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                           R O M Â N I A 

                                  
          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL VRANCEA 
 

                                                                         Anex  la Ordinul nr.13 
din 20.01.2017 

 

 
REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNC IONARE A 
INSTITU IEI PREFECTULUI - JUDE UL VRANCEA 

 
CAPITOLUL I – DISPOZI II GENERALE 
 

 -Actul normativ de înfiin are a institu iei:  
Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare.  
 -Prevederi legale privind organizarea şi func ionarea institu iei prefectului 

Regulamentul de organizare şi func ionare a Institu iei prefectului a fost elaborat în baza prevederilor:  

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

Legii nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare;  

Legii nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, (r2) cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

Legii nr.7/2004 privind Codul de conduit  a func ionarilor publici, republicat ; 

Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

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

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

Hot rârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

Hot rârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind 
prefectul şi institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

Ordonan ei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

Hot rârii Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

Hot rârii Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare;  

 

 



 2 

Hot rârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al func ionarilor public, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

Hot rârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesional  a 
func ionarilor publici; 

Ordinului nr. 252/2004 al ministrului finan elor publice pentru aprobarea Codului privind conduita 
etic  a auditorului intern; 

Ordinului ministrului afacerilor interne nr.18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul 
Afacerilor Interne; 

Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structural  şi 
management organizatoric în unit ile Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 Data înfiin ării:        4 aprilie 1992 - Prefectura jude ului Vrancea 

     21 iulie 2004 – Institu ia Prefectului, jude ul Vrancea 

 Prezentarea succintă a institu iei 
Pentru exercitarea de c tre prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constitu iei şi a altor legi se 

organizeaz  şi func ioneaz  institu ia prefectului, sub conducerea prefectului.  
Institu ia prefectului este o institu ie public  cu personalitate juridic , cu patrimoniu şi buget 

propriu. 
Prefectul este ordonator ter iar de credite.  
Sediul institu iei prefectului, denumit prefectur , este in Palatul Administrativ, situat în municipiul 

Focşani, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, jude ul Vrancea.  
Personalul din cadrul institu iei prefectului este format din func ionari publici, func ionari publici cu 

statut special (poli işti) şi personal contractual. Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, 
suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de munc  ale personalului din cadrul 
institu iei prefectului se efectueaz  prin ordin al prefectului, în condi iile legii. Num rul maxim de posturi şi 
structura posturilor aferente institu iei prefectului se stabilesc anual prin ordin al ministrului afacerilor 
interne.  

 

 Rela ii func ionale 
În îndeplinirea atribu iilor sale, Institu ia Prefectului stabileşte raporturi cu cet eni, institu ii publice 

şi alte persoane juridice astfel: 
a) Rela ii de subordonare: - Guvernul României; 
    - Ministerul Afacerilor Interne. 
b) Rela ii de colaborare: - Preşedin ia României; Parlamentul; Ministere; cu autorit ile publice 

locale din jude ; 
c) Relaii de parteneriat: - Patronate – Sindicate; 
d) Rela ii de îndrumare şi control: -verificarea legalit ii actelor administrative ale consiliului 

jude ean, ale consiliului local sau ale primarului; 
e) Rela ii de conducere: - Serviciile publice deconcentrate din jude ; 
f) Rela ii publice: - cu alte institu ii centrale şi locale - cu cet enii. 
 

 Rela ii ierarhice  
(a) subordonarea subprefectului fa  de prefect; 
(b) subordonarea şefilor de serviciu şi a coordonatorilor compartimentelor fa  de prefect şi dup  

caz, fa  de subprefect, în limita competen elor stabilite de legisla ia în vigoare, a ordinelor prefectului, a 
structurii organizatorice şi a fişei postului; 

(c) subordonarea personalului de execu ie fa  de şeful de serviciu sau fa  de coordonatorul de 
compartiment. 
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 Rela ii de colaborare - se stabilesc atât între structurile de specialitate ale institu iei, cât şi între 
acestea şi structurile cu activit i similare ale autorit ilor şi/ sau institu iilor publice ale 
administra iei publice locale sau centrale, dup  caz.  

 

 Rela iile de colaborare şi cooperare exterioare - se stabilesc numai pe baza unui mandat expres, 
acordat de prefect.  

 

 Rela ii de reprezentare  
(a) Institu ia Prefectului este reprezentat  prin Prefectul jude ului Vrancea. 
(b) Subprefectul şi personalul institu iei pot reprezenta institu ia prefectului în rela iile cu celelalte 
structuri ale administra iei centrale sau locale, cu autorit i judec toreşti, cu organisme, organiza ii 
neguvernamentale, asocia ii şi funda ii, etc., din ar  sau str in tate, în limitele prev zute de actele 
normative în vigoare şi ale mandatului acordat de prefect. 
 
CAPITOLUL II  - ORGANIZAREA INSTITU IEI 

Structura organizatoric  a institu iei prefectului (organigrama) este aprobat  prin ordinul prefectului şi 
cuprinde urm toarele structuri: 

 

1. PREFECT 

2. SUBPREFECT 

3. CANCELARIA PREFECTULUI 

4. AUDIT INTERN  

5. STRUCTURA DE SECURITATE 

6. COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE 

7. COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI ACHIZI II PUBLICE 

8. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

9. SERVICIUL AFACERI EUROPENE, RELA II INTERNA IONALE ŞI SERVICII PUBLICE 
DECONCENTRATE 

a) Compartiment dezvoltare economic , monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi minoritate 
rom ; 

b) Compartiment afaceri europene şi cooperare interna ional ; 
c) Compartiment situa ii de urgen , monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice. 

10. SERVICIUL VERIFICAREA LEGALIT II, A APLIC RII ACTELOR NORMATIVE, 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI APOSTILE 

a) Compartiment verificarea legalit ii, a aplic rii actelor normative şi contencios administrativ; 
b) Compartiment apostil ri, autoriz ri, atribuire de denumiri şi ordine prefect. 
 

11. SERVICIUL URM RIREA APLIC RII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU, 
RELA II PUBLICE 

a) Compartiment urm rirea aplic rii actelor cu caracter reparatoriu; 
b) Compartiment informare, rela ii publice, secretariat, IT, arhiv . 
 

12. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDEN A 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE  

13. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR  
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CAPITOLU L  III  - ATRIBU II LE ŞI OBIECTIVELE GENERALE ALE INSTITU IEI 

Institu ia Prefectului, jude ul Vrancea are rolul de a îndeplini atribu iile conferite prefectului 
prin: 

- Constitu ia României;  

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare,  

-Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare;  

-Hot rârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind 
prefectul şi institu ia prefectului, 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, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

-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 modific rile şi complet rile ulterioare; 

-Hot rârea Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare şi prin alte acte normative. 

            Institu ia Prefectului, județul Vrancea urm reşte îndeplinirea urm toarelor obiective generale: 
(1) Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul județului Vrancea a obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare şi în politicile na ionale şi de afaceri europene; 
(2) Exercitarea controlului privind legalitatea actelor emise sau aprobate de autorit ile administra iei publice 
locale de la nivelul județului Vrancea; 
(3) Derularea ac iunilor de verificare exercitate de c tre comisiile mixte constituite prin ordinul prefectului, 
conform competen elor, asupra modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul județului; 
(4) Gestionarea situa iilor de urgen  şi ini ierea m surilor ce se impun pentru prevenirea acestora; 
(5) Conducerea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administra iei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul județului Vrancea; 
(6) Îndeplinirea atribu iilor în domeniul reconstituirii dreptului de proprietate; 
(7) Realizarea activit ilor privind certificarea prin aplicarea apostilei; 
(8) Eficientizarea rela iei cu cet eanul şi a comunic rii interne şi externe; 
(9) Eficientizarea activit ii institu iei şi asigurarea îndeplinirii politicilor na ionale referitoare la reforma 
administra iei publice; 
(10) Realizarea eficient  a atribu iilor referitoare la calitatea de ordonator ter iar de credite; 
(11) Asigurarea eliber rii şi eviden ei paşapoartelor simple; 
(12) Respectarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al 
pl cilor cu numere de înmatriculare; 
(13) Organizarea în bune condi ii a procesului electoral. 

 

CAPITOLUL IV  - CONDUCEREA  INSTITU IEI 
 

PREFECTUL - ATRIBU IILE PREFECTULUI - ACTELE PREFECTULUI  
 

Art. 1.  (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Numirea prefectului se face de c tre 
Guvern la propunerea Ministrului afacerilor interne.  

            (2) Prefectul face parte din categoria înal ilor func ionari publici.  
Art. 2 .  Prefectul este garantul respect rii legii şi a ordinii publice la nivel local.  
Art. 3.  Capacitatea juridic  de drept public a institu iei prefectului se exercit  în exclusivitate de c tre 

prefect.  
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Art. 4.  Exercitarea drepturilor şi asumarea obliga iilor civile ale institu iei prefectului se realizeaz  de 
c tre prefect sau de c tre o persoan  anume desemnat  prin ordin al acestuia.  

Art. 5 . (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte urm toarele atribu ii 
principale:  

 asigur , la nivelul jude ului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, ordonan elor şi 
hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; 

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

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

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

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

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

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

 utilizeaz , în calitate de şef al protec iei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi 
baza logistic  de interven ie în situa ii de criz , în scopul desf şur rii în bune condi ii a acestei 
activit i; 

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

 conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unit ilor 
administrativ-teritoriale; 

 dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a politicilor de integrare 
european  cu avizul M.A.E.; 

 hot r şte, în condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare din ar  şi din 
str in tate, în vederea promov rii intereselor comune; 

 verifica m surile întreprinse de c tre primar sau preşedintele consiliului jude ean în calitatea lor de 
reprezentan i ai statului în unitatea administrativ-teritorial  şi poate sesiza organele competente în 
vederea stabilirii m surilor necesare, în condi iile legii;  

 solicit  primarului sau preşedintelui consiliului jude ean, dup  caz, convocarea unei şedin e 
extraordinare a consiliului local, a consiliului jude ean în cazuri care necesit  adoptarea de m suri 
imediate pentru prevenirea, limitarea sau înl turarea urm rilor calamit ilor, catastrofelor, 
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru ap rarea ordinii şi liniştii publice; 

 solicit  convocarea de îndat  a consiliului local ori a consiliului jude ean în caz de for  major  şi 
de maxim  urgen  pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unit ilor administrativ-teritoriale; 

 propune miniştrilor şi conduc torilor celorlalte organe ale administra iei publice centrale 
organizate la nivelul unitilor administrativ-teritoriale sanc ionarea conduc torilor serviciilor 
publice deconcentrate din subordinea acestora; 

 convoac  Colegiul prefectural cel pu in o dat  pe lun  şi oricând se consider  c  este necesar; 
 aprob , în calitate de ordonator ter iar de credite, bugetul institu iei prefectului; 
 aprob  regulamentul de organizare şi func ionare a institu iei prefectului, precum şi organigrama, 

cu încadrarea în num rul şi structura posturilor alocate de c tre ordonatorul principal de credite;  
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 numeşte, sanc ioneaz  şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, a raporturilor de munc , în condi iile legii, pentru personalul pentru care are, potrivit legii, 
competen a de numire; 

 ac ioneaz  pentru ap rarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguran ei cet eanului, precum şi a 
drepturilor şi libert ilor cet enilor, în condi iile prev zute de lege; 

 asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, preg tirea şi aducerea la îndeplinire a 
m surilor de ap rare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protec ie civil ; 

 stabileşte, prin ordin, şi alte atribu ii pentru structurile de pecialitate ale institu iei prefectului, în 
vederea îndeplinirii în cele mai bune condi ii a atribu iilor care i-au fost conferite prin 
reglement rile legale; 

 

(2) În calitate de conduc tor al institu iei gestioneaz  informa ii clasificate şi îndeplineşte atribu iile 
specifice ce decurg din aceast  calitate. 

(3) Prefectul îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi 
sarcini stabilite de Guvern, Primul-ministru, respectiv de c tre Ministrul afacerilor interne.  

Art. 6.  Prefectul poate stabili, prin ordin, atribu ii pentru subprefect şi poate delega, de asemenea prin 
ordin, copmpeten ele de coordonare a compartimentelor din cadrul institu iei prefectului. Aceste ordine se 
comunic  Ministerului Afacerilor Interne.  

Art. 7.  În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul asigur  leg tura operativ  
dintre fiecare ministru, respectiv conduc tor al organului administra iei publice centrale din subordinea 
Guvernului şi conduc torul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.  

Art. 8.  (1) Pentru îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau 
normativ, in condi iile legii.  

           (2) Ordinele prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise dup  
consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unit ilor administrativ-
teritoriale. Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se public , potrivit legii.  
 

ATRIBU IILE SUBPREFECTULUI 
 

Art. 9. (1) Pentru îndeplinirea atribu iilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este 
ajutat de un subprefect.  

(2) Numirea subprefectului se face de c tre primul-ministru.  
(3) Subprefectul face parte din categoria înal ilor func ionari publici.  
Art.10. Subprefectul îndeplineşte urm toarele atribu ii delegate de c tre prefect:  

   1). cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:  
 analizeaz  activitatea desf şurat  de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul Public 

Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple Vrancea şi de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea şi elaborez  
propuneri pentru îmbun t irea activit ii acestora pe care le înainteaz  prefectului; 

 examinarea, împreun  cu conduc torii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorit ile 
administra iei publice locale, a stadiului de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni care se deruleaz  în 
comun; 

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

 asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri cu caracter tehnic 
sau de specialitate c tre conduc torul institu iei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, 
prin grija personalului din cadrul institu iei prefectului; 

 asigurarea examin rii proiectelor bugetelor, precum şi a situa iilor financiare privind execu ia 
bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, dup  caz, prin 
ordin al ministrului ori al conduc torului organului administra iei publice centrale organizat la 
nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului; 
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 întocmirea proiectului regulamentului de func ionare a colegiului prefectural, cu respectarea 
prevederilor regulamentului-cadru; 

 dispunerea m surilor în vederea organiz rii şedin elor colegiului prefectural, stabilirea, dup  
consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invita ilor, pe 
care le înainteaz  prefectului;  

 urm rirea modului de îndeplinire a hot rârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija 
secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespect rii acestora, pe 
care le înainteaz  prefectului; 

 gestionarea şi urm rirea m surilor dispuse de c tre prefect în calitate de preşedinte al comitetului 
jude ean pentru situa ii de urgen , precum şi a hot rârilor luate în cadrul comitetului jude ean 
pentru situa ii de urgen ; 

   2). cu privire la conducerea operativ  a Institu iei Prefectului, jude ul Vrancea: 
 asigurarea conducerii operative a institu iei prefectului, cu excep ia cancelariei prefectulu i; 
 elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi func ionare a institu iei prefectului, pe care 

îl supune spre aprobare prefectului; 
 asigurarea elabor rii proiectului ordinului prefectului privind înfiin area şi organizarea oficiilor 

prefecturale şi transmiterea acestuia c tre Ministerul afacerilor interne; 
 asigurarea transmiterii c tre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual; 
 primirea, distribuirea coresponden ei şi urm rirea rezolv rii acesteia în termenul legal; 
 elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le 

prezint  prefectului; 
 asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ c tre Ministerul Afacerilor 

Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al jude ului; 
 îndrumarea metodologic  a secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Vrancea, cu 

excep ia secretarului general al jude ului Vrancea; 
 gestionarea şi urm rirea îndeplinirii m surilor dispuse de c tre prefect cu privire la realizarea 

sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; 
 stabilirea şi urm rirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de 

activitate specifice institu iei prefectului; 
 înaintarea c tre prefect de propuneri cu privire la organizarea şi desf şurarea circuitului legal al 

lucr rilor, informarea documentar , primirea şi solu ionarea peti iilor, precum şi la arhivarea 
documentelor; 

 acordarea de consultan  autorit ilor administra iei publice locale privind proiectele acordurilor 
de colaborare, cooperare, asociere, înfr ire şi aderare, ini iate de acestea; 

 verificarea documenta iei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe 
teritoriul României, care urmeaz  s  produc  efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al 
Conven iei cu privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat  la 
Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonan a Guvernului nr. 66/1999, 
aprobat  prin Legea nr. 52/2000, cu modific rile ulterioare; 

 aprobarea eliber rii de extrase sau copii de pe acte din arhiva institu iei prefectului, cu excep ia 
celor care con in informa ii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu; 

 asigurarea secretariatului comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra 
terenurilor, în calitate de secretar al comisiei jude ene; 

 exercitarea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu şi 
convocarea în şedin e lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi. 

3. îndeplinirea atribu iilor în calitate de func ionar de securitate. 
4. îndeplinirea şi altor atribu ii stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului. 

Art. 11. (1) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de subprefect dac  are sarcina de a le pune în 
aplicare. 

(2) În lipsa prefectului, atribu iile acestuia se asigur  de c tre subprefect. 
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CAPITOLUL V - ATRIBU IILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN INSTITU IA 
PREFECTULUI – JUDE UL VRANCEA 
 

Art.12. Cancelaria prefectului are următoarele atribu ii principale: 
Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct. Personalul din cadrul cancelariei 

prefectului este numit sau eliberat din func ie de c tre prefect. Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi 
desf şoar  activitatea în baza unui contract individual de munc  pe perioad  determinat  și cuprinde funcții 
de execuție de specialitate specific  încheiat în condi iile legii, pe durata exercit rii func iei de c tre înaltul 
func ionar public.  

1) Activitatea cancelariei prefectului este coordonat  de un director, care r spunde în fa a prefectului 
în acest sens.  

2) Raporturi:  
a) De subordonare ierarhic : este subordonat  prefectului;  
b) De colaborare:  

 cu autorit ile administra iei publice locale; 
 cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale - 

organizate în jude , cu unit i din subordinea ministerelor care nu au servicii deconcentrate, cu 
regiile autonome de interes na ional şi cu filialele acestora din jude , precum şi cu companiile 
na ionale reprezentate în jude ; 

 cu alte institu ii şi organiza ii cu atribu ii specifice;  
 cu celelalte compartimente din institu ie. 
Cancelaria prefectului îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

- asigur  condi iile necesare desf şur rii şedin elor de lucru ale prefectului prin programarea întâlnirilor 
de lucru, organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentan ii locali ai societ ii civile, ai sindicatelor, ai 
patronatelor şi ai partidelor politice şi întocmirea draftului agendei s pt mânale a prefectului cu activit ile ce 
urmeaz  a fi desf şurate în s pt mâna urm toare;  

- întocmeşte şi actualizeaz  agenda zilnic  de activit i a prefectului, prin consultarea acestuia, pe 
tronsoane orare şi subiecte, inând seama atât de evenimente periodice, cât şi de cele cu caracter ocazional ; 

- particip  al turi de al i reprezentan i, desemna i de prefect, la ac iuni de verificare şi îndrumare la 
nivelul întregului jude , cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative; 

- analizeaz  datele oferite de sondaje, statistici, studii şi informeaz  prefectul cu privire la principalele 
probleme şi tendin e ale mediului social şi economic din jude ul Vrancea;  

- elaboreaz  sintezele mass-media pentru informarea rapid  şi corect  a prefectului;  
- realizeaz  c i de comunicare între institu ia prefectului şi mass-media; 
- elaboreaz  buletinele informative cu privire la activitatea institu iei prefectului; 
- organizeaz , la solicitarea prefectului, evenimente de natur  s  informeze opinia public  şi mass-

media cu privire la ac iunile prefectului;  
- face propuneri pentru a asigura realizarea, între inerea şi actualizarea site-ului oficial al institu iei 

prefectului; 
- realizeaz  ac iuni de mediatizare a activit ii Institu iei Prefectului prin intermediul paginii de internet 

a institu iei a comunicatelor si inform rilor de presa, numai dup  aprobarea acestora de c tre prefect si prin 
consultare cu directorul cancelariei prefectului; 

- coordoneaz  activitatea de reactualizare a informa iilor referitoare la Institu ia Prefectului puse la 
dispozi ia cet enilor prin intermediul site-ul institu iei; 

- asigur  punerea la dispozi ia mijloacelor de informare în mas  a informa iilor destinate opiniei 
publice, în vederea cunoaşterii exacte a activit ii prefectului, prin inform ri şi conferin e de pres ; 

- promoveaz  imaginea Institu iei Prefectului prin broşuri, buletine informative, pliante în format 
electronic; 

- confirm  facturile primite de la institu iile mass-media din punct de vedere al respect rii materialului 
documentar pus la dispozi ie sau al timpului de emisie prev zut în contract; 
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- se implic  în organizarea evenimentelor interne şi interna ionale cuprinse în planul de ac iuni al 
institu iei şi particip  la evenimentele organizate de institu ia prefectului, precum şi la evenimentele la care 
institu ia este partener; 

- particip  al turi de al i reprezentan i, desemna i de prefect la ac iuni de verificare şi îndrumare la 
nivelul întregului jude , cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative; 

- verific  stadiului realiz rii m surilor pentru combaterea birocra iei în activitatea de rela ii cu publicul 
din cadrul autorit ilor administra iei publice locale; 

- îndrum  cet enii care se adreseaz  cu diverse probleme la cancelaria prefectului spre persoanele sau 
institu iile care au competen e de rezolvare; 

- asigur  redactarea, eviden a, primirea, trierea, repartizarea, urm rirea solu ion rii şi multiplic rii 
coresponden ei ordinare; 

- tehnoredacteaz  lucr ri primite de la prefect; 
- asigur  un circuit optim al coresponden ei primite de la prefect c tre compartimentele de specialitate 

şi persoanele indicate în rezolu ie; 
- întocmeşte liste utile (numere de telefon, adrese institu ii, ministere etc); 
- ordoneaz  mapa de coresponden  în vederea semn rii; 
- difuzeaz  ordinele, instruc iunile date de prefect; 
- asigur  convocarea persoanelor invitate de c tre prefect; 
- asigur  ordinea primirii în audien  a persoanelor de c tre prefect; 
- elibereaz  şi ine eviden a ordinelor de deplasare ale salaria ilor; 
- particip  la realizarea sarcinilor ce decurg din activitatea de protocol la cabinetul prefectului; 
- ine eviden a oficialit ilor din ar  şi str in tate primite de c tre prefect; 
- primeşte, verific  şi înregistreaz  coresponden a intern  şi extern , adresat  Institu iei Prefectului prin 

poşt  militar ; 
-ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 

organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local; 

-asigur  aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informa iile de interes public şi transparen a 
decizional  în administra ia public  în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces 
la informa iile de interes public, coroborat cu dispozi iile H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public; ale Legii 
nr. 52/2003 – privind transparen a decizional  şi H.G. nr 1723/2004 privind aprobarea Programului de m suri 
pentru combaterea birocra iei în activitatea de rela ii cu publicul, cu modific rile şi complet rile ulterioare;  

- colaboreaz  la transpunerea în practic  a Strategiei de îmbun t ire a situa iei romilor; 
- r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 

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

Activitatea cancelariei prefectului este coordonat  de c tre directorul de cancelarie, care r spunde în 
fa a prefectului, în acest sens, informându-l în timp util asupra oric rei probleme care prezint  importan  din 
domeniul de activitate al cancelariei. 

Art.13. Audit intern  

Desf şoar  activitatea func ional independent  care printr-o abordare sistematic  şi metodic  ofer  
asigurare şi consiliere, celui mai înalt nivel al managementului, asupra modului de gestionare a riscurilor 
asociate activit ilor derulate în vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice ale institu iei publice. 

Auditul public intern, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern, nu trebuie s  fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desf şurarea 
activit ilor supuse auditului public intern. 

Conducerea compartimentului este asigurat  de prefect. 
Raporturi: 
a) De subordonare ierarhic  : - este subordonat direct prefectului;  
b) De colaborare:  



 10 

 cu toate compartimentele din institu ie; 
 cu Direc ia Audit Public Intern - Serviciul 2 pentru institu iile prefectului din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, conform Normelor generale privind exercitarea activit ilor de audit public intern, 
aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne 18/2015. 
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.672/19.12.2002 privind auditului public intern, 

modificat  şi completat  de Ordonan a nr.37/29.01.2004, aprobat  prin Legea nr.106/07.04.2004 pentru 
modificarea şi completarea reglement rilor privind auditul public intern, atribu iile auditorului sunt 
urm toarele: 

a) îşi desf şoar  activitatea conform Normelor Metodologice privind exercitarea auditului public 
intern în Ministerul afacerilor interne aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.18/2015; 

b) elaboreaz  proiectul planului anual de audit public intern şi a proiectului planului multianual de 
audit public intern; 

c) efectueaz  activit i de audit public intern pentru a evalua dac  sistemele de management financiar 
şi control ale institu iei publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 
economicitate, eficien  şi eficacitate; 

Auditeaz , cel pu in o dat  la 3 ani, f r  a se limita la acestea, urm toarele: 
- angajamentele bugetare şi legale din care deriv  direct sau indirect obliga ii de plat , inclusiv din 

fondurile comunitare; 
- pl ile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al 

unit ilor administrativ-teritoriale; 
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unit ilor administrativ-

teritoriale; 
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a t itlurilor de crean , 

precum şi a facilit ilor acordate la încasarea acestora; 
- alocarea creditelor bugetare; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
- sistemul de luare a deciziilor; 
- sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
- sistemele informatice. 

d) informeaz  directorul DAPI, despre recomand rile neînsuşite de c tre conduc torul institu iei 
publice auditate, precum şi despre consecin ele acestora; 

e) raporteaz  periodic directorului DAPI iregularit ile sau posibilele prejudicii semnificative 
identificate în realizarea misiunilor de audit public intern; 

f) raporteaz  lunar structurii metodologice stadiul de implementare a recomand rilor formulate în 
rapoartele de audit public intern; 

g) elaboreaz  raportul anual al activit ii de audit public intern; 
h) pune în aplicare Programul de asigurare şi îmbun t ire a calit ii sub toate aspectele activit iii de 

audit public intern; 
i) asigur  desf şurarea preg tirii profesionale continue; 
j) arhiveaz  dosarele de audit public intern potrivit reglement rilor legale cu caracter general şi intern.  
 

Art. 14. Structura de securitate 
Activitatea structurii de securitate este condus  de func ionarul de securitate. 
În instituțiile care administreaz  sisteme de prelucrare automat  a datelor, rețele de transmisii date și 

sisteme informatice și de comunicații în care se stocheaz , se proceseaz  sau se transmit informații 
clasificate, se instituie o component  de securitate pentru tehnologia informației și a comunicațiilor 
(CSTIC). Pentru implementarea m surilor de protec ie a informa iilor clasificate la nivelul Institu iei 
prefectului-jude ul Vrancea prin Ordin al prefectului s-a organizat în subordinea subprefectului structura de 
securitate. 

Atribu iile principale în ce priveşte protecția informațiilor clasificate sunt: 
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a) elaboreaz  şi supune aprob rii conducerii institu iei normele interne privind protec ia informa iilor 
clasificate, elaborate sau p strate de institu ie, ulterior monitorizând aplicarea acestor norme la nivelu l 
institu iei; 

b) consiliaz  conducerea institu iei în leg tur  cu toate aspectele privind securitatea informa iilor 
clasificate;  

c) în baza propunerilor formulate de c tre structurile de specialitate, elaboreaz  şi actualizeaz  
Programul de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate, pe care îl supune aviz rii Ministerului 
Afacerilor Interne şi aprob rii conducerii institu iei; 

d) organizeaz  activitatea de preg tire specific  a persoanelor care au acces la informa ii clasificate; 
e) organizeaz  şi asigur  respectarea regulilor generale privind primirea, eviden a, întocmirea, p strarea, 

manipularea, multiplicarea, transportul şi repartizarea lucr rilor ce con in informa ii clasificate; 
f) organizeaz  activitatea de eviden  a ordinelor şi instruc iunilor ministrului afacerilor interne; 
g) efectueaz , cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a m surilor legale de 

protec ie a informa iilor clasificate, în baza planific rii; 
h) asigur  p strarea, eviden a şi actualizarea certificatelor de securitate, a autoriza iilor de acces la 

informa ii clasificate, a permiselor de acces în zonele de securitate şi a listelor informa iilor clasificate; 
i) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea şi s  controleze m surile privitoare 

la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii;  
j) acord  sprijin reprezentan ilor autoriza i ai institu iilor publice abilitate, potrivit competen elor legale, 

pe linia verific rii persoanelor pentru care se solicit  accesul la informa ii clasificate;  
k) asigur  protec ia datelor şi a informa iilor gestionate şi ia m suri de prevenire a scurgerii de 

informa ii clasificate;  
l) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  presteze servicii de paz  și protecție a obiectivului 

Instituția Prefectului;  
m) arhiveaz  și p streaz  în condiții corespunz toare documentele care conțin informații clasificate, 

potrivit nomenclatorului arhivistic al instituției.  
    2. Atribu iile principale în ce priveşte Componenta CSTIC sunt: 

a) asigur  protec ia datelor şi a informa iilor gestionate şi ia m surile ce se impun pentru prevenirea 
scurgerii informa ilor clasificate; 

b) solicit  acreditarea/reacreditarea SIC-ului;  
c) r spunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilit ilor de securitate, de natur  

tehnic , care reprezint  parte component  a SIC; d) asigur  exploatarea în condi ii de securitate a SIC;  
d) particip  la selec ionarea, organizarea şi realizarea preg tirii personalului cu atribu ii în domeniul 

INFOSEC; 
e) organizeaz  şi desf şoar  convoc ri de instruire cu utilizatorii SIC;  
f) verific  periodic implementarea m surilor de protec ie în SIC; 
g) cerceteaz  incidentele de securitate şi raporteaz  rezultatele, ierarhic, concomitent cu aplicarea unor 

m suri de reducere a consecin elor; 
h) r spunde de asigurarea dezvolt rii, implement rii şi men inerii m surilor de securitate în SIC; 
i) particip  la elaborarea și actualizarea Raportului de Analiz  a Riscului de Securitate;  
j) particip  la elaborarea și actualizarea Cerințelor de Securitate Specifice;  
k) particip  la elaborarea şi actualizarea Procedurilor Opera ionale de Securitate; 
l) monitorizeaz  permanent toate aspectele de securitate specifice SIC; 
m) actualizeaz  şi ține eviden a tuturor utilizatorilor autoriza i care au acces la SIC;  
n) aplic  m suri adecvate de control al accesului la SIC respectiv; 
o) verific  elementele de identificare a utilizatorilor;  
p) asigur  eviden a evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de lucru; 
q) verific  dac  modific rile de configura ie a SIC afecteaz  securitatea şi dispune m surile în 

consecin ; 
r) verific  dac  personalul cu acces autorizat SIC cunoaşte responsabilit ile care revin în domeniul 

protec iei informa iilor;  
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s) verific  modul de executare a între inerii şi actualiz rii software-ului; 
t) execut  controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informa iilor;  
u) particip  la întocmirea Programului de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate al Institu iei 

Prefectului, Jude ul Vrancea; 
v) consiliaz  conducerea Institu iei Prefectului Jude ul Vrancea în leg tur  cu toate aspectele privind 

securitatea informa iilor clasificate în sistemul INFOSEC;  
w) asigur  exploatarea în condi ii de securitate a SIC şi protec ia datelor în sistemul INFOSEC, 

desf şurând activit i specifice, conform legisla iei în vigoare şi instruc iunilor structurilor de specialitate 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  

x) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea şi s  controleze m surile 
privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii. 

- îndeplineşte atribu iile conform Ordinului MAI, privind componenta de securitate pentru tehnologia 
informa iei şi a comunica iei din subordinea func ionarului de securitate, respectiv: 
    a) implementarea metodelor, mijloacelor şi m surilor necesare protec iei informa iilor în format electronic; 
    b) exploatarea opera ional  a SPAD şi RTD - SIC în condi ii de securitate; 
    c) coordonarea cooper rii dintre unitatea de in toare a SPAD sau RTD - SIC şi autoritatea care asigur  
acreditarea; 
    d) implementarea m surilor de securitate şi protec ia criptografic  ale SPAD sau RTD - SIC. 

- îndeplineşte atribu ii privind componenta de securitate –SIC, în directa subordonare a func ionarului 
de securitate. 

 
Art. 15. Compartimentul financiar-contabilitate  

Organizeaz  şi conduce contabilitatea, în conformitate cu Legea nr.82/1991, republicat , cu modific rile 
şi complet rile ulterioare şi planul de conturi pentru institu ii publice, asigurând oglindirea clar  şi real  a 
tuturor elementelor patrimoniale ale institu iei. 

1) Raporturi: 
a) De subordonare: este subordonat prefectului; 
b) De colaborare: 

 cu Direc ia General  Financiar  din Ministerul Afacerilor Interne; 
 cu Direc ia de Comunica ii şi Tehnologia Informa iilor din Ministerul Afacerilor 

Interne; 
 Direc ia General  Logistic  din Ministerul Afacerilor Interne; 
 cu celelalte compartimente din institu ie; 
 cu autorit ile publice locale; 
 cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor; 
 cu alte institu ii din jude  cu atribu ii specifice. 
Atribu ii cu privire la activitatea financiar-contabil : 

- întocmeşte lucr rile referitoare la proiectul de buget anual, anexe, note de fundamentare pe care le 
prezint  spre aprobare conducerii Institu iei Prefectului şi Ministerului Afacerilor Interne;  

- organizeaz  contabilitatea cheltuielilor, pe baza bugetului aprobat şi repartizat institu iei, pe capitole, 
titluri de cheltuieli, articole, alineate bugetare, plata net  de cas  şi cheltuielile efective corelate cu obliga iile 
de plat  pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale, cheltuielile de capital;  

- organizeaz  şi conduce eviden a contabil  a elementelor de activ şi pasiv, a clien ilor şi furnizorilor, a 
altor crean e şi obliga ii;  

- asigur  întocmirea la timp şi în conformitate cu dispozi iile legale a balan elor de verificare 
(trimestriale şi anuale); 

- asigur  p strarea documentelor justificative care stau la baza înregistr rilor în contabilitate; 
- întocmeşte lunar, documenta ia privind cererile de credite în concordan  cu nevoile institu iei; 
- face propuneri pentru suplimentarea aloca iilor bugetare precum şi modificarea aloca iilor bugetare 

între articole, conform dispozi iilor legale; 
- asigur  înregistrarea cronologic  şi sistematic  a opera iunilor financiar-contabile; 
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- urm reşte încadrarea cheltuielilor la nivelul creditelor aprobate în structur ; 
- analizeaz  lunar şi trimestrial stadiul execu iei bugetare; 
- analizeaz  lunar şi trimestrial monitorizarea cheltuielilor de personal; 
- întocmeşte documenta ia necesar  privind deschiderile de finan ri pentru cheltuieli de capital la 

Trezoreria Focşani; 
- asigur  organizarea inventarierii anuale a patrimoniului institu iei, începând cu convocarea comisiei 

de inventariere pentru instruire şi terminând cu analiza modului de valorificare a inventarului; 
- asigur  întocmirea şi verific  periodic registrul numerelor de inventar pentru mijloacele fixe existente 

în institu ie şi inscrip ioneaz  bunurile conform Ordinului OMEF nr. 3512/2008 pentru documentele financiar 
contabile anexa nr. 2; 

- respect  disciplina financiar  şi propune prefectului achitarea facturilor, pe baza documentelor 
justificative; 

- particip  la întocmirea fişelor de finan are pentru ob inerea de fonduri din credite externe 
(rambursabile sau nerambursabile) pe baz  de programe; 

- informeaz  periodic conducerea Institu iei Prefectului - jude ul Vrancea despre posibilit ile 
financiare, propunând luarea de m suri în vederea respect rii legisla iei în vigoare; 

- analizeaz  periodic activitatea de aprovizionare a institu iei cu materiale (mijloace fixe, obiecte 
inventar, rechizite, materiale gospod reşti şi pentru între inere, consumabile pentru calculatoare şi pentru 
aparatele xerox etc); 

- coordoneaz  şi verific  aplicarea dispozi iilor legale privind procurarea produselor de protocol pentru 
cancelaria prefectului; 

- verific  modul de acordare a diurnelor pentru persoanele care se deplaseaz  pe baza ordinelor de 
deplasare emise de Prefect; 

- întocmeşte documenta ii pentru deplas rile în str in tate ale salaria i din cadrul institu iei; 
- verific  necesitatea reviziilor tehnice şi a repara iilor pentru autoturismele din parcul Institu iei 

Prefectului - jude ul Vrancea; 
- execut  control zilnic asupra opera iunilor efectuate prin cas  şi trezorerie, astfel încât s  se asigure 

decontarea imediat  a comenzilor, contractelor, recuperarea debitelor restante, lichidarea tuturor obliga iilor de 
plat ;  

- întocmeşte documentele de plat  c tre furnizori şi verific  decontarea acestora prin banc , trezorerie;  
- întocmeşte şi depune, la termenele stabilite de Ministerul afacerilor interne, situa iile financiare 

trimestriale, anuale;  
- întocmeşte la termen statele de plat  a salariilor şi a altor drepturi salariale; 
- întocmeşte declara iile individuale şi centralizate cu privire la impozitele şi taxele datorate bugetului 

consolidat şi transmite în format electronic declara iile organelor abilitate în colectarea acestora;  
- exploateaz  programul FOREXEBUG al Ministerului Finan elor Publice în vederea asigur rii pl ilor 

pentru cheltuieli de personal şi materiale pentru cele dou  capitole bugetare (51, 61); 
- întocmeşte d rile de seam  statistice şi alte inform ri solicitate, pe care le comunic  celor în drept;  
- acord  viza de control financiar preventiv propriu conform legisla iei în vigoare, urm rind cadrul 

general al opera iunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi aprobate prin ordin al prefectului;  
- efectueaz  opera iunile specifice angaj rii, lichid rii şi cheltuielilor pe baza propunerilor 

compartimentelor de specialitate - ALOP; 
- rezolv  în termenul legal coresponden a repartizat  şi întocmeşte situa iile solicitate de c tre minister 

prin adrese, radiograme urm rind cu stricte e respectarea termenului de r spuns;  
- întocmeşte necesarul anual, trimestrial şi lunar al publica iilor şi face abonamente la publica ii, 

monitoare oficiale, colec ii de legi şi hot râri de guvern; 
- r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 

p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform 
prevederilor legale;  
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- în conformitate cu prevederile legale, particip  la organizarea alegerilor locale şi generale, precum şi a 
referendumurilor, asigurând achizi ionarea materialelor necesare, repartizarea lor în teritoriu şi acordarea 
indemniza iilor membrilor birourilor electorale din întreg jude ul;  

- urm reşte cunoaşterea şi respectarea legisla iei în vigoare în domeniul de activitate specific;  
- particip  la întocmirea altor situa ii, inform ri repartizate de conducerea institu iei prefectului; 
- îndeplineşte şi alte atribu ii stabilite de conducerea institu iei prefectului. 
 

Art. 16. Compartimentul resurse umane, achizi ii publice 
1) Raporturi: 
a) De subordonare: este subordonat prefectului  
b) De colaborare: 
 cu Direc ia General  Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne; 
 cu Direc ia de Comunica ii şi Tehnologia Informa iilor din Ministerul Afacerilor Interne;  
 cu Direc ia General  Paşapoarte din Ministerul Afacerilor Interne; 
 cu Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Ministerul 
Afacerilor Interne; 
 cu celelalte compartimente din institu ie; 
  cu autorit ile publice locale; 
  cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor; 
 cu Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici; 
 cu alte institu ii din jude  cu atribu ii specifice 

 

Atribu ii cu privire la activitatea de resurse umane: 
 

- particip  la elaborarea Regulamentului de organizare şi func ionare al institu iei prefectului şi 
elaboreaz  proiectul de ordin care îl supune spre aprobare;  

- particip  la elaborarea Regulamentului Intern şi prezint  proiectul de ordin spre aprobare;  
- întocmeşte în proiect organigrama şi statul de func ii pentru institu ia prefectului, acte prin care se 

asigur  încadrarea în num rul maxim de posturi şi structura acestora aprobat de ministrul afacerilor interne;  
 transmite la Ministerul Afacerilor Interne şi/ dup  caz, la A.N.F.P. documenta ia necesar : 
 pentru transformarea posturilor vacante; 
 pentru transformarea posturilor ca urmare a promov rii personalului;  
 în cazul modific rii structurii şi/sau a num rului posturilor, ca urmare a reoganiz rii; 
 pentru aprobarea modific rii structurii posturilor repartizate, ca urmare a modific rii calit ii/ 

regimului juridic al postului ocupat; 
 pentru aprobarea modific rii posturilor repartizate, ca urmare a modific rii structurii posturilor 

repartizate, în alte situa ii prev zute de acte normative; 
- p streaz  în condi ii optime statele de func ii semnate de c tre prefect şi aprobate de c tre ordonatorul 

principal de credite, ministrul afacerilor interne;  
- efectueaz  lucr ri legate de recrutare, încadrare conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific ri şi complet ri ulterioare, Dispozi iei Directorului 
Direc iei Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare 
utilizate în activitatea de management resurse umane în unit ile Ministerului Afacerilor Interne; 

- asigur  gestionarea corect  a func iilor publice, eviden a datelor personale ale func ionarilor publici şi 
actualizarea permanent  a acestora, gestioneaz  portalul de management al A.N.F.P privind eviden a func iilor 
publice şi al func ionarilor publici; 

- comunic  tuturor func ionarilor publici interesa i şi conducerii institu iei documentele transmise de 
c tre A.N.F.P. pe portalul de management privind desemnarea reprezentan ilor în comisii de concurs şi de 
solu ionare a contesta iilor; 

- acord  consultan  de specialitate şefilor structurilor de specialitate din cadrul institu iei şi 
monitorizeaz  activitatea de evaluare anual  a performan elor profesionale ale func ionarilor publici şi a 
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personalului contractual iar la finalizarea activit ii introduce în dosarele profesionale/personale rapoartele de 
evaluare; 

- respect  legisla ia muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariilor, a grada iilor 
de vechime şi a altor drepturi de personal şi actualizarea acestora ori de câte ori apar modific ri 
(major ri/index ri, promov ri, schimb ri de func ii);  

- întocmeşte referatul şi proiectul de ordin pentru reluarea activit ii personalului care a beneficiat de 
concediu pentru îngrijirea copiilor în vârst  de pân  la doi sau trei ani, dup  caz;  

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

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

- monitorizeaz  aplicarea m surilor privind formarea profesional  a func ionarilor publici din cadrul 
institu iei şi întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realiz rii m surilor planificate; 

- întocmeşte planul anual de perfec ionare profesional ;  
- întocmeşte proiecte de ordin privind:  

 numirea sau eliberarea din func ie a personalului din aparatul propriu; 
 modificarea raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici prin: delegare, detaşare, transfer; 
 încetarea raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici, în urm toarele cazuri: de drept, prin 

acordul p r ilor, consemnat în scris, prin eliberare din func ia public , prin destituire din func ia public , prin 
demisie; 

 definitivarea pe post; 
 numirea îndrum torilor pentru func ionarii publici debutan i; 
 numirea temporar  pe post; 
 suspendarea raporturilor de serviciu sau de munc ; 
 promovarea în grad, treapt  profesional  sau în func ie pentru personalul contractual; 
 promovarea în func ie, promovarea în clas , promovarea în grad profesional pentru func ionarii 

publici; 
 stabilirea salariilor de baz , a indemniza iilor si a altor drepturi salariale stabilite prin lege pentru 

func ionari publici, personalul de la cabinetul prefectului si cel angajat pe baz  de contract de munc , 
majorarea sau indexarea salariilor; 

 avansarea în urm toarea grada ie de vechime; 
 sanc ionarea disciplinar  a salaria ilor din aparatul propriu; 
 desemnarea unor reprezentan i ai Institu iei Prefectului, jude ul Vrancea în comisii de concurs sau de 

solu ionare a contesta iilor; 
 organizarea sau reorganizarea comisiei paritare, a comisiei de disciplin ; 
 organizarea şi desf şurarea concursurilor pentru ocuparea func iilor publice vacante; 
 reorganizarea institu iei; 
 aprobarea Regulamentului de organizare si func ionare a Institu iei Prefectului. 

- ine eviden a vechimii în munc  pentru fiecare salariat şi stabileşte grada ia corespunz toare; 
- întocmeşte documenta ia necesar  pentru acordarea sporului pentru cei care lucreaz  în condi ii de 

munc  v t m toare; 
- întocmeşte şi pred  în termen rapoartele statistice trimestriale, semestriale şi anuale privind num rul 

de personal;  
- asigur  activitatea de planificare a concediilor de odihn  pe anul urm tor;  
- asigur  activitatea de replanificare a concediilor de odihn  neefectuate; 
- ine eviden a concediilor de odihn , concediilor de odihn  suplimentare, concediilor pentru 

incapacitate temporar  de munc , concediilor pentru evenimente deosebite, recuper ri; concedii f r  plat  sau 
absen e nemotivate pentru fiecare salariat în parte; 
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- completeaz  lunar în fişele de eviden  individual  orele suplimentare efectuate şi orele suplimentare 
recuperate;  

- întocmeşte documenta ia necesar  pentru completarea dosarelor de pensionare pentru limita de vârst , 
pentru invaliditate sau pentru pensie de urmaş; 

- întocmeşte, gestioneaz  şi actualizeaz  permanent dosarele profesionale ale func ionarilor publici şi 
dosarele personale ale celorlal i salaria i;  

- opereaz  modific rile în programul REVISAL al M.A.I. pentru personalul contractual; 
- întocmeşte şi completeaz  registrele privind eviden a salaria ilor şi eviden a func ionarilor publici în 

format de hârtie şi în format electronic; 
- elibereaz  adeverin e de salariat şi adeverin e privind vechimea în munc ; 
- se îngrijeşte de confec ionarea legitima iilor pentru salaria i şi asigur  anual invertarierea acestora;  
- asigur  implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere şi de interese, îndeplinind în 

acest sens atribu iile prev zute în Legea nr. 176/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007;  
- exercit  atribu iile corespunz toare activit ii de consiliere etic  şi de monitorizare a respect rii 

normelor de conduit ; 
- verific  sesiz rile repartizate şi le rezolv  în termen;  
- pân  la data de 5 ale lunii transmite la Direc ia General  Management Resurse Umane din cadrul 

M.A.I. situa ia gestion rii posturilor şi a personalului şi statul de personal pentru luna anterioar ; 
- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 

organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local; 

- r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 
p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea acestora la depozitul arhivei,  conform 
prevederilor legale. 
 

- în ceea ce priveşte activitatea consilierului de integritate 
- asigur  diseminarea materialelor transmise de c tre DGA cu privire la activitatea de prevenire şi 

combatere a corup iei din M.A.I.; 
- ine eviden a nominal  a personalului care particip  la activit ile de informare şi de instruire 

anticorup ie organizate de c tre DGA; 
- propune şefului structurii organizarea şi desf şurarea unor activit i de instruire realizate de c tre 

personalul specializat al DGA; 
- asigur  secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corup iei; 
- sprijin  personalul DGA în realizarea activit ilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de 

realizare a studiilor de caz. 
 

Atribu ii cu privire la activitatea de achizi ii publice: 
 

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistr rii institu iei în 
Sistemul Electronic al Achizi iilor Publice sau recuperarea certificatului digital, dac  este cazul; 

-  elaboreaz  şi, dup  caz, actualizeaz , pe baza necesit ilor transmise de celelalte compartimente ale 
autorit ii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achizi iilor publice; 

-  elaboreaz  sau, dup  caz, coordoneaz  activitatea de elaborare a documenta iei de atribuire şi a 
documentelor-suport, în cazul organiz rii unui concurs de solu ii, a documenta iei de concurs, pe baza 
necesit ilor transmise de compartimentele de specialitate; 

-  îndeplineşte obliga iile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev zute de Legea nr. 
98/2016- Legea achizi iilor publice; 

-  aplic  şi finalizeaz  procedurile de atribuire; 
-  realizeaz  achizi iile directe de produse, servicii şi lucr ri; 
- constituie şi p streaz  dosarul achizi iei publice. 
- elaboreaz  ordinele prefectului pentru constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea 

atribuirii contractelor de achizi ie public ; 
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- particip  în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor la deschiderea, evaluarea ofertelor/candidaturilor 
depuse de operatorii economici în cadrul procedurilor de achizi ie public  şi în cazul atribuirii contractelor de 
achizi ie direct  a c ror valori estimate f r  TVA sunt sub pragurile prev zute la art.7 alin (5) din Legea 
nr.98/2016; 

- informeaz  to i ofertan ii în leg tur  cu rezultatul aplic rii procedurilor de atribuire conform 
prevederilor Legii nr.  98/2016; 

- elaboreaz  împreun  cu consilierii juridici clauzele contractuale ale contractelor de achizi ie public ; 
- particip , împreun  cu consilierii juridici ai institu iei la solu ionarea contesta iilor depuse de 

operatorii economici în cadrul procedurilor de achizi ie public ; 
- urm reşte derularea contractelor de achizi ie public  de servicii de telefonie fix , telefonie mobil  

voce/date şi de internet mobil şi întocmeşte procese verbale de recep ie a serviciilor prestate la finalizarea 
prest rii; 

- efectueaz  lunar raportarea cheltuielilor cu serviciile de telefonie fix  şi mobil  şi a cantit ilor 
serviciilor contractate, în aplica ia informatic  dezvoltat  de c tre D.G.C.T.I. din cadrul M.A.I.; 

- completeaz  lunar în aplica ia informatic  dezvoltat  de c tre D.G.C.T.I. din cadrul M.A.I, informa ii 
cu privire la contractele subsecvente de servicii de protec ie informatic  antivirus şi antimalware; 

- transmite prin utilizarea aplica iei disponibile la adresa www.e-licita ie.ro o notificare cu privire la 
achizi ia direct  offline a c rei valoare dep şeşte echivalentul în lei al sumei de 13.000 lei f r  TVA, în cel 
mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce st  la baza achizi iei realizate; 

- ine eviden a achizi iilor directe de produse/servicii/lucr ri, ca parte a strategiei anuale de achizi ii 
publice; 

- asigur  prin purt torul de cuvânt al institu iei transparen a informa iilor în ceea ce priveşte procedurile 
de achizi ii publice; 

- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local; 

- r spunde de gruparea documentelor elaborate în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor 
de p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, 
conform prevederilor legale. 

      
Art. 17. Compartimentul administrativ 
1) Raporturi: 
a) De subordonare: este subordonat prefectului; 
b) De colaborare: 

 cu Direc ia General  Logistic  din Ministerul Afacerilor Interne; 
 cu celelalte compartimente din institu ie; 
 cu autorit ile publice locale; 
 cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor; 
 cu alte institu ii din jude  cu atribu ii specifice. 

 
Compartimentul administrativ are urm toarele atribu ii principale:  

- r spunde de gestionarea patrimoniului institu iei (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, bonuri 
valorice de combustibil), urm rind pe baza programului anual de achizi ii aprovizionarea fluent , în cantit i si 
sortimente care s  asigure o bun  desf şurare a activit ii compartimentelor func ionale ale prefecturii, evitând 
crearea de stocuri supranormative; 

- r spunde de modul de administrare şi gospod rire a sediului institu iei; 
- asigur  eviden a tehnico-operativ  privind gestionarea activelor la nivelul institu iei; 
- particip  anual la desf şurarea lucr rilor de inventariere, casare, transfer, a bunurilor aflate în 

gestiune;  
- propune constituirea comisiei de recep ie a pieselor de schimb înlocuite la maşinile din parcul auto al 

Institu iei Prefectului, jude ul Vrancea; 
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- asigur  aplicarea prevederilor referitoare la folosirea legal , exploatarea şi repararea autovehiculelor, 
precum şi la aprovizionarea cu materiale tehnice; 

- respect  regulile privind prevenirea accidentelor de circula ie şi a evenimentelor tehnice şi  urm reşte 
repararea în cel mai scurt timp şi de calitate a autovehiculelor avariate sau defecte; 

- propune şi urm reşte amenajarea şi dotarea parcului auto cu mijloace şi materiale pentru stingerea 
incendiilor, precum şi completarea şi func ionarea acestora; 

- particip  la organizarea şi desf şurarea verific rii tehnicii auto din dotare; 
- ia m surile necesare pentru încheierea asigur rii obligatorii de r spundere civil  a mijloacelor de 

transport auto din dotare şi de efectuare la termen a inspec iei tehnice periodice a acestora, conform 
prevederilor legale, cu excep ia autovehiculelor scoase din func iune; 

- verific  starea tehnic  a vehiculelor şi nu permit ieşirea în curs  a celor care nu îndeplinesc condi iile 
tehnice sau au dep şit norma pentru efectuarea reviziei tehnice, inspec iei tehnice periodice sau a schimbului 
de ulei motor; 

- organizeaz  şi execut  activitatea de inventariere a bunurilor materiale din compartimentul auto şi 
asigur  repararea şi refolosirea pieselor de schimb şi a materialelor provenite din procesul de exploatare şi 
reparare a autovehiculelor; 

- prezint  prefectului propunerile de scoatere din func iune, disponibilizare, valorificare şi casare a 
bunurilor materiale; 

- asigur  eviden a privind datele de contact şi numerele de telefon ale salaria ilor institu iei; 
- întocmeşte lunar graficele privind efectuarea serviciului de permanen  pe unitate şi comunic  M.A.I. 

programarea serviciului de permanen  pentru perioadele solicitate; 
- întocmeşte planurile de revizii tehnice şi capitale ale mijloacelor din parcul auto, gestioneaz  şi 

elibereaz  foile de parcurs; 
- conduce eviden a parcului auto şi calculeaz  consumul normat de combustibili şi lubrefian i; 
- urm reşte efectuarea anual  (periodic , dup  caz) a verific rilor privind cunoaşterea legisla iei rutiere, 

test rilor psihologice şi controlului medical pentru personalul care conduce autovehiculele din dotare, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare  

- elibereaz  şi gestioneaz  formularele cu regim special;  
- organizeaz  şi urm reşte cur enia, igienizarea şi asigurarea microclimatului în spa iile din dotarea 

institu iei, precum şi a spa iilor comune;  
-  ini iaz  documenta ia pentru transferarea f r  plat  a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar din 

patrimoniul Institu iei Prefectului; 
- efectueaz  lunar punctajul fişelor de magazie cu fişele de eviden  contabil ; 
- asigur  confec ionarea şi eviden a ştampilelor, sigiliilor, parafelor, inclusiv a celor necesare alegerilor 

şi referendumului; 
- întocmeşte şi ine eviden a cheltuielilor ocazionate de activitatea de protocol; 
- r spunde de buna gospod rire a energiei electrice, termice, apei, identific  risipa şi propune m suri 

pentru remedierea defec iunilor; 
- r spunde de buna gospod rire a materialelor de consum cu caracter administrativ; 
- verific  şi ia m surile ce se impun pentru func ionarea şi siguran a instala iilor şi utilit ilor aferente 

spa iilor aflate în administrarea prefecturii;  
- organizeaz  şi r spunde de paza institu iei şi circula ia persoanelor care intr  in sediul administrativ al 

Prefecturii, conform normelor aprobate;  
- particip  la organizarea şi desf şurarea altor activit i ce se organizeaz  la nivel de institu iei; 
- urm reşte respectarea prevederilor Legii nr. 132/2010 în ceea ce priveşte colectarea selectiv  a 

deşeurilor;  
-coordoneaz  activitatea de aplicare şi urm rire a respect rii prevederilor Legii 319/2006 privind 

securitatea şi s n tatea în munc , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
-coordoneaz  activitatea de aplicare şi urm rire a respect rii prevederilor Legii 307/2006 privind 

ap rarea împotriva incendiilor în cadrul institu iei, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
 

   Conduc torii auto au urm toarele atribu ii principale: 
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    a) s  cunoasc  şi s  respecte întocmai regulile de utilizare şi între inere prev zute în Ordinul nr.599/2008 şi 
în manualele tehnice ale autovehiculelor, precum şi normele privind circula ia pe drumurile publice; 
    b) s  cunoasc  principalele performan e şi caracteristici tehnice ale autovehiculelor pe care le au în primire 
şi s  abordeze un stil de conducere corect, pentru prevenirea producerii evenimentelor tehnice sau a 
accidentelor de circula ie; 
    c) s  cunoasc  şi s  respecte modul de utilizare şi completare a foii de parcurs, purtând r spunderea asupra 
exactit ii şi realit ii datelor pe care le înscrie şi s  nu efectueze curse în interes personal sau în afara 
sarcinilor de serviciu; 
    d) s  nu plece în curs  f r  a efectua între inerea tehnic  zilnic  a autovehiculului şi consemnarea acesteia 
pe foaia de parcurs, pentru evitarea unei st ri tehnice necorespunz toare. 
 

Art. 18. Serviciul afaceri europene, rela ii interna ionale şi servicii publice deconcentrate are în 
structura sa organizatoric  urm toarele compartimente: 

a) Compartiment dezvoltare economic , monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi minoritate 
rom ; 

b) Compartiment afaceri europene şi cooperare interna ional ; 
c) Compartiment situa ii de urgen , monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice. 
1) Conducerea este asigurat  de un Şef serviciu. 
2) Raporturi:  
a) De subordonare ierarhic : este subordonat  prefectului şi subprefectului.  
b) De colaborare:  

 cu autorit ile administra iei publice locale; 
 cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate 

în jude , cu unit i din subordinea ministerelor care nu au servicii deconcentrate, cu regiile 
autonome de interes na ional şi cu filialele acestora din jude , precum şi cu companiile 
na ionale reprezentate în jude ; 

 cu alte institu ii şi organiza ii cu atribu ii specifice; 
 cu redac iile mass media locale şi na ionale; 
 cu celelalte compartimente din institu ie. 

Art.19. Compartimentul dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 
şi minoritate romă are urm toarele atribu ii principale: 

- elaboreaz  studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare în jude , pe baza 
datelor furnizate de serviciile publice deconcentrate şi autorit ile locale, pe care le prezint  prefectului; 

- formuleaz , pe baza studiilor şi rapoartelor cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare în 
jude , propuneri de îmbun t ire a st rii de legalitate ; 

- particip  în cadrul comisiilor mixte constituite prin ordin al prefectului, care verific  modul de 
aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul jude ului; 

- sintetizeaz  propunerile privind priorit ile de dezvoltare a jude ului formulate de serviciile publice 
deconcentrate şi autorit ile locale şi le prezint  prefectului; 

- asigur  examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situa iilor financiare privind execu ia bugetar  
întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, în vederea emiterii avizului 
prefectului, pe care îl formuleaz , îl prezint  prefectului spre semnare şi îl înainteaz  ministerului de resort; 

- elaboreaz , pe baza propunerilor serviciilor publice deconcentrate, Planul anual de ac iuni pentru 
realizarea în jude , a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

- întocmeşte rapoarte trimestriale şi raportul final asupra stadiului îndeplinirii m surilor propuse în 
Planul anual de ac iuni pentru realizarea în jude , a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

- elaboreaz  Raportul anual privind starea economico-social  a jude ului, pe baza datelor privind 
situa ia şi evolu ia st rii generale economice, sociale, culturale din jude  furnizate de serviciile publice 
deconcentrate şi autorit ile locale; 

- gestioneaz   baza de date privind programele şi strategiile guvernamentale; 
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- monitorizeaz  modul de aplicare în jude  a programelor şi strategiilor guvernamentale sau 
ministeriale, pe baza rapoartelor formulate de c tre serviciile publice deconcentrate , pe care le centralizeaz  şi 
le prezint  prefectului; 

- întocmeşte documenta ia necesar  emiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri 
cu caracter tehnic şi de specialitate, cu consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate; 

- asigur , potrivit legii, transmiterea c tre serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter normativ 
emise de ministere şi celelalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului; 

- asigur  în exercitarea atributului prefectului de conduc tor al serviciilor publice, pentru serviciile 
publice deconcentrate repartizate prin ordin al prefectului: 

 verificarea şi monitorizarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare, Regulamentului Intern şi a 
întocmirii fişelor postului; 

 verificarea existen ei dosarelor profesionale, a modului de organizare şi func ionare a comisiei de 
disciplin , a activit ii de preg tire profesional  continu  (inclusiv existen a unei strategii şi planific ri pe 
termen lung); 

 eviden a şi stadiul programelor şi proiectelor implementate; 
 eviden a şi stadiul ac iunilor în instan ; 
 monitorizarea paginii web a serviciului public deconcentrat; 
 verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii 544/2001 şi Legii 52/2003. 

- conlucreaz  cu serviciile publice deconcentrate, compartimentele din aparatul propriu al consiliului 
jude ean şi al consiliilor locale în vederea elabor rii şi ini ierii proiectelor hot rârilor de Guvern care au ca 
obiect solu ionarea unor probleme de interes local ori a ini ierii, prin Ministerul afacerilor interne, a unor 
proiecte de acte normative; 

- analizeaz  posibilit ile de deschidere de c tre serviciile publice deconcentrate a unor puncte de lucru 
în unele localit i din jude  unde s  se solu ioneze cu celeritate problemele cet enilor; 

- întocmeşte rapoarte de monitorizare asupra modului de aplicare în jude  a programelor şi strategiilor 
guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorial  şi la alte activit i, pe care le prezint  
prefectului; 

- asigur  lucr rile de secretariat pentru colegiul prefectural şi alte organisme constituite, conform legii, 
prin ordin al prefectului (Comisia de dialog social, Comitetul consultativ de dialog civic pentru persoanele de 
vârsta a treia); 

- semnaleaz  fenomenele care pot genera conflicte sau st ri tensionate în rela ia dintre patronat şi 
sindicate, f când propuneri pentru prevenirea acestora); 

- asigur  realizarea sarcinilor ce decurg din Ordinul M.A.I. nr. 140/2015 privind organizarea, 
coordonarea şi controlul activit ii de protec ie a mediului în unit ile Ministerului Afacerilor Interne;  

- monitorizeaz  modul de implementare a politicilor publice pentru romi, în special a Strategiei 
Guvernului României de îmbun t ire a situa iei romilor din jude ; 

- dezvolt  cadrul rela ional cu reprezentan ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale cu responsabilit i în implementarea Planului general de 
m suri al Strategiei Guvernului de îmbun t ire a situa iei romilor din jude ; 

- colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale, cu organiza iile neguvernamentale din jude  
care au atribu ii în solu ionarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului, în general şi a 
drepturilor minorit ii romilor în special; 

- asigur  cadrul informa ional, operativ şi eficient între Ministerul Afacerilor Interne, Agen ia Na ional  
pentru Romi, Institu ia Prefectului, autorit ile administra iei publice locale şi organiza iile neguvernamentale 
din jude ; 

- colaboreaz  şi men ine leg tura cu structurile de specialitate din cadrul Institu iei Prefectului în 
vederea mediatiz rii prin mijloace mass-media din jude  a ac iunilor care vizeaz  problematica romilor şi 
stadiul îndeplinirii strategiei la nivel local; 

- particip  la organizarea şedin elor grupului mixt înfiin at la nivel jude ean; 
- informeaz  conducerea Institu iei Prefectului despre medierea conflictelor interetnice şi 

intercomunitare; 
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- organizeaz  rezolvarea solicit rilor care vin din partea comunit ilor de romi, prin participarea la 
şedin ele şi audien ele conducerii institu iei; 

- colaboreaz  cu toate autorit ile şi institu iile publice în vederea realiz rii programelor şi a finan rii 
proiectelor care urmeaz  a fi implementate în comunit ile de romi; 

- sprijin  birourile regionale ale A.N.R. în vederea strângerii datelor necesare elabor rii, implement rii 
şi coordon rii unor proiecte de dezvoltare comunitar  local  sau proiecte post-aderare, în jude ; 

- colaboreaz  cu asocia ii, funda ii şi institute care monitorizeaz  respectarea drepturilor omului, gradul 
de incluziune a romilor şi stadiul implement rilor politicilor publice pentru romi, a unor proiecte şi programe 
destinate romilor în plan local; 

- întocmeşte raportul semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor de strategie a guvernului de 
îmbun t ire a situa iei romilor şi activitatea structurilor de implementare a strategiei; 

- asigur  asisten a de specialitate exper ilor locali pentru romi care îşi desf şoar  activitatea în cadrul 
aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prev zute în Planul general de m suri 
pentru aplicarea Strategiei de îmbun t ire a situa iei romilor; 

- identific , propune solu ii pentru îmbun t irea situa iei romilor pe care le transmite, dup  însuşirea 
lor de c tre prefect, institu iei competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- întocmeşte lunar un calendar cu activit ile ce se vor desf şura la nivel jude ean pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de m suri, pentru aplicarea Strategiei de îmbun t ire a situa iei 
romilor;  

- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local. 

 
Art.20 . Compartimentul afaceri europene şi cooperare interna ională are urm toarele atribu ii 

principale: 
- asigur  includerea în planul anual de ac iuni pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare  a ac iunilor circumscrise politicilor de integrare european ; 
- particip  la realizarea ac iunilor cuprinse în planul de ac iuni pentru realizarea în jude  a politicilor 

na ionale, a politicilor de integrare european  şi intensificare a rela iilor externe; 
- ine eviden a ac iunilor desf şurate din planul de ac iuni pentru realizarea în jude  a politicilor 

na ionale, a politicilor de integrare european  şi intensificare a rela iilor externe; 
- propune prefectului organizarea de ac iuni pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea 

european  adoptate la nivel central, în parteneriat cu serviciile publice deconcentrate; 
- colaboreaz  cu reprezentan ii societ ii civile la activit ile care au leg tur  cu procesul de integrare 

european  şi particip  la programele societ ii civile în domeniul integr rii europene; 
- propune prefectului încheierea parteneriatelor cu reprezentan ii societ ii civile în vederea desf şur rii 

de activit i care au leg tur  cu procesul de integrare european  şi particip  la programele societ ii civile în 
domeniul integr rii europene; 

- organizeaz  activit i menite s  conduc  la cunoaşterea de c tre autorit ile administra iei publice 
locale şi de c tre cet eni a programelor cu finan are extern  ini iate şi sus inute de Uniunea European  şi de 
alte organisme interna ionale 

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

- elaboreaz  eviden a centralizat  a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate 
de rela ii interna ionale; 

- solicit  serviciilor publice deconcentrate şi autorit ilor locale informa ii necesare elabor rii raportului 
anual privind starea socio-economic  a jude ului; 

- particip  la organizarea, din ini iativa institu iei sau în colaborare cu al i parteneri, a manifest rilor 
locale de multiplicare a informa iei europene şi de prezentare a unor proiecte comunitare în derulare; 

- particip  la organizarea, din ini iativa institu iei sau în colaborare cu al i parteneri, a manifest rilor 
locale de multiplicare a informa iei europene şi de prezentare a unor proiecte comunitare în derulare; 
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- propune demersurile necesare pentru intensificarea colabor rii cu institu ii similare din Uniunea 
Europeana şi realizarea unor protocoale de înfr ire;  

- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local. 

Art.21 . Compartimentul situa ii de urgen ă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilită i 
publice are urm toarele atribu ii principale: 

- solicit  serviciilor publice deconcentrate inform ri asupra îndeplinirii m surilor dispuse de c tre 
prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean, pentru situa ii de urgen ; 

- prezint  prefectului, pe baza solicit rilor autorit ilor locale, propuneri privind modul de utilizare, în 
situa ii de criz , a fondurilor special alocate de la bugetul de stat; 
 
 

- în cazul iminen ei sau manifest rii unei situa ii de urgen , propune prefectului, în situa iile prev zute 
de lege, convocarea consiliilor locale şi a consiliului jude ean, dup  caz; 

- prezint  prefectului rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în caz de 
dezastre, elaborate de colective de specialişti constituite prin ordin al prefectului, precum şi m surile 
întreprinse de autorit ile administra iei publice locale în astfel de situa ii; 

- prezint  prefectului inform ri cu privire la iminen a producerii unor fenomene naturale periculoase, 
transmise de institu iile abilitate; 

- asigur  informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la 
evaluarea preliminar  a efectelor şi a pagubelor produse, efectuat  de cei în drept; 

- prezint  prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protec iei popula iei 
afectate de calamit i naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase, pe baza 
propunerilor autorit ilor publice locale interesate; 

- propune prefectului constituirea de comisii mixte care s  verifice modul de distribuire a ajutoarelor 
umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului; 

- monitorizeaz  activitatea comisiilor mixte constituite şi prezint  prefectului rapoartele întocmite de 
acestea; 

- monitorizeaz  progresul m surilor şi ac iunilor cuprinse în Strategia na ional  şi în Planul multianual 
de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit i publice; 

- centralizeaz  rapoartele de activitate de la unit ile locale de monitorizare; 
- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 

organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local. 

Şeful serviciului asigur  aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informa iile de interes 
public, conform Legii nr. 544/2001 cu modific rile şi complet rile ulterioare şi H.G. nr.123/2002. 

 

Art.22. Serviciul verificarea legalită ii, a aplicării actelor normative, contencios administrativ şi 
apostile are în structura sa urm toarele compartimente: 

a) Compartiment verificarea legalit ii, a aplic rii actelor normative şi contencios administrativ; 
b) Compartiment apostil ri, autoriz ri, atribuire de denumiri şi ordine prefect. 
1) Conducerea este asigurat  de un Şef serviciu.  
2) Raporturi: 
a). De subordonare ierarhic : este subordonat prefectului şi subprefectului; 
b). De colaborare: 

 cu autorit ile administra iei publice locale; 

 cu celelalte compartimente din institu ie; 

 cu autorit ile judec toreşti şi ale Ministerului justi iei; 

 cu servicii publice deconcentrate din jude ; 
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 cu alte autorit i şi institu ii publice teritoriale şi centrale. 
c). De îndrumare şi control: cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative ale consiliului 
jude ean, ale consiliului local sau ale primarului. 
Art.23. Compartimentul  verificarea legalită ii, a aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ are urm toarele atribu ii principale: 
- avizeaz  ordinele prefectului din punctul de vedere al legalit ii; 
- ine eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale 

transmise prefectului în vederea exercit rii controlului de legalitate, asigur  p strarea acestora, precum şi 
eviden a ac iunilor şi dosarelor aflate pe rolul instan elor judec toreşti; 

- examineaz , sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele administrative emise sau 
adoptate de c tre autorit ile administra iei publice locale; 

- verific  legalitatea contractelor încheiate de autorit ile administra iei publice locale, asimilate potrivit 
legii actelor administrative, ca urmare a sesiz rii prefectului de c tre persoanele care se consider  v t mate 
într-un drept sau interes legitim; 

- ine eviden a şedin elor consiliilor locale la localit ile la care exercit  controlul de legalitate; 
- propune prefectului, sesizarea, dup  caz, a autorit ilor emitente, în vederea revoc rii sau modific rii 

actului considerat nelegal sau a instan ei de contencios administrativ, cu motivarea corespunz toare; 
- întocmeşte documenta ia, formuleaz  ac iunea pentru sesizarea instan elor judec toreşti şi sus ine în 

fa a acestora ac iunea formulat , precum şi c ile de atac, atunci când este cazul, pe baz  de mandat 
conven ional, în acest sens, elaboreaz  şi formuleaz  ac iuni, întâmpin ri, r spunsuri la interogatorii, c i de 
atac, propuneri de renun ri la ac iuni şi c i de atac, exercit  orice mijloace legale de ap rare a drepturilor şi 
intereselor Institu iei Prefectului - jude ul Vrancea în fa a instan elor de judecat , în cauzele în care este citat  
institu ia sau prefectul; 

- sesizeaz  conducerea institu iei cu privire la deficien ele acesteia, rezultate din solu ionarea litigiilor la 
instan ele judec toreşti, pentru luarea m surilor adecvate, în scopul asigur rii legalit ii şi a ordinii de drept; 

- întocmeşte rapoarte şi inform ri cu privire la actele administrative verificate şi cu privire la stadiul 
dosarelor aflate pe rolul instan elor de judecat  pe care le prezint  conduc torului ierarhic superior; 

- elaboreaz  proiectul ordinului prefectului de stabilire a num rului consilierilor locali şi jude eni, pe 
baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a consiliului 
jude ean, în şedin a de constituire;  

- propune, în condi iile legii, verific ri şi întocmeşte documenta ia necesar  cu privire la dizolvarea de 
drept a unor consilii locale, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, ori la încetarea 
de drept a unor mandate ale aleşilor locali; 

- propune, în condi iile legii, verific ri cu privire la m surile întreprinse de primar, în calitate de 
reprezentant al statului în unitatea administrativ teritorial , inclusiv la sediul autorit ii administra iei publice 
locale şi propune prefectului, dac  este cazul sesizarea organelor competente; 

- desf şoar  ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de c tre primari a atribu iilor delegate şi 
executate de c tre aceştia în numele statului; 

- particip  la toate instruirile organizate de institu ie cu secretarii unit ilor administrative-teritoriale; 
- elaboreaz  puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispozi ii legale; 
- propune ac iuni de control, îndrumare şi sprijin la unit ile administrativ-teritoriale pentru a asigura 

interpretarea corect  şi unitar  a dispozi iilor legale; 
- formuleaz  r spunsurile la peti iile cet enilor  şi rezolv  coresponden a primit  în termenul prev zut 

de lege. 
- particip  la programul de audien e organizat de c tre conducerea institu iei în func ie de solicit ri; 
- analizeaz , anual activitatea proprie, întocmeşte în acest sens rapoarte şi inform ri pe care le prezint  

conducerii institu iei şi propune m suri pentru îmbun t irea activit ii pe linie juridic ; 
- pe baza aprob rii date de prefect sesizeaz  primarii şi colaboreaz  cu ei în vederea declanş rii ac iunii 

de eliberare din func ie sau sanc ionarea disciplinar  a secretarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor în 
condi iile legii; 
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- asigur  la cererea secretarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor îndrumarea metodologic  cu 
caracter juridic; 

- r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 
p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform 
prevederilor legale; 

- asigur  redactarea, eviden a, primirea, trierea, repartizarea, urm rirea solu ion rii şi multiplic rii 
coresponden ei ordinare, aten ioneaz  şi informeaz  cu privire la dep şirea termenelor; 

- colaboreaz  la culegerea datelor în vederea întocmirii rapoartelor şi inform rilor privind activitatea 
serviciului verificarea legalit ii, a aplic rii actelor normative, contencios administrativ şi apostile; 

- particip  la identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circula ii a persoanelor, bunurilor, 
serviciilor şi capitalurilor, existente în actele normative adoptate la nivel local. 

- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local. 

 

Art. 24. Compartimentul apostilări, autorizări, atribuire de denumiri şi ordine prefect, are 
urm toarele atribu ii principale: 

- aplic  apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României şi care urmeaz  s  
produc  efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conven iei de la Haga, comunic  rapoarte la M.A.I. 
lunar şi trimestrial; 

- asigur  secretariatul comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri conform O.G. 63/2002 cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- verific  documenta ia şi proiectele de hot râri ale consiliilor locale pentru emiterea proiectelor de 
ordine în vederea atribuirii de teren în proprietate, conform art. 36 din Legea 18/1991 republicat  şi art. 34 din 
Legea nr.1/2000 şi face propuneri în scris; 

- întocmeşte proiecte de ordin privind atribuirea de teren conform art. 36 din Legea 18/1991 republicat  
şi art. 34 din Legea nr.1/2000; 

- înregistreaz , ine eviden a, asigur  multiplicarea şi comunicarea tuturor ordinelor prefectului, atât a 
celor cu caracter individual cât şi a celor cu caracter normativ;  

- participa la programul de audien e organizat de c tre conducerea institu iei în func ie de solicit ri; 
- asigur  respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date, la nivelul structurilor din cadrul 
institu iei; 

- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local. 

 

Art.25 . Serviciul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, rela ii publice are în 
structura sa urm toarele compartimente: 

a) Compartiment urm rirea aplic rii actelor cu caracter reparatoriu; 
b) Compartiment informare, rela ii publice şi secretariat, IT, arhiv . 
1) Conducerea este asigurat  de un Şef serviciu.  
2) Raporturi: 
a). De subordonare ierarhic : este subordonat prefectului şi subprefectului; 
b. De colaborare: 

 cu autorit ile administra iei publice locale; 

 cu celelalte compartimente din institu ie; 

 cu autorit ile judec toreşti şi ale Ministerului justi iei; 

 cu Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor; 

 cu servicii publice deconcentrate din jude ; 

 cu alte autorit i şi institu ii publice teritoriale şi centrale. 
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Art.26. Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu are urm toarele 
atribu ii principale: 

- pe baz  de mandat conven ional reprezint  în instan a de judecat  Comisia jude ean  de aplicare a 
Legii fondului funciar sau prefectul; în acest sens, elaboreaz  şi formuleaz  ac iuni, întâmpin ri, r spunsuri la 
interogatorii, c i de atac, propuneri de renun ri la ac iuni şi c i de atac, exercit  orice mijloace legale de 
ap rare a drepturilor şi intereselor Comisiei jude ene Vrancea în fa a instan elor de judecat , în cauzele în care 
este citat  aceasta; 

- urm reşte aplicarea actelor normative cu caracter reaparatoriu respectiv, Legea nr. 18/1991 privind 
fondul funciar republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare, Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
propriet ii şi justi iei, precum şi unele m suri adiacente, Legea nr. 165/2013 privind m surile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, Legea nr. 193/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000: Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989; Legea nr. 9/1990 privind acordarea de compensa ii cet enilor români pentru 
bunurile trecute in proprietatea statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940; Legea nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii 
cet enilor romani pentru bunurile propnetate a acestora, sechestrate, re inute sau ramase în Basarabia. 
Bucovina de Nord şi inutul Herta, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România 
şi Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi alte acte cu caracter reparatoriu 
care vor ap rea luând m surile legale şi necesare realiz m scopului adopt rii acestor legi; 

- asigur  lucr rile Colectivului de lucru şi ale Comisiei jude ene pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, potrivit prevederilor legale, în acest sens: 

- analizeaz  dosarele depuse din punct de vedere al documentelor care atest  dreptul de proprietate, al 
actelor de stare civil  etc; 

- întocmeşte coresponden a cu comisiile locale în vederea complet rii dosarelor şi, în func ie de aceasta, 
face propuneri comisiei jude ene împreun  cu ceilal i membri ai colectivului de lucru; 

- preg teşte documenta ia în vederea analiz rii  de c tre comisia jude ean ;  
- redacteaz  referatul de specialitate şi hot rârile comisiei jude ene; 
- verific  propunerile şi sesiz rile în leg tur  cu stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi 

prezint  concluziile Comisiei jude ene de aplicare a Legilor fondului funciar; 
- monitorizeaz /verific  aplicarea corect  şi unitar  a legilor privind restituirea propriet ilor şi acord  

îndrumare persoanelor fizice şi juridice implicate în procedurile administrative de restituire, solu ioneaz  
peti iile ce îi  sunt adresate; 

- primeşte şi difuzeaz  în teritoriu preciz rile formulate de Autoritatea Na ional  de Restituire a 
Propriet ilor; 

- întocmeşte şi comunic  Autorit ii Na ionale de Restituire a Propriet ilor toate informa iile ce îi sunt 
solicitate; 

- exercit  controlul fazei administrative de aplicare a legilor fondului funciar (constat , aplic  
sanc iuni); 

- întocmeşte rapoarte lunare privind activitatea desf şurat ; 
- asigur  lucr rile de secretariat ale Colectivului de lucru şi ale Comisiei jude ene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, modului şi modelului de 
atribuire a titlului de proprietate şi în acest sens: 

- convoac  în scris/telefonic membrii Comisiei jude ene de fond funciar şi transmite acestora referatele 
întocmite în cadrul şedin elor Colectivului de lucru; 

- întocmeşte lista de prezen  a membrilor Comisiei jude ene de fond funciar pentru fiecare şedin ; 
- redacteaz  procesele verbale ale şedin elor Comisiei jude ene de fond funciar şi asigur   semnarea 

acestora de c tre to i participan ii;  
- redacteaz  hot rârile Comisiei jude ene de fond funciar şi alte materiale care eman  de la aceasta; 
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- asigur  comunicarea materialelor Comisiei jude ene de fond funciar celor interesa i; 
- întocmeşte şi arhiveaz  dosarele de şedin  ale Comisiei jude ene de fond funciar; 
- împreun  cu membrii comisiei jude ene solu ioneaz  contesta iile formulate împotriva m surilor 

stabilite de c tre comisiile locale;  
- formuleaz  referatele r spunsurilor la peti iile cet enilor şi rezolv  coresponden a primit  în termenul 

prev zut de lege; 
- asigur  redactarea, eviden a, primirea, trierea, repartizarea, urm rirea solu ion rii şi multiplic rii 

coresponden ei ordinare, aten ioneaz  şi informeaz  cu privire la dep şirea termenelor; 
- asigur  secretariatul Comisiei jude ene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003 privind 

acordarea de desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi 
a aplic rii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
şi secretariatul Comisiei jude ene pentru aplicarea Legii nr.9/1998 republicat  privind acordarea de 
compensa ii cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi în acest sens: 

 analizeaz  dosarele depuse din punct de vedere al documentelor care atest  dreptul de proprietate, al 
actelor de stare civil  etc; 

 întocmeşte coresponden a cu solicitan ii în vederea complet rii dosarelor şi, în func ie de aceasta, face 
propuneri comisiei jude ene; 

 întocmeşte coresponden a cu solicitan ii în vederea complet rii dosarelor şi, în func ie de aceasta, face 
propuneri comisiei jude ene; 

 preg teşte documenta ia în vederea analiz rii  de c tre comisia jude en  şi transmite dosarele aprobate 
comisiei de evaluare; 

 redacteaz  referatul de specialitate şi hot rârile comisiei jude ene; 
 redacteaz  referatul de specialitate şi hot rârile comisiei jude ene; 
 comunic  A.N.R.P. Bucureşti şi persoanelor îndrept ite, hot rârile comisiei jude ene; 

- asigur  aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001; 
- exercit  controlul aplic rii fazei administrative a Legii nr. 10/2001 (constat  şi aplic  sanc iunile 

prev zute de Legea nr. 10/2001); 
- comunic  situa ia juridic  şi locativ  a imobilelor solicitate conform O.U.G. nr. 83/1999 şi Titlului VII 

din Legea nr. 247/2005. 
 

Art.27. Compartimentu l informare, rela ii publice, secretariat, IT, arhivă  
 

Atribu ii cu privire la activitatea de informare, rela ii publice, secretariat 
Compartimentul are rolul de a men ine o leg tur  direct  şi permanent  cu cet enii şi problemele lor 

sociale din sfera de competen  a administra iei publice locale şi asigur  realizarea dreptului constitu ional al 
cet eanului la peti ionare, prin exercitarea de atribu ii în urm toarele domenii principale de activitate: 

a) organizarea şi coordonarea activit ii de primire, eviden  în programul DOCMANAGER-
aplicație pentru circulația și gestiunea documentelor, examinare şi solu ionare a peti iilor, precum şi de 
primire a cet enilor în audien ,  îndeplinind urm toarele atribu ii în conformitate cu prevederile Ordinului 
M.A.I. nr. 190/2004:  

- examinarea şi solu ionarea peti iilor adresate institu iei, care din punct de vedere juridic, pot îmbr ca 
cel pu in patru forme şi anume: cereri, reclama ii, sesiz ri şi propuneri; 

- redacteaz  r spunsurile la peti iile adresate direct Institu iei Prefectului –Jude ul Vrancea sau remise 
spre solu ionare de c tre autorit ile centrale, complet şi temeinic argumentat  pentru a convinge peten ii de 
juste ea solu iilor adoptate, respectând totodat , prevederile legale privind protec ia informa iilor clasificate, 
drepturile şi libert ile fundamentale ale omului şi indicând în mod obligatoriu temeiul legal al solu iei 
adoptate;  

- comunic  r spunsurile la peti ii în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora, iar în cazuri 
deosebite care necesit  o cercetare îndelungat , termenul de r spuns va putea fi prelungit cu cel mult 15 zile; 
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- îndrum  cet enii în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând 
solu ionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesit  analize şi verific ri din partea altor 
servicii, compartimente se dau solicitan ilor îndrum rile necesare; 

- asigur  primirea cet enilor în audien  la nivelul Institu iei Prefectului –jude ul Vrancea, în condi ii 
optime, în zilele şi la orele stabilite pentru desf şurarea acestei activit i; 

- manifest  grij , solicitudine şi receptivitate în discu iile cu cet enii fat  de problemele prezentate, iar 
în cazul când acestea nu pot fi solu ionate favorabil, d  explica iile şi îndrum rile necesare, inclusiv cu privire 
la la posibilitatea de primire în audien  la structurile ierarhic superioare, când se solicit  aceasta; 

- comunic  rezultatele celor interesa i, imediat sau ulterior, verbal ori în scris; 
- întocmeşte fişele de audien  şi asigur  r spunsul la termen c tre persoanele care se adreseaz  

institu iei şi care îi sunt repartizate spre solu ionare; 
- prezint  notele de audien e şefilor compartimentelor, în vederea inform rii executivului asupra 

problemelor semnalate de peten i şi asigur  asisten a la audien e, inând eviden a acestora; 
- ine eviden a cet enilor primi i în audien  în registrul prev zut la anexa nr. 4 la Ordinul MAI nr. 

190/22.04.2004, şi/sau pe baz  de eviden  computerizat ; 
- ine eviden a peti iilor adresate Institu iei Prefectului-jude ul Vrancea prin circuitul intern,  poşta 

civil , curieri, fax sau e-mail în registrul prev zut la anexa nr. 1 la Ordinul MAI nr. 190/22.04.2004 şi/sau pe 
baz  de eviden  computerizat ; 

- întocmeşte semestrial/anual „Raportul referitor la organizarea activit ii de primire, eviden , 
examinare şi solu ionare a peti iilor, precum şi de primire a cet enilor în audien ”, conform art. I, anexa nr. 2 
la Ordinul MAI nr. 177/15.03.2007; 

- întocmeşte rapoarte s pt mânale, trimestriale şi anuale privind activitatea de solu ionare a peti iilor şi 
primire a cet enilor în auden ; 

- preg teşte pentru arhivare dosarele, peti iile şi documentele care au fost repartizate compartimentului; 
- întocmeşte situa ii, la solicitarea conducerii institu iei, privind peti iile şi notele de audien  

nesolu ionate în termen legal; 
- tehnoredacteaz  anumite lucr ri primite din partea conducerii; 

b) desf şoar  activit i cu caracter specific de secretariat, îndeplinind urm toarele atribu ii principale 
în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 1000/2005– privind redactarea, gestionarea documentelor 
neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I.: 

- primeşte, verific  şi înregistreaz  coresponden a intern  şi extern , în programul DOCMANAGER-
aplicație pentru circulația și gestiunea documentelor- adresat  Institu iei Prefectului – jude ul Vrancea, prin 
circuitul intern,  poşta civil , fax, e-mail ş.a.; 

- clasific  şi ordoneaz  coresponden a în map ; 
- procedeaz  la trierea coresponden ei prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalit ii de 

r spuns şi solu ionare; 
- înregistreaz  documentele neclasificate în registrul de intrare – ieşire a coresponden ei ordinare din 

registratura electronic , prev zut în anexa nr. 2, conform regulilor de lucru prev zute în anexa nr. 3 la 
Instruc iunile MAI nr. 1000/01.11.2005; 

- distribuie coresponden a repartizat  de conducerea institu iei spre solu ionare c tre serviciile şi 
compartimentele institu iei numai pe baz  de semn tur  în condica de predare – primire a coresponden ei 
ordinare, conform anexei nr. 6 la Ordinul MAI nr. 1000/01.11.2005 şi urm reşte rezolvarea coresponden ei 
conform dispozi iei rezolutive, precum şi comunicarea r spunsului sau inform rii c tre peten i sau structurile 
solicitante; 

- primeşte şi distribuie c tre serviciile şi compartimentele Institu iei Prefectului – jude ul Vrancea 
notele de audien  acordate de c tre conduc torii institu iei şi urm reşte solu ionarea acestora în termenul 
prev zut de lege; 

- primeşte, preg teşte pentru expediere şi expediaz  efectiv coresponden a primit  de la serviciile şi 
compartimentele institu iei; 

- preg teşte şi prezint  la secretariatul Cancelariei Prefectului, pentru expediere, coresponden a pentru 
poşta special ; 
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- colaboreaz  la elaborarea propunerilor privind procedura/normele interne privind circuitul 
documentelor; 

- întocmeşte liste utile (numere de telefon, adrese ale personalului unit ii, zile aniversare, onomastice); 
- ordoneaz  mapa de coresponden  în vederea semn rii; 
- ine eviden a registrelor de intrare – ieşire a coresponden ei ordinare, a condicilor de predare – primire 

a coresponden ei ordinare, a borderourilor de expedi ie a documentelor ordinare, a registrelor de eviden  a 
documentelor nesecrete multiplicate, a registrelor de eviden  a peti iilor, a registrelor de eviden  a 
persoanelor primite în audien , conform anexei nr. 4 la Instruc iunile MAI nr. 1000/01.11.2005; 

- pred  direct destinatarilor – dup  înregistrare – corespondenta cu men iunea “strict personal”,  
”personal”, ”strict confiden ial” sau “confiden ial”; 

- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local; 

- r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 
p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform 
prevederilor legale. 

- colaboreaz  cu celelalte compartimente din cadrul Institu iei Prefectului în vederea realiz rii 
atribu iilor ce revin prefectului. 

 

Atribu ii cu privire la activitatea de IT : 
 

- aplic  legisla ia în vigoare, metodele şi tehnicile de management specifice activit ii de tehnologia 
informa iei la nivelul Institu iei Prefectului, jude ul Vrancea; 

- asigur  între inerea şi actualizarea informa iilor postate pe site-ului oficial al institu iei prefectului, la 
solicitarea personalului din cadrul cancelariei Prefectului; 

- colaboreaz  cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune 
Ministerului Afacerilor Interne, în vederea utiliz rii datelor în conformitate cu prevederile legale; 

- colaboreaz  cu specialiştii structurilor informatice din administra ia public  local  şi din serviciile 
publice deconcentrate la elaborarea şi aplicarea celor mai adecvate m suri pentru asigurarea unui flux 
informa ional operativ, utilizând ca suport sisteme informatice; 

- elaboreaz  şi prezint  prefectului inform ri periodice referitoare la stadiul de implementare a 
informatiz rii la nivelul institu iei prefectului, împreun  cu m surile ce se impun; 

- analizeaz  şi optimizeaz  fluxul informa iei administrative; 
- execut  opera ii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baz  şi de aplica ie de 

echipamentele de calcul care compun sistemul informatic şi particip  la depanarea şi repunerea în func iune a 
acestora, împreun  cu specialiştii firmei care asigur  asisten a tehnic  în cadrul contractelor de service al 
echipamentelor de calcul, de comunica ie şi software; 

- administreaz  re eaua de calculatoare din cadrul institu iei prefectului şi urm reşte buna func ionare a 
server-lor şi programelor implementate, a re elei de calculatore şi conexiunii la Internet; 

- elaboreaz , pe baza ofertelor adresate institu iei şi supune spre aprobare prefectului, propuneri  privind 
implementarea şi furnizarea de noi servicii publice electronice; 

- supravegheaz  exploatarea în bune condi ii a echipamentelor de calcul din dotare; 
- asigur  gestionarea programelor legislative instalate pe echipamentele de calcul în dotare; 
- asigur  gestionarea c su ei poştale a institu iei; 
- asigur  transmiterea electronic  de date solicitate de autorit ile administra iei publice centrale; 
- asigur  preluarea modific rilor bazelor de date şi programelor informat ice ce apar conform legisla iei; 
- îndeplineşte atribu ii de administrare a domeniului web www.prefecturavrancea.ro g zduit pe serverul 

Serviciului de Telecomunicatii Speciale; 
- ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 

organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, paralamentare şi preziden iale, europarlamentare, precum şi a 
referendumului na ional ori local; 

http://www.prefecturavrancea.ro/
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- r spunde de gruparea documentelor în unit i arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 
p strare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiv  şi trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform 
prevederilor legale. 

 

Atribu ii cu privire la activitatea de arhivă: 
 

- organizeaz  şi gestioneaz  arhiva Institu iei Prefectului, conform Legii nr. 16/1996 a arhivelor 
na ionale, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea şi 
administrarea fondului arhivistic al M.A.I.; 

- ini iaz  şi organizeaz  activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor; asigur  leg tura cu 
Direc ia Jude ean  a Arhivelor Na ionale în vederea verific rii şi confirm rii nomenclatorului; 

- verific  şi preia de la compartimentele creatoare de documente dosarele constituite, legate, 
numerotate, sigilate şi parafate, pe baz  de inventare pe termene de p strare şi procese-verbale de predare 
primire, pe care le semneaz ; 

- întocmeşte documenta ia necesar  elimin rii dosarelor şi o transmite pentru confirmare Direc iei 
Jude ene a Arhivelor Na ionale, îngrijindu-se de ob inerea avizului respectiv; 

- asigur  predarea integral  a arhivei aprobate pentru eliminare, la unit ile de recuperare; 
- preg teşte documentele cu valoare istoric  şi inventarele acestora, în vederea pred rii la Direc ia 

Jude ean  a Arhivelor Na ionale, conform prevederilor legii; 
- cerceteaz  documentele de depozit în vederea eliber rii copiilor şi certificatelor solicitate de cet eni 

pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare; întocmeşte referatul cu rezultatul 
cercet rii; 

- pe baz  de semn tur  pune la dispozi ie şi ine eviden a documentelor împrumutate serviciilor şi 
compartimentelor creatoare; la restituire verific  integritatea documentelor împrumutate şi le integreaz  în 
fond; 

- asigur  eviden a informatizat  a depozitului de arhiv ; 
- propune prefectului m suri de monitorizare, verificare şi control a arhivelor existente la nivelul 

serviciilor publice deconcentrate şi prim riilor; 
- particip  la activitatea de monitorizare, verificare şi control a arhivelor existente la nivelul serviciilor 

publice deconcentrate şi prim riilor;   
- asigur  multiplicarea documentelor şi lucr rilor curente ale salaria ilor institu iei; 
- asigur  exploatarea şi între inerea multiplicatoarelor, ghilotinei şi aparatului de plastifiere, în scopul 

realiz rii lucr rilor din cadrul institu iei;  
- r spunde conform legii pentru bunurile aflate în folosin  şi asigur  evacuarea lor în caz de calamit i. 

 
 
 

Art. 28. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple are 
urm toarele atribu ii principale:  

-solu ioneaz  cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare şi simple electronice şi asigur  
eliberarea acestora în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi conven iilor interna ionale la care 
România este parte; 

-în exercitarea atribu iilor specifice, coopereaz  cu serviciul public comunitar jude ean de eviden  a 
persoanelor şi serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor; 

-furnizeaz  permanent, în cadrul Sistemului na ional informatic de eviden  a persoanelor, informa ii 
necesare actualiz rii Registrului na ional de eviden  a paşapoartelor simple; 

-organizeaz  la nivelul jude ului gestionarea şi controlul eliber rii paşapoartelor; 
-administreaz , gestioneaz  şi valorific  Registrul jude en de eviden  a paşapoartelor; 
Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple îşi desf şoar  activitatea 

conform Regulamentului de organizare şi func ionare propriu, avizat de Direc ia General  de Paşapoarte şi 
aprobat de prefect. 
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Art. 29. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
are urm toarele atribu ii principale: 

-utilizeaz , actualizeaz  şi valorific  Registrul na ional de eviden  a permiselor de conducere şi a 
vehiculelor înmatriculate; 

-organizeaz  examenele pentru ob inerea permiselor de conducere, în condi iile legii; 
-elibereaz  permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare care nu au fost livrate direct la 

domiciliile/sediile solicitan ilor, precum şi pl cile cu numere de înmatriculare şi asigur  emiterea şi eliberarea 
autoriza iei de circula ie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, potrivit actelor normative în vigoare; 

-solu ioneaz  cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a 
pl cilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condi iile legii; 

-prelucreaz  date referitoare la persoan , cu respectarea prevederilor legale, şi asigur  monitorizarea 
protec iei acestora; 

-gestioneaz  resursele materiale şi de dotare necesare activit ii proprii. 
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor îşi desf şoar  

activitatea conform Regulamentului de organizare şi func ionare propriu, avizat de Direc ia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi aprobat de prefect. 

 

CAPITOLUL VI -   DISPOZI II  FINALE 
 

 Art. 30. Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul 
Institu iei Prefectului-jude ul Vrancea sunt datori s -şi consacre activitatea profesional  îndeplinirii 
atribu iilor ce le revin potrivit func iei ocupate, în vederea realiz rii obiectivelor institu iei. Ei sunt obliga i s  
respecte programul de lucru. 
 Art. 31. Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul 
institu iei prefectului sunt obliga i s -şi îndeplineasc  cu profesionalism, impar ialitate şi în conformitate cu 
legea îndatoririle de serviciu, s  asigure în condi iile legii, transparen a administrativ  şi s  se ab in  de la 
orice fapt  care ar putea s  aduc  prejudicii institu iei, persoanelor fizice sau juridice. 

Art. 32. Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul 
institu iei prefectului, indiferent de postul pe care îl ocup , r spund de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce 
le sunt încredin ate.  

Art. 33. Personalul institu iei va îndeplini, în afara atribu iilor generale expres prev zute de prezentul 
regulament, individualizate prin fişele posturilor, şi alte atribu ii dispuse de prefect, de subprefect sau de şeful 
ierarhic superior şi înscrise într-un ordin al prefectului.  

Art. 34. Şefii de servicii precum şi coordonatorii de compartimente, controleaz , îndrum  şi r spund 
de activitatea personalului structurii de specialitate coordonate. 

Art. 35. Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul 
institu iei prefectului, trebuie s  se ajute reciproc şi s  se suplineasc  în cadrul specialit ii lor pentru 
îndeplinirea obliga iilor de serviciu.  

Art. 36. Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul 
institu iei prefectului, au obliga ia de a-şi perfec iona în mod sistematic preg tirea profesional . 

Art. 37. Pentru realizarea în condi ii optime a tuturor atribu iilor legale, personalul din structurile de 
specialitate ale institu iei prefectului are la dispozi ie baza material  a institu iei. Acesta r spunde de utilizarea 
eficient  şi ra ional  a bunurilor pe care le are în dotare, potrivit fişelor de inventar pe locurile de dispunere.  

Art. 38. Prezentul REGULAMENT se va completa şi cu alte prevederi ce vor rezulta din modificarea 
şi completarea legisla iei. 

Art. 39. În termen de 3 zile de la data intr rii în vigoare a prezentului ordin, şefii structurilor de 
specialitate vor aduce la cunoştin  personalului din subordine noul regulament de organizare şi func ionare al 
institu iei.  

Art. 40. Personalul Institu iei Prefectului - jude ul Vrancea are obligativitatea cunoaşterii şi aplic rii 
prevederilor prezentului regulament de organizare şi func ionare.   

Art. 41. Reglement rile privind: 
- protec ia, igiena şi securitatea în munc  în cadrul unit ii; 
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- respectarea principiului nediscrimin rii şi al înl tur rii oric rei forme de înc lcare a demnit ii; 
- drepturile şi obliga iile conducerii şi personalului din cadrul institu iei; 
- procedura de solu ionare a cererilor şi reclama iilor individuale ale salaria ilor; 
- reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 
- abaterile disciplinare şi sanc iunile aplicabile; 
- reguli referitoare la procedura disciplinar ; 
- modalit ile de aplicare a altor dispozi ii legale sau contractuale specifice; 
- criteriile şi procedurile de evaluare profesional  a salaria ilor 
             sunt prev zute în REGULAMENTUL INTERN, întocmit conform prevederilor din Legea nr. 
53/2003, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
 

 
 
 
 

PREFECT, 
 

Sorin-Ionel-Florin HORNEA 
 


