind axat pe analiza semestrial a activit ilor desf şurate în domeniul asigur rii
climatului de siguran

în unit ile de înv

mânt şi a rezultatelor ob inute în acest domeniu de c tre

institu iile membre le grupului de lucru, precum şi a m surilor şi ac iunilor întreprinse pentru
realizarea responsabilit ilor cu privire la Planul teritorial comun de ac iune pentru creşterea gradului
de siguran

a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în

zonele adiacente unit ilor de înv

mânt preuniversitar din jude ul Mehedinți.

Conform Dispozi iei Ministrului Afacerilor Interne nr. I/1068 din 10.08.2016 privind
intensificarea m surilor din competența structurilor MAI în scopul cre terii gradului de siguranț
a elevilor i a personalului didactic/auxiliar în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv

mânt

preuniversitar, Institu ia Prefectului - Jude ul Mehedinți a informat Ministerul Afacerilor Interne
asupra activit ilor desf şurate de structurile deconcentrate şi autorit ile administra iei publice locale
pentru derularea, în condi ii de siguran

a anului şcolar şi a transmis, la termenii prev zuți, indicatori

precum: num rul unit ților colare asigurate cu paz /sisteme de supraveghere video, num rul unit ților
colare care nu au gard împrejmuitor, num rul unit ților colare care au încheiat acorduri de cooperare
privind siguranța colar , num rul unit ilor de alimenta ie public amplasate în vecin tatea unit ilor
şcolare, num rul de elevi afla i în abandon şcolar/exmatricula i, suma alocat de c tre unit ile
administrativ teritoriale pentru creşterea gradului de siguran

în şcoli, num rul unit ților colare care

au autorizații la incendiu i care au asigurate mijloacele de prim intervenție în caz de incendiu.
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În luna august 2017 a fost aprobat de prefectul județului Mehedinți, sub nr.9054,
Planului Teritorial Comun de Ac iune pentru creşterea gradului de siguran

a elevilor şi a

personalului didactic şi prevenirea delicven ei juvenile în incinta i în zonele adiacente unit ilor
de înv

mânt preuniversitar la nivelul Jude ului Mehedin i în anul

colar 2017-2018,

în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți, Inspectoratul Județean de Jandarmi
Mehedinți, Inspectoratul pentru Situații de Urgenț ”Drobeta” al Județului Mehedinți, i Consiliul
Județean Mehedinți Inspectoratul colar Județean Mehedinți.
În perioada 28.08.2017-05.09.2017, în baza Ordinului prefectului nr.233/25.08.2017,
au fost constituite echipe mixte alc tuite din reprezenta i ai Institu iei Prefectului jude ul Mehedin i,
ai Direc iei de S n tate Public Mehedin i, precum şi ai Inspectoratului Şcolar Jude ean Mehedin i în
vederea verific rii stadiului de preg tire unit ilor de înv

mânt preuniversitar din jude ul Mehedin i,

pentru începerea anului şcolar 2017-2018.
Au fost verificate un num r de 44 unit i de înv
precum şi unit ile de înv

mânt cu personalitate juridic ,

mânt arondate acestora, atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

În urma controlului efectuat, Institu ia Prefectului - Jude ul Mehedinți a solicitat
conduc torilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude pe raza c rora s-a constatat existen a unor
unit i şcolare f r

autorizații sanitare de funcționare, respectiv

f r

autorizații de securitate

la incendiu, lipsa împrejmuirilor corespunz toare sau a sistemelor de supraveghere video, alocarea
de resurse financiare/întreprinderea unor m suri eficiente pentru remedierea acestor.
Având în vedere prioritatea stabilit la nivel național privind prevenirea delincven ei
juvenile şi victimiz rii minorilor s-au desf şurat activit i punctuale pe diferite segmente
ale criminalit ii, în parteneriat cu institu ii i autorit i publice locale, astfel:


Programul național de prevenire a delincvenței juvenile i victimizării minorilor;



Campania națională ” coala în siguranță” (12-29 septembrie 2017);



Săptămâna Prevenirii Criminalității (02-06 octombrie 2017).


Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 96/2002privind acordarea de
produse lactate și e panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și
privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal
de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare
Comisia (distribuirea lapte şi produse lactate, produse de panificaţie, legume fructe-

m suri educative) pentru aplicarea prevederilor a Hot rârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru şcoli în perioada 2017-2023 a fost constituit
nr.256/25.09.2017.
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prin Ordinul prefectului

La ini iativa prefectului jude ului Mehedin i comisia s-a întrunit în 2 şedin e de lucru,
în data de 13 noiembrie şi

7 decembrie 2017, având ca scop analizarea modului de ducere

la îndeplinire a prevederilor H.G.nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru coli al României
în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar
2017-2018 la nivelul înv

mântului primar/gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii

preşcolari din gr dini ele de stat şi private cu program normal de 4 ore.
Urmare a discu iilor purtate în cadrul Comisiei şi a faptului c la data întâlnirilor,
Consiliul Jude ean Mehedin i derula contractele cu furnizorii de lapte şi produse de panifica ie
conform vechilor reglement ri, s-a emis o adres

c tre Ministerul Agriculturii şi Rurale pentru a afla

informa ii cu privire la stadiul de emitere a Ordinului comun al M.A.D.R şi Agen iei Na ionale pentru
Achizi ii privind aprobarea documenta iei standardizate de atribuire, document necesar demar rii
la nivelul jude ului a procedurii de achizi ii de produse şi servicii din cadrul Programului pentru şcoli
al României.


Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional
Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu odificările și completările ulterioare
La nivelul jude ului Mehedinți, derularea programului POAD 2015/2016 s-a f cut

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 799/2014, cu modific rile i complet rile ulterioare, privind
implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate şi instruc iunile emise
de Ministerul Dezvolt rii, Administrației Publice i Fondurilor Europene.
Astfel, prin ordin al prefectului a fost constituit i i-a desf urat activitatea Grupul de
lucru pentru monitorizarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, la nivelul
judeţului Mehedinți.
Atât instruc iunile primite de la Ministerul Dezvolt rii, Administrației Publice i
Fondurilor Europene cât şi datele de la prim rii (componen a grupurilor de lucru şi datele de contact,
locurile amenajate pentru desc rcarea şi depozitarea ajutoarelor, procesele verbale de recep ie,
num rul estimat de persoane înscrise pe liste suplimentare, procesele verbale de compensare între
localit i, etc.) au fost transmise în mod operativ de c tre grupul de lucru înfiin at la nivelul jude ului.
În acest sens a existat o foarte bun comunicare între membrii grupului de lucru şi reprezentan ii
Ministerul Dezvolt rii, Administrației Publice i Fondurilor Europene.
În perioada de referinț , respectiv pe parcursul anului 2017, a fost încheiat POAD 20152016 i au fost transmise datele solicitate pentru demararea POAD 2018, respectiv num rul de
beneficiari la nivelul județului, defalcat pe localit ți, persoanele desemnate prin dispoziție a primarilor
s semneze actele de gestiune a ajutoarelor alimentare.
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K. Alte activit i
1. Participarea la efectuarea ac iunilor de control în domeniul situa iilor de urgen
Au fost constituite prin ordin al prefectului i i-au desf urat activitatea de verificare i
control la nivelul județului Mehedinți urm toarele comisii mixte, în a c ror componenț au intrat
i reprezentanți ai Instituției Prefectului - Județul Mehedinți:


comisia de verificare şi constatare privind cauzele care au dus la expunerea popula iei şi

animalelor la îmboln viri generate de crearea unor focare de infec ie prin neridicarea gunoaielor
menajere de la punctele de colectare din municipiul Orşova;


comisii de specialitate în vederea valid rii rapoartelor întocmite de comitetele locale pentru

situa ii de urgen în urma efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase;


comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de ap şi au fost realizate

şi între inute şan urile şi rigolele în localit ile jude ului Mehedin i, pentru asigurarea sec iunilor
de scurgere a apelor mari;


comisia privind inventarierea şi inspectarea depozitelor de deşeuri, la nivelul jude ului

Mehedin i;


comisia pentru verificarea respect rii legisla iei privind autorizarea şi func ionarea societ ilor

comerciale care au ca obiect de activitate sortarea deşeurilor existente la nivelul jude ului Mehedin i;


comisiile locale pentru constatarea şi evaluarea pierderilor ca urmare a unor fenomene

meteorologice nefavorabile la nivelul municipiilor, oraşelor sau comunelor din jude ul Mehedin i;


comisiile privind verificarea stadiului preg tirilor pentru iarna 2017-2018, la nivelul jude ului

Mehedin i;
2. Rezolvarea solicit rilor adresate institu iei de c tre alte entit i publice
Alte entit ți publice s-au adresat instituției prefectului pentru rezolvarea anumitor
probleme atât prin corespondenț ordinar , dar i prin redirecționarea unor petiții ale cet țenilor,
petiții trimise spre soluționare de c tre Parlamentul i Guvernul României. La toate acestea instituția
prefectului a r spuns în termen, conform competențelor legale ce-i stabilesc atribuțiile.
3. Activit i desf urate pentru buna organizare a alegerilor
În data de 11 iunie 2017 au fost organizate alegeri par iale de primar al localit ilor Şimian şi
Godeanu, fiind realizate o serie de activit i pentru organizarea şi desf şurarea acestora.
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L. Activitatea Compartimentului Informatic
Institu ia Prefectului – jude ul Mehedin i dispune de o bun dotare din punctul de vedere
al tehnologiei informa iei.
La nivelul institu iei exist urmatoarea dotare cu tehnic de calcul:
- 3 servere;
- 67 sta ii de lucru din care 48 conectate la Internet;
- 1 infokiosc
To i angaja ii au acces la sta ii individuale de lucru şi la perifericele destinate multiplic rii
documentelor. În paralel au fost implementate diverse aplica ii informatice (outlook express) care
asigur

eficientizarea anumitor activit i desf şurate la nivelul institu ei. Pentru unele servicii

informatizarea a asigurat inclusiv eficientizarea procedurilor de comunicare cu serviciile publice
deconcentrate şi alte structuri Este utilizat

re eaua intern

ce duce la comunicare mai rapid ,

programul de gestiune a documentelor, Registratura Electronic .
În cadrul Institu iei Prefectului - jude ul Mehedin i, am realizat un site conform Legii
nr.161/2003, privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice,
a func iilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea corup iei.
Volumul foarte mare de date i informații existente în compartimentele Prefecturii
Mehedinti, face ca managementul datelor i informațiilor s constituie o funcție central a instituției.
Coordonarea şi administrarea informa iilor constituie o problem strategic de importan major .
Creşterea volumului de informa ii, necesitatea integr rii de aplica ii diverse,
a gestion rii într-un mod sigur şi în acelaşi timp facil a informa iilor publice au impus realizarea unui
Sistem Informatic Integrat care s gestioneze în mod unic toate categoriile de date şi informatii
existente în cadrul Institu iei Prefectului-jude ul Mehedin i, s r spund cerin elor definite de oricare
din compartimente şi s asigure informarea corect , complet şi în timp util a factorilor de decizie.
Sistemul Informatic cuprinde urm toarele componente integrate:
 Sistem de Portal WEB www.prefecturamehedinti.ro;
 Sistem Infokiosk;
 Sistem de management al documentelor.
Portalul web, www.prefecturamehedinti.ro, reprezint punctul unic de contact şi acces
centralizat, prin mijloace electronice la informa ii şi servicii. Utilizatorii vor putea accesa cu
disponibilitate 24 de ore din 24, informa iile şi serviciile oferite electronic de Instituția Prefectului Jude ul Mehedin i. Solu ia portal permite publicarea şi desc rcarea documentelor de interes public,
leg turi (link-uri) c tre site-uri

guvernamentale (de ex. E-guvernare.ro, site-urile Guvernului

României, a ministerelor şi agen iilor, etc.).
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Sistemul Infokiosk care este adesea asociat cu portalul institu iei, este un punct
suplimentar de contact şi informare rapid pentru cet eni. Sistemul furnizeaz informa ii, informa ia
se reg seşte foarte uşor prin intermediul unei interfe e intuitive cu navigare simpl , prin atingere.
Sistemul de management al documentelor permite gestionarea în mod unitar
a circuitelor de documente pe întreg parcursul de via

al acestora, asigurând securitatea

şi confiden ialitatea informa iei în func ie de dreptul de acces. Sistemul permite monitorizarea st rii
curente a documentelor. Sistemul are func ionalit i standard de registratur şi gestioneaz în mod
automat, în func ie de tipul documentelor şi de problematica la care acestea se refer , întregul circuit
de rezolvare/prelucrare a documentului respectiv.
Sunt actualizate toate programele existente, de cate ori apar modific ri în sursele
de programe existente cât şi cele primite de la Direc ia pentru Comunica ii si Tehnologia Informa iei
a Ministerului Afacerilor Interne .
Avand realizat

conexiunea şi acces în re eaua metropolitan

RCVD (Re eaua

de comunica ii Voce Date) a Ministerului Afacerilor Interne se preiau din re ea toate modific rile
de programe şi se efectueaz instalarea şi actualizarea pe sta iile existente.
Se asigur buna func ionare a centralei telefonice Ericsson primit de la Ministerul
Afacerilor Interne, compartimentul colaborând cu personalul din cadrul Direc iei de Comunica ii
şi Tehnologia Informa iei pentru remedierea defec iunilor de comunica ii ap rute şi buna func ionare
a comunica iilor.
A fost actualizat portalul ori de cate ori au ap rut noi informa ii sau atunci cand a fost
cazul s-au postat materiale primite de la compartimentele institu iei.
Este întreținut

i actualizat aplica ia de legislație, plus func ionarea corespunz toare

a aplica iei pe fiecare sta ie de lucru, instalari pe noi calculatoare şi rezolvarea incidentelor care pot
ap rea la actualizarea si consultarea bazei de date.
În cadrul structurii organizatorice a C.S.T.I.C (Componenta de Securitate pentru
Tehnologia Informa iei si Comunica iilor) din cadrul institu iei, s-a întocmit documenta ia pentru
derularea procesului de acreditare a calculatoarelor din dotare.
A fost implementat sistemul de supraveghere video din cadrul Institu iei Prefectului Jude ul Mehedin i. De asemenea s-a întocmit i transmis la Autoritatea Na ional de Supraveghere
a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal, Raportul anual privind protec ia persoanelor în privin a
prelucr rii datelor cu caracter personal pentru anul 2016.
In cadrul Sistemului Electronic de Achizi ii Publice (SEAP), e-licitatie.ro, unde este înscris
şi Institu ia Prefectului – Jude ul Mehedin i ca autoritate contractant
aplicația este întretinut

având un certificat digital,

i actualizat pentru compartimentul achizi ii ori de câte ori este necesar,

conform legislatiei în vigoare.
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M. Serviciul public comunitar pentru eliberarea i eviden a pa apoartelor simple
Obiective strategice
În aten ia S.P.C.E.E.P.S. Mehedin i s-au aflat obiective importante care au vizat îndeosebi:


actualizarea Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple în vederea
asigur rii emiterii şi eliber rii prompte a paşapoartelor simple;



actualizarea permanentă a bazelor de date referitor la măsurile de limitare a exercitarii
dreptului la libera circulaţie a ceta enilor români în strain tate, pe baza documenta iei primite
de la Direc ia General de Paşapoarte şi a institu iilor competente .



diminuarea birocraţiei pentru a r spunde cât mai operativ şi eficient solicit rilor cet enilor;



arhivarea documentelor con inute în mapele personale ale solicitan ilor care depun cereri
de eliberare a paşapoartelor;



punerea la dispozi ia personalului Direc iei Generale a dosarelor necesare rezolv rii sarcinilor
de serviciu;



punerea la dispoziţie, pentru studiu, a dosarelor personale de paşapoarte la solicit rile
adresate institu iei noastre conform O.U.G nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar
şi deconspirarea Securit ii, cu respectarea prevederilor legale;



verificările în evidenţa centrală şi în fondul arhivistic, furnizarea datelor în condi iile legii,
la solicitarea unor structuri din M.A.I., M.A.E., S.I.E., S.R.I., M.Ap.N. sau a altor organe ale
administra iei publice, persoane juridice sau fizice, în limitele competen elor .

Realiz ri în domeniul propriu de competen
S.P.C.E.E.P.S. Mehedin i pune la dispozi ia publicului 2 ghişee de preluare a datelor pentru
cereri de paşapoarte simple temporare şi electronice, un ghiseu de eliberari şi informa ii, acest fapt
conducând la o deservire prompt a publicului, în condi iile p str rii confiden ialit ii.
Ac iunile întreprinse în cadrul serviciului s-au desf urat în baza planurilor de munc
intocmite trimestrial de conducerea serviciului în conformitate cu actualele reglement ri legislative în
domeniu şi aprobate de conducerea Institutiei Prefectului Judetului Mehedin i.
Activitatea de emitere a paşapoartelor simple temporare şi simple electronice a implicat :
 actualizarea permanent

a bazelor de date, referitor la m surile de limitare a exercitarii

dreptului la libera circula ie a ceta enilor români în strain tate, pe baza documenta iei primite de la
Direc ia General de Paşapoarte şi a institu iilor competente;
 arhivarea documentelor con inute în mapele personale ale solicitan ilor care depun cereri de
eliberare a paşapoartelor.
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In luna ianuarie, serviciul a fost dotat cu noi echipamente de preluare a cererilor de pa apoarte.
În vederea fluidiz rii accesului persoanelor la serviciul oferit, la data de 15.12.2017 a fost
activat opțiunea de planificare online pentru depunerea cereilor de eliberare a pa apoartelor.
Au fost depuse în cursul anului 2017 un num r de 14242 cereri de eliberare a paşapoarte
simple temporare şi electronice prin intermediul celor dou ghi ee puse la dispoziția publicului,
precum i prin intermediul ambasadelor şi consulatelor României, ca urmare a acestora emițându-se
un num r de 6731 paşapoarte simple temporare şi 7444 paşapoarte electronice.
S-a înregistrat creşterea nivelului volumului de lucr ri zilnice comparativ cu anul precedent.
Activit ile de organizare, coordonare, execu ie şi control, aferente liniilor de munc , au fost
monitorizate permanent iar o analiz

cuantificat comparativ 2016/2017, precum şi evolu ia lunara

anual este prezentat astfel:
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Comparativ cu activitatea desf urat în anul 2016, se constat o cre tere de 22.5% la num rul
total de pa apoarte, de peste 40% la pa apoartele temporare, num rul cererilor de eliberare
a pa apoartelor electronice înregistrând o cre tere de 11%.
Din punctul de vedere al num rul de cereri preluate, activitatea serviciului în anul 2017 fost
repartizata astfel :
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Evoluția pe luni a num rului de cereri depuse pentru eliberarea de pa apoarte electronice
i temporare reliefeaz o cre tere a num rului de cereri pentru pa apoarte temporare în perioada
de var

i de s rb tori, fapt care a sporit presiunea pus pe activitatea serviciului în aceste perioade

datorit termenului scurt în care aceste cereri au fost aprobate i pa apoartele au trebuit s fie
confecționate.
Un num r de 1372 persoane, cu domiciliul pe raza jude ului Mehedin i, au depus cereri
de eliberare a paşapoartelor electronice la sediul din strain tate al ambasadelor şi consulatelor
României, iar dupa verific rile efectuate la nivelul Direc iei Generale de Paşapoarte şi la nivelul
serviciului s-a luat decizia de aprobare sau respingere a cererii. Pentru aceste persoane s-au facut
verific ri în eviden ele serviciului, men iuni operative şi s-au aprobat cererile, paşapoartele emise
urmând a fi trimise în ara unde solicitan ii au cerut eliberarea paşapoartelor.
Din totalul de cereri depuse, un insemnat num r de cereri au fost preluate pentru persoane
având domiciliul în alte jude e, documenta ia fiind înaintat c tre jude ul de domiciliu.
Din totalul de paşapoarte solicitate, 523 au fost pentru ceta eni români cu domiciliul în
strain t te, dintre care 207 persoane au depus cerere de eliberare paşaport temporar şi electronic
CRDS la ghişeu şi 316 au depus cerere de eliberare paşaport electronic CRDS la sediul din strain tate
al ambasadelor şi consulatelor României.
Din totalul paşapoartelor emise au fost înmânate titularilor la ghişeu 6690 paşapoarte simple
temporare şi 5916 paşapoarte electronice, un nun r de 26 de pa apoarte fiind trimise prin intermediul
C.N. Po ta Român , la solicitarea expres a beneficiarilor.
Num rul de solicit ri pentru eliberarea pa apoartelor simple electronice

i temporare

a prezentat o cre tere în perioadele de s rb tori i în perioada de var , iar pentru a preîntâmpina
solicit rile a fost prelungit i organizat corespunz tor programul ghi eelor de primiri cereri, accesul în
ghi ee fiind permis pe baza bonurilor de ordine eliberate.
Au fost înregistrate un num r de 59 restabiliri de domiciliu în România, solicitate de persoane
care anterior au fost ceta eni romani cu domiciliul în strain t te.
Pentru a preîntâmpina disfunc ionalit iile sistemului este implementat programul de preluare
a datelor offline, care a fost utilizat ca şi solu ie în cazul întreruperilor de comunica ie .
CONSTATAREA ABATERILOR LA REGIMUL PAŞAPOARTELOR
În perioada de referin

au fost declarate pierdute, furate sau deteriorate un num r de 912

paşapoarte, fiind sanc ionate contraven ional un num r de 131 persoane cu amenzi în valoare de 4650
lei, pentru pierderea sau deteriorarea paşapoartelor aflate în termen de valabilitate .
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ACTIVIT

I PE LINIE DE RESTRIC II

Un volum însemnat de munc a fost depus în perioada analizat pentru implementarea în baza
de date a comunic rilor persoanelor returnate şi luarea m surilor legale fa

de persoanele împotriva

c rora institu iile abilitate ale statului, instan e judec toreşti, parchete şi alte institu ii au dispus m suri
de limitare sau suspendare a dreptului la liber circula ie.
În acest sens au fost implementate în baza de date 4283 observa ii.
S-au primit un num r de 689 comunic ri de la instan ele judec toreşti, iar pentru 385 persoane
a fost luat , de c tre organele abilitate, m sura suspend rii dreptului la libera circula ie în str in tate.
Din total de 385 persoane pentru care a fost luat masura suspendarii dreptului la libera
circulatie, 214 sunt nede in tori de paşaport, 126 persoane au paşapoarte expirate, iar un num r de 45
persoane de in paşapoarte valabile. Cadrele compartimentului restric ii

au efectuat demersurile

necesare de punere în aplicare a m surilor pentru un num r de 37 persoane, reuşindu-se retragerea
unui num r de 21 paşapoarte, pentru 18 persoane întocmindu-se procese verbale de constatare a lipsei
de la domiciliu, şi l sându-le invita ie în sensul de a se prezenta la sediul serviciului în vederea pred rii
paşaportului.
Directia Generala de Paşapoarte a trimis comunic ri primite din partea Ambasadelor româneşti
în strain tate şi a organelor abilitate privind decesul unui num r de 27 persoane, 2 comunicari
de expulzare de pe teritoriul altor state, 9 accidentați/internați în spital şi a unui num r de 137 aresta i,
pentru care s-au întreprins cu maxim operativitate m suri de înştiin are a membrilor familiilor
acestora.
RESPECTAREA TERMENELOR PENTRU LUCR RILE REPARTIZATE ŞI MODUL
DE URM RIRE AL ACESTOR TERMENE
Încadrarea în termenele planificate a întregii activit i desfaşurate la nivelul serviciului
a constituit un indicator de baz , aflat permanent în aten ia conducerii serviciului şi a personalului din
subordine.
Pe linie de secretariat au fost solu ionate la termenele planificate un num r de 681 lucr ri
cu caracter general, 6 lucr ri cu caracter "secret de serviciu" şi 3724 lucr ri la Legea 677/2001.
In anul 2017 au fost înregistrate 6 peti ii, la care s-a r spuns în termenul legal.
Au fost eliberate un num r de 379 adeverin e pentru ceta eni din care s rezulte instituirea sau
neinstituirea unei m suri de limitare a exercit rii dreptului la libera circula ie în str in tate, fiindu-le
necesare la angajare în strain t te sau în vederea obținerii de vize la misiunile diplomatice.
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N. Serviciul public comunitar regim permise de conducere i înmatriculare a vehiculelor
În aceast

perioad

activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise

de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institu iei Prefectului - jude ul Mehedin i
s-a desf şurat

în

conformitate cu prevederile legisla iei

în

vigoare şi

cu respectarea

reglement rilor în domeniu.
La nivel local activitatea s-a desf şurat în baza Planurilor de activit i trimestriale,
întocmite la nivelul serviciului şi a notelor de sarcini lunare întocmite la nivelul compartimentelor
de profil şi sub directa îndrumare a conducerii Institu iei Prefectului.
În cadrul activit ilor de organizare şi control a efectuat un numar de 85 controale
interne asupra activit ii şi integrit ii profesionale a lucr torilor serviciului conform planificarii,
precum si un num r de 64 controale inopinate la proba practic a examenului pentru ob inerea
permisului de conducere, ocazii cu care nu au fost constatate nereguli semnificative.
Deservirea publicului a constituit un indicator prioritar, atât pentru lucr tori cât şi pentru
conducerea serviciului, direc ie în care a fost adaptat programul la birourile de lucru cu publicul,
inând cont exclusiv de solicit rile cet enilor. Astfel acesta a fost suplimentat şi dup -amiaza, în zilele
de joi pân la orele 18.30. În prezent eliberarea dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere
şi certificatelor de înmatriculare, eliberarea numerelor de înmatriculare la rând sau preferen iale se face
în maximum 2 ore de la depunerea documentelor necesare. Au fost luate m suri pentru crearea
condi iilor necesare în vederea realiz rii celorlalte prevederi din calendarul privind punerea în practic
a condi iilor de creştere a calit ii serviciilor şi a angajamentelor asumate.
De asemenea, pe site-ul instituției prefectului au fost postate i actualizate toate datele
de interes public referitoare la sediul serviciului, telefon de contact, program de lucru cu publicul
i documentele necesare efectuarii diferitelor operațiuni pe linie de obținere a permisului de conducere
auto, preschimbarea acestuia, înmatricularea

i radierea din circulație a vehiculelor, eliberarea

autorizațiilor de circulație provizorie, etc.
O atenție deosebit a fost acordat relației cu mass-media, materializat în realizarea
a 15 interviuri acordate reporterilor posturilor de televiziuni locale.
Obiective strategice
În perioada analizat

activitatea serviciului a fost orientat în vederea îndeplinirii

principalelor obiective propuse:
-examinarea, în condi ii optime, a candida ilor în vederea ob inerii permisului de conducere;

57

-solu ionarea cererilor privind eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de
înmatriculare, pl cilor cu numere de înmatriculare, precum şi a autoriza iilor de circula ie provizorie;
-asigurarea unui climat optim de lucru cu publicul, prin adoptarea permanent

a unui

comportament civilizat şi a unui limbaj adecvat al lucr torilor care intr în contact cu publicul;
-îmbun t irea modului de informare a cet enilor, atât la ghişeele serviciului cât şi prin massmedia sau pe pagia proprie de internet;

1. Activitatea desf urat pe linie de permise de conducere i examin ri auto
Examinarea teoretic a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere se
desfa oar în sistem informatic în sala special amenajat în acest scop, stabilit prin dispoziție a efului
S.P.C.R.P.C.I.V., situat în incinta sediului, pe strada Dimitrie Cantemir nr. 7, sal pus la dispoziție
de c tre Curtea de Conturi Mehedinti în urma demersurilor efectuate de conducerea Institutiei
Prefectului Județul Mehedinți i în care este montat aparatura necesar acestei activit ți.
In perioada analizat au fost examinați la proba teoretic în vederea obținerii permisului
de conducere sau pentru ad ugarea unor noi categorii, 11.218 candidați (9820 în anul 2016).
Dintre ace tia au promovat proba 5461 candidați,

rezultând un procent

de promovabilitate la aceast prob de 48,68 % (fata de 52,96% în anul 2016).
Dup sus inerea probei teoretice, candida ii care au promovat se programeaz personal
pentru proba de traseu, direct de la sta ia de lucru, utilizând aplica ia pus la dispozi ie de Direc ia
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
In cadrul probei practice au fost examinați 6805 candidați (6737 în anul 2016), fiind
declarați admi i 4580 candidați, cu un procent de promovabilitate la aceast prob de 67,30% (faț de
67,85% în anul 2016).
Modalitatea de susținere a probei practice a fost stabilit prin ordin al prefectului,
precum i prin procedura de lucru întocmit la nivelul serviciului.
Un indicator important al activit ții pe aceast linie de munc l-a constituit i activitatea
de primire a dosarelor în vederea preschimb rii permiselor de conducere pentru diferite motive, în
perioada analizat fiind primite documente i introduse date pentru editarea unui numar de 10.021
permise de conducere (5440 în anul 2016). Au fost rebutate un numar de 34 permise de conducere (26
în anul 2016).
Au fost preschimbate 224 permise de conducere eliberate de autorit țile altor state cu
documente similare române ti (178 în anul 2016).
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La data de 31.12.2017 județul nostru înregistra un num r de 101.204 posesori de
permise de conducere (98.525 la data de 31.12.2016).
De asemenea au fost efectuate de catre eful de compartiment controale pe liniile de
munc specifice, conform graficului aprobat, dar i verific ri zilnice. In urma acestor controale au fost
constatate unele deficiențe minore care au fost aduse la cuno tința lucr torilor responsabili, precum
i efului serviciului i remediate.
In aceast perioad , cu ocazia primirii de la DRPCIV a unor permise de conducere
preschimbate în str in tate, verific rii valabilit ții permiselor str ine depuse pentru preschimbare sau
a unor permise române ti reținute în str in tate, au fost întocmite documente de constatare în 5 astfel
de cazuri, sub aspectul s vâr irii infracțiunii prev zute i pedepsite de art. 326 C.P. Documentele au
fost înaintate Parchetului de pe lâng

Judecatoria Drobeta Turnu-Severin pentru continuarea

cercet rilor.

2. Activitatea desf urat pe linie de înmatriculare i eviden

a vehiculelor

Programul de lucru cu publicul a fost adaptat în funcție de solicit ri, astfel ca timpii
de a teptare au fost redu i la minimum.
Ca urmare a unei bune organiz ri a timpului de lucru s-a reu it ca timpul între
depunerea actelor i eliberarea documentelor s fie redus la 2 ore, concomitent acordându-se o atenție
deosebit verific rilor încruci ate, verific rilor în baza central de date cu autovehicule furate i
studierii cu atentie a documentelor originale depuse de solicitanți pentru prevenirea fraudelor.
Astfel, în perioada analizat

au fost efectuate 18.947 operațiuni de înmatriculare

permanent (fata de 8582 în anul 2016), s-au operat 9289 radieri din circulație (5082 în anul 2016)
i au fost atribuite 9878 autorizații provizorii (8136 în anul 2016). Au fost rebutate 4 autorizații
provizorii (una în anul 2016).
La data de 31.12.2017 parcul auto al judetului nostru num ra 85.374 vehicule (75.733
la data de 31.12.2016).
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V.


SUPORT DECIZIONAL

Controlul intern managerial
La nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Mehedinți func ioneaz Structura cu atribu ii

de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologic

a sistemelor proprii de control

intern/managerial (S.C.I.M.), care a derulat în cursul anului 2017, în baza Programului de dezvoltare
a

sistemului

de

control

intern/managerial

la

nivelul

entit ii

publice

pe

anul

2017,

nr. 3775/06.04.2017, aprobat în baza Programului transmis de c tre ordonatorul principal de credite
cu nr. 3274/23.03.2017, aprobat prin ordinul prefectului nr. 102/2017.
Pentru respectarea etapelor din Programul de dezvoltare

a sistemului de control

intern/managerial la nivelul institu iei noastre , în anul 2017, au fost emise patru ordine ale prefectului,
au fost organizate trei edințe de lucru i au fost întocmite 3 proceduri de lucru:
- procedura privind activitatea echipei de gestonare a riscurilor;
- procedura privind semnalarea neregularit ților;
- procedura privind organizarea

i funcționarea structurii cu atribuții de coordonare,

monitorizare i îndrumare metodologic a SCIM.
In concluzie, au fost întocmite documentele conform etapelor i standardelor din
programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial.


Registrul riscurilor
Instituția prefectului are constituit echip de gestionare a riscurilor i elaborat registru

de riscuri, urmând ca în anul 2018 acesta s fie actualizat, în conformitate cu procedura de sistem.


Registrul procedurilor
Este întocmit evidența procedurilor i sunt inventariate activit țile procedurabile, fiind

în curs de elaborare ori revizuire procedurile operaționale pentru activit țile procedurabile identificate
i ad ugate în anul 2017.


Etică și conduită
Personalului instituției prefectului i-au fost aduse la cuno tinț prevederile codurilor

de conduit a funcționarilor publici i personalului contractual, precum i prevederile Regulamentului
de Organizare i Funcționare a instituției.
De asemenea personalul are cuno tinț despre funcționarea în instituție a comisiei
de disciplin

i comisiei de paritate, ce pot fi sesizate neîngr dit, conform prevederilor legale
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Protecția informațiilor clasificate
Structura de securitate pe linia protec iei informa iilor clasificate şi-a desf şurat activitatea

de gestionare în conformitate

cu prevederile legale, nefiind constatate incidente de securitate.

De asemenea a fost realizat procedura de acreditare/reacreditare S.I.C., precum şi

autorizarea

personalului care are acces la informa ii clasificate.


Prevenirea și combaterea corupției
În anul 2017 au fost efectuate dou instruiri de prevenire i combatere a corupției, de

c tre reprezentanții Serviciului Anticorupție Mehedinți, fiind prezentate situațiile în care au fost
implicați funcționari din cadrul anumitor instituții.
De asemenea a fost urm rit Planul de combatere i prevenire a corupției cu luarea
m surilor necesare.
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VI.

COOPERAREA INTERINSTITU IONAL

I RELA II INTERNA IONALE

În cadrul colabor rii cu structurile de profil din Ministerul Afacerilor Interne
Continuând buna tradi ie stabilit

de serviciul nostru, conform Protocoalelor

de colaborare încheiate la nivelul institu iilor, Şcoala de perfec ionare a personalului poli iei
de frontier Drobeta Turnu Severin a desf şurat pentru cursan i activit i de vizit şi instruire privind
emiterea şi eliberarea paşapoartelor .
Au fost transmise adrese de informare c tre Direc ia Jude en de Eviden a Persoanelor
cu privire la 200 de persoane care au dobândit pentru prima dat

statutul de cet ean român

cu domiciliul în str in tate ca urmare a emiterii paşapoartelor simple cu men ionarea domiciliului
în str in tate de c tre serviciul nostru precum i prin emiterea în regim de urgenț a pa apoartelor
temporare CRDS de c tre ambasade, în vederea efectu rii men iunilor corespunz toare în bazele
de date ale eviden ei popula iei.
La solicitarea Serviciilor Locale de Eviden

a Persoanei s-au f cut verific ri

în eviden ele manuale şi electronice, active şi pasive, pentru 207 persoane, în vederea clarific rii
statutului acestora şi punerii în legalitate pe linie de eviden a persoanei.
Pentru 92 minori n scu i în str in tate care nu figurau în baza de date a eviden ei
popula iei au fost comunicate datele de identificare c tre Directia Public Comunitar de Eviden

a

Persoanelor Mehedin i.
In urma solicit rilor telefonice primite din partea structurilor M.A.I. s-au f cut în aceast
perioad 121 verific ri în baza de date manual şi electronic , precum şi scan ri de documente aflate
în mapele personale.
În cadrul activit ii de preg tire profesional la nivelul S.P.C.E.E.P.S. în domeniul
Schengen au fost puse la dispozi ia personalului temele de preg tire în domeniu .
Potrivit art.38, alin.(3) din H.G. nr. 50 /19.02.2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prefectul
jude ului Mehedin i a emis aviz favorabil pentru un nr. de 2 anchete sociale în vederea promov rii
şi acord rii de ajutoare de urgen de c c tre Agen iei Na ionale pentru Pl i şi Inspec ie Social .
La solicitarea MAI, Institu ia Prefectului - Jude ul Mehedin i a acordat sprijin Oficiului
Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliar în vederea opera ionaliz rii sistemelor informatice
Registrul Electronic Na ional al Nomenclaturii Stradale (RENNS) şi Registrul Agricol Na ional
(RAN) prin organizarea de întâlniri în teritoriu pe centre de instruire între gestionarul celor dou
sisteme informatice respectiv O.J.C.P.I. şi reprezentan ii prim riilor, fiind organizate 3 întâlniri.
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La aceste întâlniri au participat, responsabilul cu completarea şi eviden a Registrului
Agricol şi responsabilul cu eviden a Registrul Electronic Na ional al Nomenclaturii Stradale, precum
şi secretarul din fiecare unitate administrativ teritorial . La aceste sesiuni de lucru au fost prezentate:
 cadrul legal incident, etapele operaţionalizării sistemului informatic Registrul Agricol
Na ional şi Manualul de utilizare a sistemului pentru prim rii;
 cadrul legal specific, etapele operaţionalizării sistemului informatic Registrul
Electronic Na ional al Nomenclaturii Stradale şi Manualul de utilizare a sistemului
pentru prim rii.
Ulterior acestor instruiri destinate preg tirii personalului din prim rii pentru
opera ionalizarea celor dou sisteme, la solicitarea OJCPI s-a monitorizat activitatea de alocare
a creden ialelor pe fiecare responsabil local şi validarea conturilor deschise în fiecare din cele dou
sisteme printr-o comunicare permanenta cu oficiul de cadastru pe de o parte şi cu prim riile pe de alt
parte.
În vederea urm ririi realiz rii de c tre toate unit ile administrativ teritoriale a activit ii
de inventariere a domeniului public al acestora, a fost demarat ac iunea de aten ionare a primarilor s
ia toate m surile pentru înscrierea în termenele legale.
Alte activit ți derulate:
 A fost transmis Ministerului Afacerilor Interne

informarea cu privire la implementarea

prevederilor Conven iei Cadru privind Protec ia Minorit ilor Na ionale – utilizarea limbilor
minoritare în cadrul Instituţiei Prefectului şi a serviciilor publice deconcentrate;
 S-au transmis, atât Inspectoratului Jude ean de Stat în Construc ii Mehedinti cât şi prim riilor
din jude ul Mehedin i, informa iile precum şi materialele comunicate, în vederea respect rii
obliga iilor proprietarilor privitor la cartea tehnică a construcţiei, obliga ii prev zute în Legea
nr.10/1995 privind calitatea în construc ii;
 A fost întocmit

situa ia la zi a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale precum

şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi comunicat ca document public
reprezentan ilor mass-media;
 Institu ia Prefectului, pe baza informa ilor transmise de c tre Direc ia Jude ean de Statistic
şi de c tre prim rii, a comunicat tuturor unit ilor administrativ teritoriale din jude num rul maxim
de posturi calculat în baza Ordonan ei de Urgen

a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
m suri financiare, aprobat cu modific ri şi complet ri. De asemenea situa ia num rului maxim
de posturi a fost comunicat şi Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvolt rii Regionale
Administra iei Publice şi Fondurilor Europene, Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici precum
şi Administra iei Jude ene a Finan elor Publice în vederea monitoriz rii încadr rii în num rul
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de posturi şi raport rii trimestrial c tre Ministerul Finan elor Publice a situa iilor referitoare la modul
de respectare a prevederilor ordonan ei de c tre institu iile publice locale.
De asemenea a fost acordat

consultan

autorit ilor administra iei publice locale referitor

la limitele de încadrare în num rul de posturi calculat în vederea înfiin rii de servicii de poli ie local .
Asigurarea calit ii aerului înconjur tor
La ini iativa prefectului jude ului Mehedin i, având în vedere prevederile Legii nr.104/2011
privind calitatea aerului înconjur tor, s-a desf şurat, în data de 08 decembrie 2017 la sediul institu iei
prefectului, o sedin

de lucru cu reprezentan i ai Consiliului Jude ean Mehedin i, Agentiei pentru

Protec ia Mediului Mehedin i şi ai G rzii de Mediu cu scopul impulsion rii procedurii de elaborare la
nivelul jude ului a Planului de men inere a calit ii aerului, acțiune ce intr potrivit prevederilor
legale în responsabilitatea Consiliului Jude ean Mehedin i.
Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi Mehedinţi,
Comisia jude ean în domeniul egalit ii de şanse între femei şi b rba i constituit la nivelul jude ului
Mehedin i, constituit

prin Ordinul prefectului nr. 9/20.01.2016 îşi desf şoar

activitatea sub

preşeden ia reprezentantului Agen iei Jude ene de Pl i şi Inspec ie Social Mehedin i. Lucr rile
de secretariat ale comisiei au fost asigurate tot de A.J.P.I.S. Comisia a desf şurat în cursul anului
2017 o şedin , în data de data de 17 mai 2017, având ca ordine zi: Prezentarea proiectului „Violen a
domestic şi violen a bazat pe deosebirea de sex ”Linia telefonic gratuit , cu nr. 0800-500-333,
lansat de A.N.E.S., în cadrul proiectului „ Start - o via de calitate în siguran ”.
Colectivul judeţean de Analiză Tehnică pentru evaluarea impactului activităţilor şi/sau instalaţiilor
asupra mediului
Rolul Institu iei Prefectului Jude ului Mehedin i în cadrul Colectivului de Analiz Tehnic
a activit ilor cu impact asupra mediului înconjur tor, se exercit prin desemnarea unui reprezentant
care particip s pt mânal la şedin ele organizate de institu ia care asigur preşeden ia structurii,
respectiv Agen ia Jude ean pentru Protec ia Mediului Mehedin i, formulând obiec ii, propuneri,
atunci când este cazul.
In conformitate cu O.U.G. nr.164/2008 privind protectia mediului, cu modific rile
i complet rile ulterioare, în baza Ordinului prefectului județului Mehedinti

nr. 355/09.10.2012

privind constituirea Colectivului de Analiza Tehnica, reprezentantul instituției prefectului, la invitația
Agentiei de Protecție a Mediului Mehedinti, a participat la cele 35 sedințe ale Comitetului de Analiz
Tehnic privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului
de mediu, în cadrul c rora s-au analizat un num r de peste 282 proiecte de investiții la nivelul județului
şi 120 activit ți cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competența de rezolvare
a Ministerului Mediului.
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1. Num r edințe ale Comisiei de Analiz Tehnic : 35, în cadrul carora au fost analizate:


Proiecte: 282



Activit ți: 120

2. Num r edințe Comitet Special Constituit: 17, în cadrul c rora au fost analizate.
Planuri de urbanism sau amenajamente silvice: 17
3. Nu am avut respingeri de documentatii.
Comitetul Jude ean pentru Zona Montan Mehedin i
Comitetul Jude ean pentru Zona Montan Mehedin i a fost constituit prin Ordinul prefectului
nr. 294/29.09.2017. În cursul anului 2017 comitetul s-a întrunit in 3 şedin e de lucru cu scopul aducerii
în aten ia institu iilor implicate a legisla iei specifice, a identific rii de solu ii de sprijinire
a fermierilor, a produc torilor agricoli din zona montan , de conservare a tradi iilor, protejarea
patrimoniului şi dezvoltarea turismului in zona montan .
În şedin a din data 22 noiembrie 2017, în cadrul Comitetului Jude ean pentru Zona Montan
Mehedin i s-a stabilit s se dea curs ini iativei de introducere în arealul de zon montan a 5 noi unit i
administrativ teritoriale urmare a proiectului de act normativ prin care urmeaz s fie schimbate
criteriile de clasificare a localit ilor care vor face parte din zona montan . La nivelul Jude ului
Mehedin i sunt cuprinse 11 localit i şi se doreşte includerea în acest areal a 16 localit i.
În acest sens Institu ia Prefectului, în demersurile întreprinse

prin furnizarea de date

i informa ii cu privire la condi iile specifice (altitudine, panta terenurilor, caracteristicile solului,
gospodarii neelectrificate), sprijin demersurile Agen iei Zonei Montane pentru promovarea unui nou
proiect al legii muntelui în care localit ile excluse prin Ordinul M.A.D.R. nr.355/2007, s poat
fi incluse pe baza unor noi criterii de delimitare in zona montan a jude ului.
Activitatea privind minorit ile
Activitatea desf şurat cu scopul consolid rii în jude ul Mehedin i a rela iilor interetnice între
cet enii români apar inând minorit ilor etnice în raport cu cei de etnie român , a avut ca principiu
egalitatea deplin de drepturi şi şanse de afirmare a identit ii.
Politica fa de minorit i a vizat p strarea, afirmarea şi dezvoltarea identit ii etnice, culturale,
religioase şi lingvistice prin politici afirmative, combaterea discrimin rii şi promovarea toleran ei,
promovarea valorilor diversit ii culturale, încurajarea dialogului interetnic, eliminarea oric rei forme
de extremism, rasism sau şovinism şi, nu în ultimul rând, îmbun t irea situa iei romilor şi continuarea
politicilor de reducere a decalajelor dintre popula ia rom şi societate în ansamblu.
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VII.

DIFICULT

I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE

EFICIENTIZARE A ACTIVIT

II

În anul 2017, la nivelul structurilor din organica instituției nu au fost identificate
probleme deosebite care s împiedice realizarea obiectivelor specifice sau generale, constatându-se o
bun organizare i folosire a resurselor umane i financiare.

VIII. OBIECTIVE 2018

Cancelaria prefectului
a) Îmbunătățirea cadrului organizatoric și documentar pentru susținerea activităților
prefectului;
Direcții de acțiune:
 Armonizarea Regulamentului de organizare i funcționare a instituției cu prevederile
actelor normative în vigoare, în special O.S.G.G. 400/2014;
 Planificarea anual

i trimestrial

a

edințelor comisiilor coordonate/conduse

de prefect i preg tirea acestora prin materiale elaborate cu minimum trei zile înainte;
 Monitorizarea activit ții în domeniile controlului managerial intern i anticorupției;
b) Îmbunătățirea actului de transparență decizională și comunicare publică;
Direcții de acțiune:


Capacitarea tuturor persoanelor decidente la actul de decizie;



Mediatizarea ordinelor i activit ților publice ale prefectului pe site-ul instituției

i pagina

de Facebook;


Organizarea periodic a unor conferințe i brifinguri de pres ;



Menținerea contactului direct cu cet țeanul prin intermediul site-ul instituției

i paginii

de Facebook;
c) Îmbunătățirea cadrului organizatoric de susținere și monitorizare a strategiilor
guvernamentale.


Monitorizarea îndeplinirii Programului de Guvernare la nivel județean;



Instituirea unei atitudini proactive a serviciilor deconcentrate în îndeplinirea m surilor,
conform competențelor legale, ce le revin din Programul de Guvernare.
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Serviciul Public Comunitar Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple
Noua tendin în executarea actului managerial modern la nivelul tuturor institu iilor din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne vizeaz prin prisma recomand rilor Uniunii Europene descentralizarea
deciziei, eficientizarea activit ii, combaterea corup iei în interiorul şi exteriorul institu iei schimbarea
mentalit ii func ionarilor publici cu statut special, astfel încât cuvântul de ordine în activitatea
acestora s

fie doar "profesionalismul", dezoltarea unei culturi organiza ionale, combataterea

criminalit ii organizate, adaptarea politicii de resurse umane la standardele europene, promovarea
unui act managerial ştiin ific, eficient şi implementarea ghidului carierei .
Pentru îmbun t irea indicatorilor obținu i, se va urm ri :
۰ executarea la termen şi de calitate a serviciilor;
۰ planificarea judicioas a personalului implicat în procesul de preluare a cererilor;
۰ asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice la datele cuprinse în Registrul Na ional
de Eviden

a Paşapoartelor Simple şi asigurarea unei baze de date corecte, fidele şi de

actualitate cu privire la statutul juridic în raport cu statul român;
۰ îndeplinirea m surilor stabilite prin programul de combatere a birocra iei în activitatile
de rela ii cu publicul şi respectarea principiilor şi a regulilor specifice „Codului de etic
şi deontologie a poli istului”, modificat şi actualizat prin Hotararea nr 991/25.08.2005;
۰ punerea în aplicare a m surilor stabilite prin Planul de acţiune pentru prevenirea corupţiei
în rândul

personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte şi al serviciilor publice

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
۰ verificarea şi actualizarea planurilor de cooperare cu structurile MAI ;
۰ continuarea colabor rii cu institu iile publice conform protocoalelor existente, privind
realizarea activit ilor specifice comune pe linia folosirii documentelor de c l torie;
۰ dezvoltarea preg tirii profesionale a personalului sistemului de paşapoarte prin participarea
la cursurile de carier ;
۰ perfec ionarea preg tirii profesionale prin organizarea dezbaterii temelor de pregatire
continu planificate;
۰ prelucrarea cu intreg colectivul a temelor de pregatire în domeniul Schengen;
۰ dezvoltarea comunic rii şi a rela iilor cu publicul;
۰ gestionarea eficient a resurselor umane, financiare şi materiale.
Din dorința de a oferi publicului servicii prompte i de calitate, i accentu rii activit ții
de arhivare electronic a documentelor prin trecerea la sistemul de emitere a paşapoartelor simple
electronice şi temporare , având în vedere existen a la nivelul serviciului nostru a unui spa iu amenajat
necorespunz tor, este imperios necesar ca în perioada imediat urm toare s identific m cu ajutorul
conducerii Institu iei Prefectului soluții pentru :
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-

igienizarea spațiului destinat ghi eelor de lucru cu publicul i a s lii publicului;

-

amenajarea spațiului destinat ghi eului de preluare online a cererilor de pa apoarte i dotarea
cu un un multifuncțional necesar activit ții de preluare online a cererilor;

-

inlocuirea aparatului de aer condiționat din spațiul destinat echipamentelor de comunicații;

-

organizarea documentelor în spațiul arhivei neoperative din strada Aurelian 46;

-

reorganizarea arhivei serviciului;

-

înlocuirea treptat a tehnicii de calcul aflat în exploatare din anul 2006.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatricularea Vehiculelor
 oferirea unor servicii de calitate popula iei, prin scurtarea timpului de efectuare a oric rei
opera iuni, oferirea de l muriri complete şi posibilit i de solu ionare legale, atitudine civilizat , inut
corespunz toare şi limbaj politicos al lucr torilor;
 asigurarea legalit ii opera iunilor efectuate la birourile de lucru cu publicul;
 scurtarea termenelor de solu ionare a cererilor cet enilor şi evitarea aglomer rilor la birourile
de lucru cu publicul;
 dezvoltarea colaborarii cu institutiile si autoritatile publice locale (politie, DGA, DIPI, ARR,
ISCTR etc.).
Compartimentul Informatic
-

Implementarea si actualizarea site-ului institu iei pe serverul Ministerului Afacerilor Interne
în Re eaua de Comunica ii Voce Date;

-

Actualizarea softurilor de salarizare i contabilitate conform legisla iei în vigoare:

-

Actualizarea sistemului de resurse umane al M.A.I, E-MRU, respectiv aplica ia
E-REVISAL;

-

Comunicarea actelor de procedur în format electronic, conform Noului Cod de Procedur
civil care permite utilizarea mijloacelor informatice de comunicare a actelor de procedur ;

-

Actualizarea de versiuni noi ale sistemelor de operare – Windows 7, 8 Professional sau 10,
pentru a beneficia de actualiz rile de securitate ce protejeaz calculatoarele de viruşi şi alte
programe software r u inten ionate şi pentru a evita pierderea sau furtul informa iilor
electronice şi a datelor cu caracter personal;

-

Asigurarea unei bune func ion ri a sistemelor informatice;

-

Dezvoltarea şi modernizarea sistemului informatic al institu iei prefectului, în conformitate
cu tehnologiile existente pe pia ;
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-

Monitorizarea evenimentelor ap rute în exploatarea sistemelor informatice;

-

Asigurarea managementului inteligent al activit ilor şi schimbului informatizat de date;

-

Adaptarea strategiilor, programelor de achizi ie echipamente noi, func ie de poten ialul
noilor tehnologii;

-

Introducerea tehnologiilor noi precum si ridicarea calitativ a celor deja existente.

69

IX.

CONCLUZII
În urma analizei activit ții desf urate de c tre Instituția Prefectului – Județul

Mehedinți, se pot trage urm toarele concluzii:


A fost asigurat respectarea legalit ții i menținut lini tea i ordinea public

în județul

Mehedinți, având în vedere urm toarele :


Nu au fost constatate infracțiuni la emiterea hot rârilor consiliilor locale;



Nu au avut loc greve ori manifestații de amploare îndreptate împotriva Guvernului
ori a instituției prefectului;



În cadrul Unit ții Administrativ Teritoriale Mehedinți nu sunt cunoscute grupuri
de interese ori organizații de tip mafiot care s pun în pericol funcționarea în
siguranț a instituțiilor statului;



Toate situațiile de urgenț

au fost gestionate f r

a crea prejudicii majore

populației prin amploarea i efectele produse.


Comisiile i comitetele organizate prin ordin al prefectului i conduse de c tre acesta i-au
desf urat activitatea în conformitate cu regulamentele de organizare i funcționare a acestora;



Instituția dispune de un personal bine preg tit profesional i integru, managementul resurselor
umane asigurând principiile transparenței

i legalit ții deciziei în traseul profesional al

funcționarilor publici i personalului contractual;


Au fost asigurate resursele financiare pentru desf urarea activit ților instituției în condiții
optime i plata la timp a drepturilor salariale ale personalului;



Alegerile parțiale efectuate în dou unit ți administrativ teritoriale s-au desf urat conform
calendarului, f r incidente;



Patrimoniul instituției a fost gestionat corect, nefiind înregistrate diminu ri.

PREFECTUL JUDE ULUI MEHEDIN I
Nicolae DR GHIEA
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