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COLEGIUL PREFECTURAL VRANCEA                                     

 

 

HOTĂRÂREA nr. 4 / 27.03.2023 

privind monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi a altor instituţii publice, 

organizate la nivelul judeţului Vrancea 

 

Colegiul Prefectural Vrancea 

- având în vedere: 

 - art. 262, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 267, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 6, alin. (1).II.1 din HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - în temeiul art. 9 din Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural Vrancea 

aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 502/2020; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii publice, organizate la nivelul judeţului 

Vrancea, cu reprezentativitate în cadrul Colegiului Prefectural Vrancea, vor transmite informări 

trimestriale privind activitatea desfașurată, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului 

pentru care se face informarea. 
 

Art. 2 Modelul de raport pentru monitorizarea activităţii este cuprins în Anexa la prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor și invitaților Colegiului Prefectural Vrancea 

de către Secretariatul Colegiului. 
 

PREFECT 

NICUȘOR HALICI 
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                Anexa la HCP nr. 4 / 2023 
  

Modelul de raport pentru monitorizarea activităţii 
pentru trimestrul _______, anul______ 

 

1.  Modul de rezolvare a sarcinilor de bază stabilite de cadrul legislativ specific: 

-enumerare, pe scurt, a pricipalelor activităţi desfăşurate, conform legislaţiei specifice. 

-după caz, se vor avea în vedere şi cerinţele următoare: 

 derularea programelor specifice privind acordarea de subvenţii, ajutoare de stat sau 

alte forme de susţinere de către stat a unor agenţi economici sau persoane fizice; 

 derularea programelor proprii de acordare de fonduri, consultanţă, alte forme de sprijin 

pentru persoane fizice sau juridice; 

 exercitarea atribuţiilor proprii de control, de identificare şi sancţionare a abaterilor de la 

normele legale pentru zona pentru care serviciul/instituţia este abilitat prin lege (dacă 

acest lucru reprezintă atribuţia instituţiei respective); 

 număr controale organizate în perioada monitorizată, cu precizarea domeniului de 

verificare şi a actelor normative în baza cărora s-au efectuat acestea; 

 rezultatul controalelor (numărul sancţiunilor, valoarea amenzilor aplicate, alte măsuri 

dispuse), acolo unde este cazul; 

 încasarea fondurilor din amenzi sau din alte surse; 

 derularea programelor proprii ale serviciului (inclusiv cele de investiţii), finanţate din 

bugetul de stat şi/sau din surse externe. 
 

2.  Acte a căror valabilitate impune aprobarea lor prin decizia conducătorului 

unităţii:  

 numărul posturilor vacante_______ , la data de_____________ ;  

 numărul posturilor pensionabile________ , la data de____________; 

 numărul funcţionarilor publici care au participat la programe de perfecţionare în 
trimestrul precedent:   programat ______; realizat________. 

 

3.  Proiecte cu finanţare externă: există/nu există: 

 Titlul proiectului ; 

 Programul Operaţional Sectorial; 

 Data semnării contractului ; 

 Valoarea proiectului ; 

 Perioada de implementare a acestuia ; 

 Realizat (%) ; 

 Sunt/nu sunt probleme deosebite în derularea acestuia; 
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4. Categoriile de acțiuni realizate în domeniul afacerilor europene și modul în care 

acestea se desfășoară. 
 

5.  Site-ului instituţiei: 

 Informaţiile actualizate pe site-ul instituţiei în trimestrul precedent: 

 Data ultimei reactualizări a site-ului instituţiei ; 

 

6. Verificarea aplicării prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi a normelor de aplicare stabilite prin HG nr. 

123/2002 şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, modificată şi 

completată: 
 

-numărul cererilor înregistrate privind accesul la informaţiile de interes public în trimestrul 

precedent din care soluţionate, favorabil_________; nefavorabil_____________; 
 

-numărul reclamaţiilor administrative împotriva funcţionarilor publici sau a 

deciziilor adoptate de instituţie_______________. 

 

7. Verificarea aplicării prevederilor OG nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 

233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: 
 

-numărul sesizărilor înregistrate _____ , din care, câte soluţionate favorabil petentulu___; 

-au fost / nu au fost respectate termenele de soluţionare şi de transmitere a 

răspunsurilor. 

 

8.  Probleme privind patrimoniul şi bugetul instituţiei: 
 

 modul de asigurare a veniturilor instituţiei (venituri proprii, de la buget) şi stadiul 

asigurării acestora (dacă sunt acoperite cheltuielile necesare pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii instituţiei); 
 

 sunt / nu sunt respectate prevederile art. 254 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la transmiterea către 

prefect, spre avizare, a proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare privind execuţia 

bugetară; 
 

 a fost / nu a fost aprobat, în forma avizată de către prefect, bugetul instituţiei; dacă nu, 

care sunt modificările şi implicaţiile acestora_________ 
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9. Alte aspecte privind activitatea specifică a serviciului public deconcentrat/ 

instituţiei publice: 
 

 stadiul activității de implementare în județ a politicilor publice inițiate și promovate de 

către ministerul de resort/autoritatea administrației publice centrale tutelară; 

 stadiul de aducere la îndeplinire a programelor proprii de măsuri, inclusiv a celor care 

decurg din strategiile sectoriale (se referă la implementarea unor sarcini care sunt 

dispuse de forurile tutelare ale serviciilor publice deconcentrate/instituţiilor publice); 

 modul de aducere la îndeplinire a ordinelor prefectului, care au măsuri în sarcina 

instituţiei în cauză; 

 aspecte privind colaborarea serviciului public deconcentrat / instituţiei publice cu 

autorităţile publice din judeţ (Consiliul Judeţean, consilii locale, alte servicii publice etc); 

 stadiul şi modul de derulare a acţiunilor organizate de serviciul public / instituția 

publică, cu autorităţile publice locale şi alte servicii publice deconcentrate; 

 probleme cu care se confruntă serviciul public deconcentrat / instituția publică 

(probleme organizatorice şi financiare, personal); 

 reclamațiile adresate instituţiei referitoare la activitatea acesteia sau a aparatului 

propriu (modul de soluţionare a acestora, măsuri dispuse şi efectul acestora) 

 există / nu există litigii cu salariaţii; dacă este cazul - obiectul litigiului şi stadiul 

procesual________; 

 modul de desfăşurare a audienţelor (program, grad de soluţionare); 

 

10. Relaţia serviciului public deconcentrat / instituției publice, cu Instituţia 

Prefectului - Judeţul Vrancea: 
 

 informări cu privire la acțiunile cu impact major asupra stării socio-economice a 

județului, care vor fi transmise cu celeritate la momentul planificării/realizării acțiunilor; 

informarea va cuprinde acțiunile planificate pentru perioada care urmează, precum și 

rezultatele acțiunilor realizate anterior;  

 informări referitoare la acțiunile derulate ca urmare a dispozițiilor autorităților centrale 

care vă coordonează activitatea, cu respectarea eventualelor dispoziții privind 

confidențialitatea; 

 activităţi desfăşurate în cadrul unor comisii mixte, numite prin ordin al prefectului; 

 au fost / nu au fost prezentate prefectului rapoarte şi informări, în perioada 

monitorizată. 
 



  R O M Â N I A 

     
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL VRANCEA          Nr. 3619 / 27.03.2023 
    

___________________________________________________________________________ 
 

Focşani,  B-dul Dimitrie Cantemir nr.1,  tel: 0237/234000, fax: 0237/615919, 

e-mail: prefectura@prefecturavrancea.ro, 
website: www.vn.prefectura.mai.gov.ro  

Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.679/2016 

 
 

11. Propunerile serviciului public deconcentrat / instituției publice pentru 

îmbunătăţirea activităţii, care depăşesc competenţele acestuia, inclusiv în plan legislativ. 
 

12. Probleme ce necesită intervenţia din partea Instituţiei Prefectului la 

ministerul/autoritatea publică centrală de resort.  

 
 
 

PREFECT 

NICUȘOR HALICI 


