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CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE
Art.1.
(1) Institu ia Prefectului-jude ul Tulcea, denumit în continuare instituţia prefectului, este
organizat şi func ioneaz ca institu ie public .
(2) Institu ia prefectului a fost înfiin at în prevederilor Legii nr.5/1990 privind
administrarea jude elor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pân la organizarea de alegeri locale i
în prezent este organizat şi func ioneaz sub conducerea prefectului, în temeiul Legii nr.340/2004
privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare şi al
Hot rârii Guvernului nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, cu
complet rile şi modific rile ulterioare.
Art. 2.
(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în jude ul Tulcea şi în aceast calitate 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.
(2) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte
organe ale administra iei publice centrale organizate la nivelul jude ului Tulcea.
(3) Prefectul este garantul respect rii legii şi a ordinii publice la nivel local.

Art.3.
(1) Activitatea institu iei prefectului este finan at de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite.
(2) Prefectul este ordonator ter iar de credite.
(3) Institu ia prefectului are buget propriu, care se elaboreaz şi se execut în
condi iile legii.
(4) Prefectul r spunde de execu ia bugetului institu iei prefectului.
(5) Cheltuielile totale aferente bugetului institu iei prefectului reprezint limite
maxime, care nu pot fi dep şite.
(6) Prefectul are obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în
limita prevederilor şi destina iilor aprobate.
(7) Institu ia prefectului poate beneficia de programe cu finan are interna ional .
Art.4.
(1) Capacitatea juridic de drept public a institu iei prefectului se exercit în
exclusivitate de c tre prefect.
(2) 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) Sediul institu iei prefectului este în municipiul Tulcea, str.P cii nr.18.
(2) Sediul serviciilor publice comunitare din cadrul structurii organizatorice a
institutiei prefectului este in municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.6B.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA INSTITUTIEI PREFECTULUI - JUDETUL TULCEA
Sectiunea 1
STRUCTURA ORGANIZATORIC A INSTITU IEI PREFECTULUI
Art.6.
Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înal ilor func ionari publici şi sunt
numi i de Guvernul României, în condi iile legii.
Art.7.
(1) Personalul din cadrul institu iei prefectului este format din func ionari publici,
func ionari publici cu statut special şi personal contractual.
(2) Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea
raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munc ale personalului din cadrul
institu iei prefectului se efectueaz prin ordin al prefectului, în condi iile legii.

(3)Num rul maxim de posturi şi structura acestora aferente institu iei prefectului sunt
stabilite anual prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, cu încadrarea în num rul maxim de
posturi şi în structura posturilor aprobate de Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Atribu iile specifice fiec rui post din cadrul institu iei prefectului se stabilesc prin fişa
de post întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile fiec rui post în parte, aprobat de
conducerea institu iei şi comunicat titularului postului.
(5) Îndrumarea şi controlul asupra activit ii desf şurat de personalul din cadrul institu iei
prefectului se realizeaz prin structurile de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit
domeniilor de competen .

Art.8.
(1) În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 460/2006, structura
organizatoric a Institu iei Prefectului - Jude ul Tulcea a fost aprobat , la nivel de servicii şi
compartimente, prin Ordinul Prefectului şi are urm toarea componen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prefect
Subprefect
Cancelaria Prefectului
Colegiul prefectural
Audit intern
Serviciul Conducere Institu ii Deconcentrate şi Afaceri Europene:
A. Compartiment Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Informatic
B. Compartiment Servicii Publice Deconcentrate şi S.C.U.P., Situa ii de Urgen ,
Strategii şi Programe Guvernamentale
7. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ:
A. Compartiment Control Legalitate, Contencios Administrativ i Rela ii cu
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Autorit i Publice
B. Compartiment Apostil , Informare i Rela ii Publice
C. Compartiment Aplicare Acte cu Caracter Reparatoriu i Procese Electorale
8. Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare, Administrativ si Achizitii
Publice
A. Compartiment Financiar Contabilitate i Achizi ii Publice
B. Compartiment Resurse Umane, Salarizare i Administrativ
9. Serviciul Public Comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
10. Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple.
(2) Organigrama este prev zut în anexa nr.1, parte integrant a prezentului
Regulament.
Sectiunea a 2-a
RELA IILE DINTRE COMPONENTELE STRUCTURALE
Art. 9
Rela iile dintre structurile func ionale la nivelul institu iei, se prezint astfel:
(1) Rela ii de autoritate ierarhice:
a) subordonarea subprefectului fa de prefect;
b) subordonarea fa de prefect a şefilor serviciilor publice comunitare, a şefilor de
serviciu, şi a compartimentelor aflate în subordinea direct a prefectului şi, dup caz, fa
de subprefect, în limita competen elor stabilite de legisla ia în vigoare şi a ordinelor
prefectului ;
c) subordonarea personalului de execu ie fa de şeful de serviciu din care ace tia fac
parte.
(2) Rela ii de autoritate func ionale:
a) au loc între to i func ionarii structurilor de specialitate, indiferent de nivelul
ierarhic, având ca scop optimizarea activit ii institu iei.
(3) Rela ii de colaborare:
a) se stabilesc în cadrul colabor rii func ionale dintre structurile de specialitate din
cadrul institu iei prefectului, pe de o parte şi, pe de alt parte, între acestea şi structurile cu
activit i similare din cadrul autorit ilor şi/sau institu iilor publice ale administra iei
publice locale sau centrale, structuri asociative ale acestora, persoane juridice sau fizice,
dup caz. Coresponden a intern purtat între structurile de specialitate ale institu iei
trebuie s aib ca baz celeritatea clarific rii şi rezolv rii diverselor situa ii sau lucr ri ce
necesit colaborarea mai multor compartimente, f r a duce îns la modificarea
competen elor specifice fiec rei structuri în parte;
b) structurile func ionale ale institu iei prefectului sunt obligate s colaboreze în
vederea întocmirii în termenul legal a lucr rilor al c ror obiect solicit coroborarea de
competen e, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
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c) rela iile de colaborare şi cooperare exterioare se stabilesc numai pe baz de
mandat acordat de Prefectul jude ului Tulcea.
(4) Rela ii de reprezentare:
a) subprefectul şi cel lalt personal din structura organizatoric , în limitele legisla iei
în vigoare şi a mandatului acordat de prefect, reprezint institu ia prefectului în rela iile cu
celelalte structuri ale administra iei publice centrale sau locale, autorit i judec toreşti,
organisme, O.N.G. -uri etc., din ar sau str in tate;
b) func ionarii publici care reprezint institu ia în cadrul unor organiza ii
interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii şi alte activit i cu caracter
interna ional au obliga ia s promoveze o imagine favorabil rii şi institu iei prefectului.
(5) Rela ii de coordonare:
a) se stabilesc în cadrul compartimentelor, comisiilor i grupurilor de lucru
organizate la nivelul institu iei sau la care particip reprezentan i ai institu iei, conform
legisla iei în vigoare şi mandatului acordat de prefect.
(6) Rela ii de control:
a) persoanele cu func ii de conducere exercit permanent control ierarhic asupra
compartimentelor şi personalului din subordine;
b) se realizeaz şi prin intermediul structurilor interne/externe cu atribu ii de control,
în limitele legisla iei în vigoare şi mandatului primit;
(7) Diagrama de rela ii interne este prev zut în anexa nr.2, parte integrant a
prezentului Regulament.
(8) Diagrama de rela ii externe este prev zut în anexa nr.3, parte integrant a
prezentului Regulament.
CAPITOLUL III
ATRIBU IILE INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL TULCEA
Sectiunea 1
OBIECTIVE GENERALE
Art. 10
Institu ia prefectului urm reşte îndeplinirea urm toarelor obiective generale:
(1) Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul jude ului Tulcea 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 jude ului Tulcea;
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(3) Derularea ac iunilor de verificare conform competen elor, asupra modului de
aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul jude ului Tulcea;
(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 jude ului Tulcea;
(6) Îndeplinirea atribu iilor în domeniul legisla iei cu caracter reparatoriu;
(7) Realizarea activit ilor privind certificarea cu apostil ;
(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 proceselor electorale.
Sectiunea a 2-a
ATRIBU II GENERALE
Art. 11
Structurile de specialitate ale institu iei prefectului îndeplinesc urm toarele atribu ii
principale:
1. cu privire la aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte
normative:
a) elaboreaz studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare,
precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care le înainteaz
prefectului;
b) particip al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate la ac iuni de
verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la
nivelul jude ului Tulcea, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
c) prezint prefectului propuneri privind priorit ile de dezvoltare ale jude ului
Tulcea, în concordan cu prevederile planului de dezvoltare regional şi cu consultarea
autorit ilor administra iei publice locale şi a conduc torilor serviciilor publice
deconcentrate;
d) monitorizeaz modul de aplicare în jude ul Tulcea, a programelor şi strategiilor
guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorial şi la alte activit i;
2. cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise
de autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ:
a) in eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei
publice locale din jude ul Tulcea şi transmise prefectului în vederea verific rii legalit ii,
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asigur p strarea acestora, precum şi eviden a ac iunilor şi dosarelor aflate pe rolul
instan elor judec toreşti;
b) examineaz sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale din jude ul
Tulcea;
c) propun prefectului sesizarea, dup caz, a autorit ilor emitente, în vederea
reanaliz rii actului considerat nelegal, sau a instan ei de contencios administrativ, cu
motivarea corespunz toare;
d) întocmesc documenta ia, formuleaz ac iunea pentru sesizarea instan elor
judec toreşti şi sus in în fa a acestora ac iunea formulat , precum şi c ile de atac, atunci
când este cazul;
e) elaboreaz rapoarte şi prezint inform ri prefectului cu privire la actele verificate;
f) avizeaz ordinele prefectului din punctul de vedere al legalit ii;
g) întocmesc documenta ia şi reprezint prefectul şi institu ia prefectului, în fa a
instan elor judec toreşti de orice grad, precum şi a altor autorit i sau institu ii publice;
h) prin delegare asigur reprezentarea în fa a instan elor judec toreşti a serviciilor
publice deconcentrate ce nu pot fi mandatate, aflate în subordinea ministerelor şi
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului.
i) la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei PrimuluiMinistru, dup caz, asigur , prin consilierii juridici ai institu iei prefectului, reprezentarea
Guvernului sau a primului-ministru în fa a instan elor judec toreşti
j) 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, precum şi a referendumului na ional ori local;
k) efectueaz , în condi iile legii, verific rile şi întocmesc documenta ia necesar cu
privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Jude ean Tulcea, la
suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a
unor mandate de primar, dup caz;
l) efectueaz , în condi iile legii, verific ri cu privire la m surile întreprinse de
primari în calitatea lor de reprezentan i ai statului în unitatea administrativ-teritorial ,
inclusiv la sediul autorit ilor administra iei publice locale de la nivelul jude ului Tulcea, şi
propun prefectului, dac este cazul, sesizarea organelor competente;
m) 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.
3. cu privire la realizarea politicilor na ionale, a celor de afaceri europene şi a
planului de m suri pentru afaceri europene şi intensificare a rela iilor externe:
a) ac ioneaz , cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de
afaceri europene, pentru cunoaşterea documentelor privind afacerile europene adoptate la
nivel central;
b) ac ioneaz pentru atragerea societ ii civile la activit ile care au leg tur cu
afacerile europene şi particip la programele societ ii civile în acest domeniu;
c) desf şoar activit i menite s conduc la cunoaşterea de c tre autorit ile
administra iei publice locale şi de c tre cet enii jude ului Tulcea a programelor cu
finan are extern ini iate şi sus inute de Uniunea European şi de alte organisme
interna ionale;
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d) întocmesc, gestioneaz prin eviden centralizat şi monitorizeaz activitatea de
rela ii şi de colabor ri interna ionale ale institu iei prefectului;
e) elaboreaz eviden a centralizat a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu
pentru orice activitate de rela ii interna ionale.
4. cu privire la buna organizare şi desf şurare a activit ii pentru situa ii de
urgen :
a) urm resc îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect, în calitate de preşedinte
al comitetului pentru situa ii de urgen al jude ului Tulcea;
b) prezint prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situa ii de criz , a
fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
c) propun prefectului, în situa iile prev zute de lege, convocarea consiliilor locale
sau a Consiliului Jude ean Tulcea, dup caz;
d) întocmesc rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în
caz de dezastru, precum şi m surile întreprinse de autorit ile administra iei publice locale
ale jude ului Tulcea în acest domeniu, pe care le înainteaz prefectului;
e) asigur informarea prefectului cu privire la iminen a producerii unor fenomene
naturale periculoase;
f) asigur informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale
periculoase, cu privire la evaluarea preliminar a efectelor şi a pagubelor produse;
g) 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;
h) verific modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din
fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului.
5. cu privire la activitatea de eliberare şi de eviden a paşapoartelor simple:
a) solu ioneaz cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu
prevederile legii;
b) colaboreaz cu serviciile publice comunitare locale de eviden a persoanelor
pentru asigurarea eliber rii paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
c) administreaz şi gestioneaz registrul jude ean, de eviden a paşapoartelor simple
şi valorific datele cuprinse în acesta;
d) asigur furnizarea permanent, în cadrul sistemului na ional informatic de
eviden a persoanelor, a informa iilor necesare actualiz rii registrului na ional de eviden
a paşapoartelor simple;
e) asigur înscrierea de men iuni în paşapoartele simple, în condi iile legii;
f) organizeaz la nivelul jude ului Tulcea, gestionarea şi controlul eliber rii
paşapoartelor simple;
g) asigur solu ionarea contesta iilor depuse la Serviciul Public Comunitar pentru
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple.
6. cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de
înmatriculare a autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare:
a) organizeaz examenele pentru ob inerea permiselor de conducere a
autovehiculelor, în condi iile legii;
b) solu ioneaz cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de
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înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în
condi iile legii;
c) colaboreaz cu serviciile publice comunitare locale de eviden a persoanelor
pentru asigurarea eliber rii certificatelor de înmatriculare şi a pl cilor cu numere de
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
d) asigur eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a
autovehiculelor şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
e) monitorizeaz şi controleaz modul de respectare a prevederilor legale referitoare
la asigurarea protec iei datelor cu caracter personal, în domeniul de competen ;
f) asigur solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Art. 12
Structurile de specialitate ale institu iei prefectului mai îndeplinesc şi urm toarele
atribu ii:
a) întocmirea documenta iei necesare emiterii ordinelor prefectului;
b) elaborarea proiectului ordinului prefectului de stabilire a num rului consilierilor
locali şi ai Consiliului Jude ean Tulcea, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea
graficului de convocare a consiliilor locale şi a Consiliului Jude ean Tulcea, în şedin a de
constituire;
c) elaborarea, cu consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, a
proiectelor ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri cu caracter tehnic sau
de specialitate;
d) asigurarea primirii, înregistr rii şi solu ion rii peti iilor adresate prefectului,
precum şi a comunic rii c tre petent a r spunsului, în termenul legal;
e) îndrumarea cet enilor care se adreseaz institu iei prefectului în problemele
generale sau specifice rela iei cu publicul;
f) organizarea activit ii de primire a cet enilor în audien la prefect şi subprefect;
g) asigurarea de asisten 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;
h) urm rirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru
sus inerea reformei în administra ia public ;
i) realizarea lucr rilor de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezentarea
propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului ;
j) conlucrarea cu unit ile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ,
Ministerului Ap r rii Na ionale şi a Serviciului Român de Informa ii la elaborarea
m surilor care se impun pentru asigurarea respect rii drepturilor individuale, ap rarea
propriet ii publice şi a propriet ii private, siguran a cet enilor şi prevenirea infrac iunilor;
k) asigurarea organiz rii şi desf şur rii şedin elor comisiilor sau comitetelor
constituite în cadrul institu iei prefectului, potrivit legii;
l) conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Jude ean
Tulcea, în vederea elabor rii proiectelor hot rârilor Guvernului care au ca obiect
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solu ionarea unor probleme de interes local ori a ini ierii, prin Ministerul Afacerilor Interne,
a unor proiecte de acte normative;
m) exercitarea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu
caracter reparatoriu.
Art.13.
Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribu ii pentru structurile de specialitate 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.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA INSTITU IEI PREFECTULUI
Sectiunea 1
PREFECTUL
Art.14.
(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
(2) Prefectul este garantul legii şi a ordinii publice la nivel local.
Art.15.
Prefectul exercit în condi iile legii urm toarele atribu ii :
A. 1. În calitate de reprezentant al Guvernului:
a) asigur la nivelul jude ului aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, a
ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii
publice;
b) 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;
c) ac ioneaz pentru men inerea climatului de pace social a unei comunic ri
permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând o aten ie constant
prevenirii tensiunilor sociale;
d) colaboreaz cu autorit ile administra iei publice locale pentru determinarea
priorit ilor de dezvoltare teritorial ;
e) verific legalitatea actelor administrative ale consiliul jude ean, ale consiliul local
sau ale primarului;
f) asigur , împreun cu autori 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 ;
g) 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;
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h) 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;
i) dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea
drepturilor şi siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate;
j) conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvenului, organizate la
nivelul unit ilor administrativ-teritoriale;
k) dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a
politicilor de integrare european , cu avizul Ministerul Afacerilor Externe;
l) 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;
m) asigur folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre
cet enii apar inând minorit ilor na ionale şi serviciilor publice deconcentrate în unit ile
administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%;
n) poate verifica m surile întreprinse de primar sau de 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;
o) solicit primarului sau preşedintelui consiliului jude ean convocarea unei şedin e
extraordinare a consiliului local, a consiliului jude ean în cazuri care necesit m suri
imediate pentru prevenirea, limitarea sau înl turarea urm rilor calamita ilor, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru ap rarea ordinii şi liniştii
publice;
p) 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;
q) propune miniştrilor şi conduc torilor celorlalte organe ale administra iei publice
centrale organizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale sanc ionarea conduc torilor
serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora;
r) convoac Colegiului prefectural cel pu in o dat pe lun şi oricând se consider c
este necesar;
s) aprob , în calitate de ordonator ter iar de credite, bugetul institu iei prefectului;
t) aprob regulamentul de organizare şi func ionare a institu iei prefectului, precum
organigrama, cu încadrarea în num rul şi structura posturilor alocate de c tre ordonatorul
principal de credite;
u) numeşte, sanc ioneaz şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc , în condi iile legii, pentru
personalul pentru care are, potrivit legii, competen a de numire;
v) 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;
w) 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 ;
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x) stabileşte, prin ordin, şi alte atribu ii pentru structurile de specialitate 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;
y) prefectul îndepline te 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.
A.2. Prefectul poate stabili, prin ordin, atribu ii pentru subprefect şi poate delega, de
asemenea prin ordin, competen ele de coordonare a compartimentelor din cadrul institu iei
prefectului. Aceste ordine se comunica Ministerului Afacerilor Interne.
B. În calitate de conduc tor al institu iei care gestioneaz informa ii clasificate:
a) asigur organizarea activit ii structurii de securitate, respectiv a func ionarului
de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informa iilor clasificate, în
condi iile legii;
b) solicit institu iilor abilitate efectuarea de verific ri pentru avizarea eliber rii
certificatului de securitate şi autoriza iei de acces la informa ii clasificate pentru angaja ii
proprii;
c) notific ORNISS cu privire la eliberarea certificatului de securitate sau
autoriza iei de acces pentru fiecare angajat care lucreaz cu informa ii clasificate;
d) aprob listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informa iile secrete
de stat şi eviden a de in torilor de certificate de securitate şi autoriza ii de acces şi le
comunic ORNISS şi la institu iile abilitate s coordoneze activitatea şi controlul m surilor
privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii;
e) întocmeşte lista informa iilor secrete de stat şi a termenelor de men inere în
nivelurile de secretizare şi s o supun aprob rii Guvernului, potrivit legii;
f) stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competen care prezint
importan deosebit pentru protec ia informa iilor secrete de stat şi le comunic autorit ii
desemnate de securitate pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;
g) solicit asisten de specialitate autorit ii desemnate de securitate s coordoneze
activitatea şi s controleze m surile privitoare la protec ia informa iilor secrete de stat;
h) supune aviz rii autorit ii desemnate de securitate programul propriu de prevenire
a scurgerii de informa ii clasificate şi asigur aplicarea acestuia;
i) elaboreaz şi aplic m surile procedurale de protec ie fizic şi de protec ie a
personalului care are acces la informa ii clasificate;
j) întocmeşte ghidul pe baza c ruia se va realiza încadrarea corect şi uniform în
nivelurile de secretizare a informa iilor secrete de stat, în strict conformitate cu legea şi îl
prezint , spre aprobare, împuternici ilor abilita i prin lege s atribuie nivelurile de
secretizare;
k) asigur aplicarea şi respectarea regulilor generale privind eviden a, întocmirea,
p strarea, procesarea, mutiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea
informa iilor secrete de stat şi a interdic iilor de reproducere şi circula ie, în conformitate cu
actele normative în vigoare;
l) comunic institu iilor abilitate, potrivit competen elor, lista func iilor din
subordine care necesit acces la informa ii secrete de stat;
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m) la încheierea contractelor individuale de munc , a contractelor de colaborare sau
a conven iilor de orice natur , comunic obliga iile ce revin p r ilor pentru protec ia
informa iilor clasificate în interiorul şi în afara unit ii, în timpul programului şi dup
terminarea acestuia, precum şi la încetarea activit ii în institu ia prefectului;
n) asigur includerea personalului structurii/func ionarului de securitate în sistemul
permanent de preg tire şi perfec ionare, conform Standardelor na ionale de protec ie a
informa iilor clasificate în România;
o) aprob normele interne de aplicare a m surilor privind protec ia informa iilor
clasificate, în toate componentele acesteia şi s controleze modul de respectare în cadrul
unit ii;
p) asigur fondurile necesare pentru implementarea m surilor privitoare la protec ia
informa iilor clasificate, conform legii;
q) analizeaz , ori de câte ori este necesar, dar cel pu in semestrial, modul în care
structura/func ionarul de securitate şi personalul autorizat asigur protec ia informa iilor
clasificate;
r) asigur inventarierea anual a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia,
dispune m suri în consecin , conform legii;
s) sesizeaz autoritatea desemnat de securitate în leg tur cu incidentele de
securitate şi riscurile la adresa informa iilor secrete de stat;
t) dispune efectuarea de cercet ri şi, dup caz, sesizeaz organele de urm rie penal
în situa ia compromiterii informa iilor clasificate.
Art.16
Fişa de post a prefectului este prev zut în anexa nr. 4, parte integrant a prezentului
Regulament.
Sectiunea a 2-a
ACTELE PREFECTULUI
Art.17.
(1) Pentru îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter
individual sau normativ, în condi iile legii.
(2) Ordinele prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt
emise dup consultarea conduc torului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului,
organizate la nivelul jude ului Tulcea.
(3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se public potrivit legii.
(4) Ordinele pentru care sarcina de a le pune in aplicare revine subprefectului sunt
contrasemnate de acesta.
(5) Ordinul prefectului, care con ine dispozi ii normative, devine executoriu numai
dup ce a fost adus la cunoştin public . Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine
executoriu de la data comunic rii c tre persoanele interesate.

_______________
Pagina 14 din 45

(6) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru
situa ii de urgen produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştin şi sunt
executorii.
(7) Ordinele cu caracter normativ se comunic de îndat Ministerului Afacerilor
Interne.
(8) Ministerul Afacerilor Interne poate propune Guvernului anularea ordinelor
emise de prefect, dac le consider nelegale sau netemeinice.
(9) Prefectul este obligat s comunice ordinele emise potrivit alin. (2) conduc torului
institu iei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe
ale administra iei publice centrale pot propune Guvernului m suri de anulare a ordinelor
emise de prefect, dac le consider nelegale.
Sectiunea a 3-a
SUBPREFECTUL
Art.18.
(1) Pentru îndeplinirea atribu iilor şi prerogativelor ce îi revin potrivit legii, prefectul
este ajutat de un subprefect.
(2) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu a
subprefectului se efectueaz în condi iile legii.
Art.19.
Subprefectul exercit în condi iile legii urm toarele atribu ii:
1. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor
publice:
a) analizarea activit ii desf şurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile
publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi de serviciile
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi elaborarea
de propuneri pentru îmbun t irea activit ii acestora, pe care le înainteaz prefectului;
b) 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;
c) 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;
d) asigur transmiterea 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;
e) asigur examinarea 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;
f) întocmirea proiectului regulamentului de func ionare a colegiului prefectural, cu
respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
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g) 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 iilor, pe care le înainteaz prefectului;
h) 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;
i) 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 hot rârile luate în cadrul
comitetului jude ean pentru situa ii de urgen ;
2. cu privire la conducerea operativ a institu iei prefectului:
a) asigurarea conducerii operative a institu iei prefectului, cu excep ia cancelariei
prefectului;
b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi func ionare a institu iei
prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului ;
c) asigurarea elabor rii proiectului ordinului prefectului privind înfiin area şi
organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia c tre Ministerul Afacerilor
Interne;
d) asigurarea transmiterii c tre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu
caracter individual;
e) primirea, distribuirea coresponden ei şi urm rirea rezolv rii acesteia în termenul
legal;
f) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare, pe care le prezint prefectului;
g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ c tre Ministerul
Afacerilor Interne, precum şi publicarea în monitorul oficial al jude ului, dup caz;
h) îndrumarea metodologic a secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale şi ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu excep ia secretarului general al
jude ului;
i) gestionarea şi urm rirea îndeplinirii m surilor dispuse de c tre prefect cu privire la
realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j) stabilirea şi urm rirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în
domeniile de activitate specifice institu iei prefectului;
k) 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 arhivarea documentelor;
l) acordarea de consultan autorit ilor administra iei publice locale privind
proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfr ire şi aderare, ini iate de
acestea;
m) 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;
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n) aprobarea eliber rii de extrase sau copii de pe actele din arhiva institu iei
prefectului, cu excep ia celor care con in informa ii clasificate ca secrete de stat sau de
serviciu;
o) asigurarea secretariatului comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei jude ene;
p) 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. în calitate de func ionar de securitate:
a) elaboreaz şi supune aprob rii conducerii normele interne privind protec ia
informa iilor clasificate, potrivit legii;
b) întocmeşte planul de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate şi îl supune
aviz rii autorit ii desemnate de securitate iar dup aprobare, ac ioneaz pentru aplicarea
acestuia;
c) coordoneaz activitatea de protec ie a informa iilor clasificate, în toate
componentele acesteia;
d) asigur rela ionarea cu autoritatea desemnat de securitate care coordoneaz şi
controleaz m surile privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizeaz activitatea de aplicare a normelor de protec ie a informa iilor
clasificate şi modul de respectare a acestora;
f) consiliaz conducerea unit ii în leg tur cu toate aspectele privind securitatea
informa iilor clasificate;
g) informeaz conducerea unit ii despre vulnerabilit ile şi riscurile existente în
sistemul de protec ie a informa iilor clasificate şi propune m suri pentru înl turarea
acestora;
h) acord sprijin reprezentan ilor autoriza i ai autorit ii desemnate de securitate,
potrivit competen elor legale, pe linia verific rii persoanelor pentru care se solicit accesul
la informa ii clasificate;
i) organizeaz activit i de preg tire specific a persoanelor care au acces la
informa ii clasificate;
j) asigur p strarea şi organizeaz eviden a certificatelor de securitate şi
autoriza iilor de acces la informa ii clasificate;
k) actualizeaz permanent eviden a certificatelor de securitate şi autoriza iilor de
acces;
l) întocmeşte şi actualizeaz listele informa iilor clasificate elaborate sau p strate de
unitate, pe clase şi niveluri de securitate;
m) prezint conduc torului unit ii propuneri privind stabilirea obiectivelor,
sectoarelor şi locurilor de importan deosebit pentru protec ia informa iilor clasificate din
sfera de responsabilitate şi, dup caz, solicit sprijin autorit ii desemnate de securitate;
n) efectueaz , cu aprobarea conducerii unit ii, controale privind modul de aplicare a
m surilor legale de protec ie a informa iilor clasificate;
o) exercit şi alte atribu ii în domeniul protec iei informa iilor clasificate, potrivit
legii;
p) avizeaz cererile de multiplicare şi procesele-verbale de distrugere a informa iilor
clasificate pentru toate structurile institu iei;
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q) este responsabil pentru implementarea m surilor de securitate pe linia INFOSEC,
conform normelor în vigoare;
r) pune la dispozi ia şefului C.S.T.I.C. lista cu certificatele de securitate/autoriza iile
de acces la informa iile clasificate de inute de personalul institu iei prefectului.
4. subprefctul îndeplineşte şi alte atribu ii stabilite, potrivit legii, prin ordin al
prefectului.
Art.20
Fişa de post a subprefectului este prev zut în anexa nr. 5, parte integrant a
prezentului Regulament.
CAPITOLUL V
ATRIBUTIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE
ALE INSTITUTIEI PREFECTULUI
Art.21.
(1) Prefectul exercit atribu iile conferite de lege prin aparatul de specialitate, care
este o structur func ional cu activitate permanent .
(2) Aparatul de specialitate al prefectului este subordonat acestuia, conducerea
operativ fiind asigurat de subprefect.
(3) Personalul din aparatul de specialitate indeplineste atribu iile prev zute de lege,
precum şi orice alte atribu ii primite de la prefect si subprefect pentru realizarea operativ ,
în condi iile legii, a activitatilor specifice.
Art.22.
Îndrumarea şi controlul ierarhic de specialitate asupra activit ii prefectului şi a
institu iei prefectului se asigur de Ministerul Afacerilor Interne.
Art.23.
In coordonarea direct a prefectului functioneaz urm toarele structuri si
compartimente:
1. Cancelaria Prefectului
2. Colegiul prefectural
3. Audit intern
4. Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare, Administrativ si
Achizitii Publice, având în compunen urm toarele compartimente:
- Compartiment Financiar Contabilitate i Achizi ii Publice
- Compartiment Resurse Umane, Salarizare i Administrativ.
Art.24.
In coordonarea direct
compartimente:

a subprefectului func ioneaz
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urm toarele structuri si

Serviciul Conducere Institu ii Deconcentrate şi Afaceri Europene, având în
urm toarele compartimente:
Compartiment Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Informatic
Compartiment Servicii Publice Deconcentrate şi S.C.U.P., Situa ii de Urgen ,
Strategii şi Programe Guvernamentale
2. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, având în compunen urm toarele
compartimente:
- Compartiment Control Legalitate, Contencios Administrativ i Rela ii cu
Autorit i Publice
- Compartiment Apostil , Informare i Rela ii Publice
- Compartiment Aplicare Acte cu Caracter Reparatoriu i Procese Electorale
3. Serviciul Public Comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor, având în compunen urm toarele compartimente:
- Compartiment regim permise de conducere şi examin ri
- Compartiment înmatriculare şi eviden a vehiculelor rutiere
- Compartiment informatic
4. Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple,
având în compunen urm toarele compartimente:
- Compartiment emitere, eviden paşapoarte şi probleme de migr ri
- Compartiment informatic
- Compartiment restric ii
1.
compunen
-

Sectiunea a 1-a
CANCELARIA PREFECTULUI
Art.25.
(1) În cadrul institu iei prefectului se organizeaz şi func ioneaz cancelaria
prefectului.
(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde
urm toarele func ii de execu ie de specialitate specifice: directorul cancelariei, un consilier,
un consultant şi secretarul cancelariei.
(3) Activitatea cancelariei prefectului este coordonat de director, care r spunde în
fa a prefectului în acest sens. Acesta face parte din echipe de control, constituite prin ordin
al prefectului, emis in condi iile legii.
(4) Func ia de secretar al cancelariei se asimileaz din punct de vedere al salariz rii
cu func ia de şef de cabinet. Pot fi numite în func ia de secretar al cancelariei persoane cu
studii superioare sau medii, în condi iile legii.
(5) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din func ie de
c tre prefect.
(6) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi desf şoar activitatea în baza
unui contract individual de munc încheiat, în condi iile legii, pe durata exercit rii func iei
publice de c tre înaltul func ionar public.

_______________
Pagina 19 din 45

Art.26.
(1) Cancelaria prefectului are urm toarele atribu ii principale:
a) asigurarea condi iilor necesare desf şur rii şedin elor de lucru ale prefectului;
b) analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a
subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendin e ale mediului social şi
economic din jude ;
c) organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentan ii locali ai societ ii civile, ai
sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
d) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapid şi corect a prefectului
şi a subprefectului;
e) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natur s informeze
opinia public şi mass-media cu privire la ac iunile prefectului;
f) participa la realizarea, între inerea şi actualizarea site-ului oficial al institu iei
prefectului;
g) 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 organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
h) realizarea document rii necesare în vederea elabor rii raportului semestrial al
prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamental
de îmbun t ire a situa iei romilor;
i) asigurarea de asisten 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.
(2) Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribu ii pentru personalul din cadrul
cancelariei prefectului.
Sectiunea a 2-a
COLEGIUL PREFECTURAL
Art.27.
(1) În jude ul Tulcea func ioneaz un colegiu prefectural compus din prefect,
subprefect şi conduc torii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administra iei centrale din subordinea Guvernului cu sediul in jude ul Tulcea.
(2) La lucr rile Colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a c ror prezen
este considerat necesar .
(3) Şedin ele colegiului prefectural au loc la institu ia prefectului şi sunt prezidate de
prefectul jude ului Tulcea sau, în lipsa acestuia de c tre subprefect.
(4) Convocarea colegiului prefectural se face prin convocator de c tre prefect, prin
grija structurilor de specialitate, cel pu in o dat pe lun şi ori de câte ori se consider c
este necesar.
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(5) Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordon rii activit ii serviciilor
publice deconcentrate din jude ul Tulcea şi este organul consultativ al prefectului jude ului
Tulcea în realizarea atribu iilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea
Guvernului organizate la nivelul jude ului Tulcea.
(6) În cadrul şedin elor de lucru, membrii Colegiului prefectural prezint şi
analizeaz stadiul implement rii programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de
ac iune de la nivelul jude ului tulcea, nevoile şi dificult ile cu care se confrunt serviciile
publice deconcentrate, propunând m suri în vederea îmbun t irii activit ii.
Art.28.
(1) Colegiul prefectural are urm toarele atribu ii:
a) analizeaz activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune m suri în
vederea îmbun t irii acesteia;
b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesar sau se poate realiza cu
eficien ac iunea coordonat a mai multor servicii publice deconcentrate;
c) stabileşte m surile necesare implement rii programelor, politicilor, strategiilor şi
planurilor de ac iune adoptate la nivel na ional;
d) organizeaz ac iunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în
vederea solu ion rii unor situa ii deosebite;
e) analizeaz m surile necesare în vederea realiz rii unui sistem comun de
management al informa iei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
(2) Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de lege, precum şi
sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administra iei publice centrale din
subordinea Guvernului ori de c tre prefect.
Art.29.
Regulamentul de func ionare a Colegiului prefectural este elaborat şi aprobat prin
ordin al prefectului, în conformitate cu regulamentul-cadru prev zut în anexa nr. 3 la H.G.
nr.460/2006.
Sectiunea a 3-a
AUDIT INTERN
Art.30.
(1) Auditul Intern este în subordinea direct a prefectului, exercitând o func ie
distinct şi independent de celelalte activit i din cadrul institu iei, conform Legii
nr.672/2002.
(2) Auditorul intern face parte din echipe de control, constituite prin ordin al
prefectului, emis in condi iile legii.
Art.31.
Auditul intern îndeplineşte urm toarele atribu ii:
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a) elaboreaz proiectul planului multianual de audit public intern si pe baza acestuia
proiectul planului anual de audit public intern, pe care le înainteaz spre aprobare
conduc torului institu iei;
b) elaboreaz si pune in aplicare Programul de asigurare si îmbun t ire a calit ii
sub toate aspectele activit ii de audit intern;
c) efectueaz activit i de audit public intern, planificate si/sau ad-hoc, pentru a
evalua daca sistemele de management financiar si control financiar si control intern ale
entit ii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate,economicitate, eficienta si eficacitate
d) efectueaz misiuni de audit public intern cu privire la formarea si utilizarea
fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public asupra tuturor
activit ilor desf şurate de entitatea publica
e) auditeaz , cel pu in o dat la 3 ani, f r a se limita la acestea, urm toarele:
1. activit ile financiare sau cu implica ii financiare desf şurate de entitatea public din
momentul constituirii angajamentelor pân la utilizarea fondurilor de c tre beneficiarii
finali, inclusiv a fondurilor provenite din finan are extern ;
2. pl ile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unit ilor administrativteritoriale;
4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unit ilor
administrativ-teritoriale;
5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de
crean , precum şi a facilit ilor acordate la încasarea acestora;
6. alocarea creditelor bugetare;
7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
8 .sistemul de luare a deciziilor;
9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
10. sistemele informatice.
f) coopereaz cu alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne in domeniul
auditului public intern;
g) comunica la Direc ia de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne (D.A.P.I.), cu aprobarea conduc torului institu iei publice, în maxim 5 zile
calendaristice de la încheierea trimestrului, sinteze ale recomand rilor neîsuşite de c tre
conduc torii structurilor auditate, precum si despre consecin ele acestora;
h) raporteaz dup fiecare misiune de audit, atât conducerii institu iei cât si la
D.A.P.I., la solicitarea acesteia asupra constat rilor, concluziilor si recomand rilor rezultate
din activit ile de audit;
i) elaboreaz raportul anual al activit ii de audit public intern care prezint modul
de realizare a obiectivelor compartimentului de audit intern;
j) raporteaz conduc torului institu iei iregularit ile si posibilele prejudicii
semnificative identificate in realizarea misiunilor de audit urmând ca în baza aprob rii
acestuia s informeze si structura de control abilitata care are obliga ia de a dispune masuri
in consecin ;
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k) informeaz conduc torul institu iei publice si semestrial D.A.P.I. despre
recomand rile neimplementate;
l) coordoneaz activitatea de atestare a auditorului intern.
Sectiunea a 4-a
SERVICIUL CONDUCERE INSTITU II DECONCENTRATE
ŞI AFACERI EUROPENE
Art.32.
(1) Serviciul Conducere Institu ii Deconcentrate şi Afaceri Europene, denumit
generic Serviciul 1 (S.1), are atribu ii specifice în domeniul serviciilor publice,
deconcentrate, afacerilor europene, situa iilor de urgen , strategiilor şi programelor
guvernamentale.
(2) Conducerea serviciului este asigurat de un şef de serviciu, func ionar public de
conducere.
(3) Seful serviciului face parte din echipe de control, constituite prin ordin al
prefectului, emis in condi iile legii.
Art.33.
Serviciul are rela ii de colaborare cu autorit ile si/sau institutiile publice ale
administra iei publice centrale sau locale, dupa caz si cu serviciile publice deconcentrate de
la nivelul jude ului Tulcea.
Art.34.
Serviciul Conducere Institu ii Deconcentrate şi Afaceri Europene are în componen a
sa urm toarele compartimente:
A. Compartiment Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Informatic ;
B. Compartiment Servicii Publice Deconcentrate, şi S.C.U.P. (servicii comunitare de
utilit i publice), Situa ii de Urgen , Strategii şi Programe Guvernamentale.
A. COMPARTIMENT AFACERI EUROPENE,
RELA II INTERNA IONALE, INFORMATIC
Art.35.
Compartimentul urm reşte realizarea politicilor na ionale in domeniul afacerilor
europene, contribuie la implementarea politicilor si strategiilor de modernizare a
administra iei publice si monitorizeaz respectarea libert ilor europene, precum şi în
domeniul tehnicii de calcul.
Art.36.
Compartimentul îndeplineşte urm toarele atribu ii:
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I. Cu privire la rela iile interna ionale şi afacerile europene:
a) monitorizeaz activitatea de rela ii externe a institu iei prefectului;
b) ac ioneaz , împreun cu Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, la
identificarea si eliminarea din actele administrative emise de autorit ile locale a barierelor
la libert ile circula ie;
c) ac ioneaz , cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de
integrare european , pentru adoptarea si implementarea la nivel local a documentelor
privind integrarea european adoptate la nivel central;
d) ac ioneaz pentru atragerea societ ii civile la activit ile care au leg tur cu
afacerile europene şi particip la programele societ ii civile în acest domeniu;
e) desf şoar activit i menite s conduc la cunoaşterea de c tre autorit ile
administra iei publice locale şi de c tre cet enii jude ului Tulcea a programelor cu
finan are extern ini iate şi sus inute de Uniunea European şi de alte organisme
interna ionale;
f) monitorizeaz activitatea de absorb ie a fondurilor europene nerambursabile la
nivel jude ean;
g) dezvolta activit i menite a înt ri capacitatea administrativa a institu iei
prefectului prin l rgirea ariei de colabor ri cu institu ii si autorit i europene;
h) urm reşte şi monitorizeaz derularea şi implementarea Programului Opera ional –
POAD.
II. Cu privire la activitatea din domeniul tehnicii de calcul:
a) concepe şi elaboreaz proiecte de dezvoltare ale sistemului informatic în contextul
dezvolt rii societ ii informa ionale;
b) coordoneaz , îndrum şi supravegheaz activitatea de editare şi arhivare pe suport
magnetic a documentelor din cadrul institu iei;
c) colaboreaz la fundamentarea anuala si de perspectiva a investi iilor si a
necesita ilor de instruire a func ionarilor in domeniul IT;
d) urm reşte instruirea şi specializarea în IT a întregului personal al institu iei
prefectului;
e) stabileşte procedurile de asigurare a securit ii datelor, planificând şi
supraveghind salvarea regulat a datelor pe suport extern;
f) în calitate de ofi er a sistemului e-guvernare, monitorizeaz implementarea
acestuia in toate institu iile din jude si acord acestora asistenta la folosirea corecta a
sistemului si la întocmirea rapoartelor c tre Centrul Na ional de Management pentru
Societatea Informa ionala;
g) asigur componenta de Securitate pentru Tehnologia Informa iei şi
Comunica iilor, potrivit Ordinului MAI nr. 810/2005;
h) monitorizeaz permanent toate aspectele de securitate specifice SIC prin
administratorul de securitate al S.I.C.-urilor, potrivit Ordinului MAI nr. 810/2005;
i) asigura managementul configura iei sistemelor sau re elelor acreditate si stabilite
in „cerin ele de Securitate Specifice” sau „cerin ele de securitate Comune” prin
Administrator de sistem/re ea al S.I.C.-urilor, potrivit Ordinului MAI nr. 810/2005.
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III. Cu privire la implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru perioada 2015 – 2020,
împreun cu consilierul pentru romi din cadrul cancelariei Prefectului:
a) monitorizeaz şi evalueaz stadiului implement rii Strategiei Guvernului
României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru
perioada 2015 – 2020;
b) particip , împreun cu reprezentan i ai autorit ilor administra iei publice locale,
ai organiza iilor neguvernamentale ale romilor şi cu reprezentan i ai minorit ii
romilor la evaluarea principalelor nevoi ale comunit ilor de romi;
c) monitorizeaz aplicarea proiectelor/programelor destinate îmbun t irii situa iei
romilor;
d) identific problemele legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi
locuin elor de inute de romi;
e) înainteaz propuneri prefectului referitoare la ini ierea de ac iuni de informare,
prevenire şi combatere a discrimin rii romilor în jude şi de dezvoltare a
colabor rii dintre structurile administra iei publice şi organiza iile
neguvernamentale ale romilor, pe baz de parteneriat;
f) organizeaz întâlniri ale grupului de lucru mixt;
g) întocmeşte raportul semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din
Strategia Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând
minorit ii romilor şi activitatea structurilor de implementare a strategiei;
h) acorda sprijin şi consultan de specialitate serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din
subordinea Guvernului care îşi au sediul în Jude ul Tulcea, autorit ilor
administra iei publice locale şi organiza iilor neguvernamentale în ceea ce
priveşte drepturile minorit ilor romilor;
i) acord sprijin şi consultan de specialitate exper ilor locali pentru romi în
vederea form rii unor grupe de ini iativ local , care s evalueze nevoile
comunit ilor locale şi întocmirii planurilor locale de ac iune pentru romi;
j) centralizeaz planurile locale de ac iune şi elaboreaz Planului jude ean de
ac iune pentru incluziunea cet enilor români apar inând minorit ii romilor.
Art.37. Compartimentul redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în
îndeplinirea sarcinilor specifice.
Art.38. Compartimentul îndeplineşte orice alte atribu ii specifice
conducerea prefecturii în domeniul de activitate.
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stabilite

de

B . COMPARTIMENT SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE ŞI S.C.U.P.,
SITUA II DE URGEN , STRATEGII ŞI PROGRAME GUVERNAMENTALE
Art.39.
Compartimentul îndeplineşte urm toarele atribu ii:
I. Cu privire la dezvoltarea economic a jude ului
a) elaboreaz şi prezint prefectului inform ri periodice cu privire la situa ia şi
evolu ia st rii generale economice, sociale, culturale şi administrative a jude ului Tulcea,
precum şi cu privire la stadiul realiz rii obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
b) particip al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate, în cadrul
unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, la ac iuni de verificare la nivelul
întregului jude cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative;
c) prezint prefectului, cu consultarea autorit ilor administra iei publice locale şi a
conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind priorit ile de dezvoltare
a jude ului Tulcea pe baza Programului de guvernare şi în concordan cu prevederile
planului de dezvoltare regional ;
d) întocmeşte anual planul de ac iuni pentru realizarea în jude a obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare;
e) realizeaz documentarea necesar şi elaboreaz pe baza acesteia raportul anual
privind starea economico-social a jude ului Tulcea care se înainteaz , potrivit legii,
Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
f) contribuie la organizarea aplic rii în jude a programelor şi strategiilor
guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorial , aprovizionarea
popula iei cu produse de baz şi combustibili, protec ia consumatorilor, gospod rie
comunal , dezvoltarea prest rilor de servicii, precum şi la alte activit i;
g) monitorizeaz modul de aplicare în jude , a programelor şi strategiilor
guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorial şi la alte activit i.
II. Cu privire la monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea
Guvernului, organizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul
Tulcea:
a) analizeaz activitatea desf şurat de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte
inform ri cu privire la aceasta, pe care le înainteaz prefectului;
b) elaboreaz şi supune spre aprobare prefectului m suri pentru îmbun t irea
activit ii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unit ilor administrativteritoriale ale jude ului Tulcea, în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte
organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;
c) examineaz , împreun cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorit ile
administra iei publice locale şi jude ene, stadiul de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni care se
deruleaz în comun;
d) asigur 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;
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e) asigur transmiterea 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;
f) urm reşte ducerea la îndeplinire a obiectivului „Sistemului – Cadru de asigurare a
protec iei unit ilor şcolare, a siguran ei elevilor şi a personalului didactic din jude ul
Tulcea”;
g) întocmeşte rapoarte semestriale referitoare la activitatea principalelor structuri
func ionale de specialitate constituite în cadrul sau pe lâng Institu ia Prefectului - Jude ul
Tulcea şi le transmite Ministerului Afacerilor Interne;
h) întocmeşte rapoarte semestriale referitoare la gestionarea ac iunilor de control
care privesc producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substan e şi/sau
produse noi, cu efecte psihoactive, d un toare s n t ii, altele decât cele reglementate şi le
transmite Agen iei Na ionale Antidrog;
i) monitorizeaz buna desf şurare a Programul Guvernamental Cornul şi Laptele
conform prevederilor OUG nr.96/2002 - privind acordarea de produse lactate şi de
panifica ie pentru elevii din înv mântul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi
pentru copiii preşcolari din gr dini ele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
j) întocmeşte PROGRAMUL DE TOAMN -IARN care cuprinde principalele
m suri ce se au în vedere a fi întreprinse, în perioada imediat urm toare şi pe durata iernii,
în scopul desf şur rii în condi ii de calitate şi siguran a activit ilor din domeniile:
energetic, aprovizionarea popula iei din localit ile izolate din Delta Dun rii, agricultur ,
transporturi, construc ii, gospod rirea apelor, mediul înconjur tor, s n tate, înv mânt;
k) ine eviden a copiilor certificate ale avizelor de specialitate emise de Direc ia
Jude ean pentru Cultur şi Patrimoniu Na ional Tulcea;
l) examineaz şi prezint prefectului, spre avizare, proiectele bugetelor serviciilor
publice deconcentrate, transmise de c tre acestea înainte de a fi propuse conduc torului
institu iei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
III. Cu privire la buna organizare şi desf şurare a activit ii pentru situa ii de
urgen , precum şi la preg tirea şi ducerea la îndeplinire a m surilor de ap rare care
nu au caracter militar:
a) urm reşte îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect, în calitate de preşedinte
al comitetului jude ean, pentru situa ii de urgen ;
b) prezint prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situa ii de criz , a
fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
c) propun prefectului, în situa iile prev zute de lege, convocarea, de îndat , a
consiliilor locale, a consiliului jude ean, dup caz;
d) întocmesc rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în
caz de dezastru, precum şi m surile întreprinse de autorit ile administra iei publice locale
în acest domeniu, pe care le înainteaz prefectului;
e) asigur informarea prefectului cu privire la iminen a producerii unor fenomene
naturale periculoase;
f) asigur informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale
periculoase, cu privire la evaluarea preliminar a efectelor şi a pagubelor produse;
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g) 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;
h) verific modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din
fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului.
IV. Cu privire la activitatea colegiului prefectural:
a) organizeaz şedin ele colegiului prefectoral, stabileşte, în urma consult rii
conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi si lista invita ilor, pe care le
înainteaz prefectului, spre aprobare;
b) urm reşte modul de îndeplinire al hot rârilor luate în cadrul colegiului
prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural si formuleaz propuneri în cazul
nerespect rii acestora, pe care le înainteaz prefectului;
c) întocmeşte regulamentul de organizare şi func ionare a colegiului prefectural, în
conformitate cu prevederile regulamentului – cadru;
d) realizeaz lucr rile de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezentarea
propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului cu atribu ii în
domeniu.
V. Cu privire la activitatea Comisiei de dialog social:
a) asigur unele rela ii de parteneriat social între administra ie, organiza iile
patronale şi organiza iile sindicale, care s permit o informare reciproc permanent
asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administra iei sau al partenerilor
sociali, în vederea asigur rii unui climat de pace şi stabilitate social ;
b) consult obligatoriu partenerii sociali asupra ini iativelor legislative sau de alt
natur cu caracter economico-social;
c) alte probleme din sfera de activitate a administra iei publice centrale sau din
jude e şi municipiul Bucureşti asupra c rora partenerii sociali convin s discute;
d) asigur secretariatului comisiei de dialog social;
e) raporteaz lunar activitatea comisiei de dialog social c tre secretarul de stat
responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice dup fiecare şedin a comisiei de dialog social.
VI. Cu privire la activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice:
a) asigur rela iile de colaborare care s permit informarea reciproc permanent
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice din jude ul
Tulcea;
b) consult reprezentan ii persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative
care urmeaz s se ini ieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social,
medical şi cultural, de interes al acestora;
c) analizeaz problemele cu caracter socio-economic care privesc persoanele
vârstnice;
d) elaboreaz propuneri pentru solu ionarea acestor probleme;
e) monitorizeaz aplicarea m surilor stabilite în exercitarea atribu iilor;
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f) elaboreaz rapoarte anuale care sunt înaintate Ministerului Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Afacerilor Interne.
VII. Cu privire la monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice:
- la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne transmite rapoarte cu privire la
utilit ile publice din jude ul Tulcea.
Art.40. Compartimentul redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în
îndeplinirea sarcinilor specifice.
Art.41. Compartimentul îndeplineşte orice alte atribu ii specifice
conducerea prefecturii în domeniul de activitate.

stabilite

de

Sectiunea a 5-a
SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Art.42.
(1) Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, denumit generic Serviciul 2 (S.2),
are atribu ii specifice în domeniul controlului de legalitate, contenciosului administrativ,
aplic rii actelor cu caracter reparatoriu, procese electorale, rela ii cu autorit i publice,
apostil şi informare public .
(2) Conducerea Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ este asigurat de un
şef serviciu, func ionar public de conducere.
(3) Seful serviciului face parte din echipe de control, constituite prin ordin al
prefectului, emis in condi iile legii.
Art.43.
Serviciul are rela ii de colaborare cu autorit ile şi/sau institu iile publice ale
administra iei publice centrale sau locale, dup caz, cu serviciile publice deconcentrate de
la nivelul jude ului Tulcea si rela ii de reprezentare cu autorit ile judec toreşti, pe baza
mandatului acordat de prefect.
Art.44.
Serviciul Juridic şi Contencios Admnistrativ are în componen a sa urm toarele
compartimente:
A. Compartiment control legalitate, contencios administrativ i rela ii cu autorit i
publice;
B. Compartiment apostil , informare, rela ii publice;
C. Compartiment aplicare acte cu caracter reparatoriu i procese electorale
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A. COMPARTIMENT CONTROL LEGALITATE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV I
RELA II CU AUTORIT I PUBLICE
Art.45.
Compartimentul control legalitate, contencios administrativ i rela ii cu autorit i
publice asigur realizarea urm toarelor atribu ii:
I.Cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise
de autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ:
a) ine eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile
administra iei publice locale din jude ul Tulcea şi transmise prefectului în vederea
verific rii legalit ii, asigurând p strarea acestora, precum şi eviden a ac iunilor şi dosarelor
aflate pe rolul instan elor judec toreşti, în cadrul exercit rii tutelei administrative
reglementat de Legea nr.554/2004.
b) examineaz sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale ale jude ului
Tulcea;
c) verific legalitatea contractelor încheiate de autorit ile administra iei publice
locale ale jude ului Tulcea, 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;
d) propune prefectului sesizarea, dup caz, a autorit ilor emitente, în vederea
reanaliz rii actului considerat nelegal, sau a instan ei de contencios administrativ, cu
motivarea corespunz toare;
e) 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;
f) elaboreaz rapoarte şi prezint inform ri prefectului cu privire la actele verificate;
g) avizeaz ordinele prefectului din punctul de vedere al legalit ii;
h) întocmeşte documenta ia şi reprezint prefectul şi institu ia prefectului în fa a
instan elor judec toreşti de orice grad, precum şi a altor autorit i sau institu ii publice;
i) prin delegare asigur reprezentarea în fa a instan elor judec toreşti a serviciilor
publice deconcentrate ce nu pot fi mandatate , aflate în subordinea ministerelor şi
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului.
j) la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei PrimuluiMinistru, dup caz, asigur , prin consilierii juridici ai institu iei prefectului, reprezentarea
Guvernului sau a primului-ministru în fa a instan elor judec toreşti
k) efectueaz , în condi iile legii, verific ri cu privire la m surile întreprinse de
primar sau de preşedintele consiliului jude ean, în calitatea lor de reprezentan i ai statului în
unitatea administrativ-teritorial , inclusiv la sediul autorit ilor administra iei publice ale
jude ului Tulcea, şi propun prefectului, dac este cazul, sesizarea organelor competente;
l) 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;
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m) avizeaz proiectele de ordin ale prefectului, fundamentate de compartimentele de
specialitate din cadrul institu iei prefectului.
II. Cu privire la aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte
acte normative:
a) elaboreaz studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare,
precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care le înainteaz
prefectului;
b) particip al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate la ac iuni de
verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la
nivelul jude ului Tulcea în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
c) urm reşte eviden ierea riguroas a mişc rii bunurilor din domeniul public şi privat
al unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Tulcea, precum şi legalitatea trecerii
acestor bunuri din domeniul public local în domeniul privat al unit ilor administrativteritoriale ale jude ului Tulcea.
III. Cu privire la elaborarea proiectelor de acte normative :
a) elaboreaz proiecte de acte normative şi proiecte de documente de politici publice
din competen a prefectului, în condi iile legii;
b) conlucreaz cu compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului
Jude ean Tulcea, în vederea elabor rii proiectelor hot rârilor Guvernului 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 de interes local ori jude ean.
c) ine eviden a tuturor proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente
de politici publice elaborate în conformitate cu prevederile men ionate la lit. a) şi b).
d) elaboreaz sinteze şi inform ri, în leg tur cu proiectele de acte normative
ini iate.
IV.Cu privire la aleşii locali:
a) elaboreaz proiectul ordinului prefectului de stabilire a num rului consilierilor
locali şi jude eni, pe baza datelor statistice oficiale;
b) întocmeşte proiectul de ordin privind convocarea consiliilor locale şi a consiliului
jude ean în şedin a de constituire;
c) îndeplineşte atribu iile conferite prefectului în conformitate cu dispozi iile Legii
nr. 393/2004;
d) asigur eviden a aleşilor locali din jude prin realizarea, actualizarea si
administrarea bazei de date cu privire la acestia;
e) asigura primirea, inregistrarea si pastrarea declaratiilor de interese personale ale
alesilor locali, care sunt obliga i sa transmita subprefectului al doilea exemplar al
declara iei de interese;
f) formuleaz propuneri c tre Guvern pentru organizarea alegerilor par iale, atât
pentru unele consilii locale sau a consiliului jude ean ca urmare a dizolv rii acestora, prin
hot râre judec toreasc definitiv , cât i pentru primarii c rora le-a încetat mandatul înainte
de termen.
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Art. 46. Compartimentul redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în
îndeplinirea sarcinilor specifice.
Art.47. Compartimentul îndeplineşte orice alte atribu ii specifice
conducerea prefecturii în domeniul de activitate

stabilite

de

B . COMPARTIMENT APOSTIL , INFORMARE I RELA II PUBLICE
Art. 48.
Compartimentul asigur realizarea urm toarelor atribu ii:
I.Cu privire la activitatea de informare şi rela ii publice:
a) asigur persoanelor, la cerere, informa iile de interes public prev zute de lege,
solicitate în scris sau verbal;
b) asigur accesul cet enilor şi mass-mediei la informa iile de interes public ce
privesc activitatea institu iei la documentele de interes public create sau gestionate de
prefectura, precum si la actele normative ce reglementeaz activitatea institu iei prefectului
si activitatea în domeniul administra iei publice locale, solicitate in scris sau verbal;
c) asigur comunicarea din oficiu a informa iilor de interes public prev zute de lege
prin afişare la sediul institu iei, pe site-ul institu iei, precum si consultarea acestora la
punctul de informare si documentare, amenajat in cadrul compartimentului, care dispune si
de biblioteca juridica a institu iei ;
d) asigur , la cerere, multiplicarea informa iilor de interes public solicitate, conform
legii;
e) creeaz si actualizeaz baza de date ce cuprinde informa iile de interes public
comunicate din oficiu,
f) asigur informarea operativ a cet enilor si persoanelor interesate, precum si
informarea între compartimente si interinstitutional ;
g) colaboreaz cu compartimentele de profil organizate la nivelul serviciilor
deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale din teritoriu, precum si la nivelul
consiliilor locale din jude ;
h) întocmeşte Raportul anual de evaluare a implement rii Legii nr.544/2001 privind
accesul la informaţiile de interes public, îl prezint conducerii institu iei şi îl afişeaz pe
site;
i) se ocup de redactarea si expedierea r spunsurilor la solicit rile de interes public
înregistrate, în termenele prev zute de lege.
II. Cu privire la activitatea de rela ii cu publicul:
a) primeşte, înregistreaz şi distribuie peti iile pe serviciile si compartimente de
specialitate, conform rezolu iei conducerii;
b) organizeaz primirea cet enilor în audien , particip la desf şurarea
acestora, înregistreaz audien ele în registrul de audien e si întocmeşte fisele de audien e
pe care le distribuie pe servicii şi compartimente, conform rezolu iei conducerii prefecturii;
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c) ine eviden a electronic a peti iilor si audien elor primite si înregistrate,
folosindu-se de aplica ia <Program managementul circuitului documentelor>;
d) îndrum cet enii care se adreseaz în vederea depunerii de c tre aceştia de
peti ii sau solicit ri de audien la conducerea institu iei, in func ie de competentele stabilite
prin lege institu iei prefectului;
e) îndrum cet enii ale c ror probleme exced sferei de competen a Institu iei
Prefectului c tre institu iile competente;
f) transmit, în termenul prev zut de lege, adresele de înaintare înso ite de
peti iile greşit îndreptate, c tre autorit ile si institu iile publice competente în solu ionarea
problemelor semnalate;
g) asigur redactarea r spunsurilor la peti iile si audien ele repartizate, spre
solu ionare, direct compartimentului;
h) urm reşte respectarea termenului legal de solu ionare a peti iilor si
audien elor înregistrate în eviden a institu iei ;
i) întocmeşte lunar situa ia nesolu ion rii în termen a peti iilor si audien elor
primite pe direc ii şi compartimente de specialitate si o prezinta conducerii institutiei;
j) intocmeste semestrial/anual „Raportul referitor la organizarea activitatii de
primire, evidenta, examinare si solutionare a petitiilor, precum si de primire a cetatenilor în
audienta”;
k) primeşte si expedieaz r spunsurile la peti ii si audien e repartizate spre
solu ionare celorlalte compartimente de specialitate;
l) d rela ii in limita competentelor stabilite de conducerea prefecturii;
m) asigur clasarea si arhivarea peti iilor şi a fişelor de audien e solu ionate,
precum si predarea acestora la arhiva institutiei.
III.Cu privire la activitatea de eliberare a apostilei pentru actele
administrative:
a) primeste, în original, actele oficiale administrative de la solicitan i, acte prezentate
personal de aceştia sau trimise prin coresponden ;
b) verific dac actele pentru care se solicit apostila urmeaz a fi utilizate în statele
semnatare ale Conven iei de la Haga;
c) verific competen a material a institu iei prefectului, respectiv ca emitentul
actului administrativ s fie o autoritate a administra iei publice centrale sau locale sau alte
organe de autoritate administrativ din România care organizeaz o activitate de interes
public;
d) verific dac sunt men ionate principalele acte pentru care se solicit eliberarea
apostilei;
e) verific competen a teritorial a institu iei prefectului şi anume,daca titularul
actului sau so ul/so ia ori o rud pân la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul
domiciliul in jude ul Tulcea sau dac sediul emitentului actului se afl in jude ul Tulcea;
f) verific actele in ceea ce priveşte semn tura, ştampila sau avizele şi certific rile
prealabile de la institu iile implicate, utilizind în acest sens, o baz de date creat la nivelul
biroului apostil , care cuprinde numele şi specimenele de semn tur şi ştampil
corespunz toare institu iilor implicate;
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g) verific dac o alt institu ie/autoritate/organiza ie a fost desemnata de c tre
conducerea acesteia s ateste semn tura, calitatea în care a ac ionat semnatarul actului şi
dac este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicit
eliberarea apostilei;
h) verific identitatea solicitantului: titular / so ul sau so ia titularului / rud pân la
gradul II cu titularul actului sau a documentelor de împuternicire pentru persoane fizice şi
avoca i;
i) verific contractul de prest ri servicii încheiat între firm şi titularul actului,
precum şi a delega iei de împuternicire a firmei intermediare;
j) verific corectitudinea completarii cererii tip de c tre solicitant ;
k) înregistreaz datele in toate câmpurile din aplica ia informatic „Sistem
interoperabil centralizat pentru eviden a apostilei eliberate de c tre institu iile prefectului
pentru actele oficiale administrative”;
l) genereaz apostila din aplica ia informatic si aplic pe aceasta ştampila cu
stem ;
m) pred documentatia pentru semnarea apostilei subprefectului sau înlocuitorilor
acestuia;
n) prime te documente apostilate şi semnate de subprefect sau de înlocuitorii
acestuia;
o) xerocopiaz apostila precum şi actele pentru care aceasta s-a solicitat;
p) elibereaz apostila şi actul oficial aferent acesteia c tre solicitant, pe baz de
semn tur aplicata în spa iul special din cererea tip;
r) înscrie data de eliberare a apostilei pe cererea tip, precum şi num rul de acte
pentru care s-a eliberat apostila;
s) efectueaz toate opera iunile necesare arhivarii apostilei;
t) actualizeaz baza de date cuprinzând numele şi specimenele de semn tur şi de
ştampil corespunz toare persoanelor din cadrul institu iilor implicate, desemnate de
conducerea acestora s ateste semn tura, calitatea în care a ac ionat semnatarul actului şi,
dac este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicit
eliberarea apostilei;
) asigur îndrumarea persoanelor interesate cu privire la procedura aplic rii
apostilei pe actele oficiale administrative;
u) întocmeşte raportul anual privind aplicarea dispozi iilor O.G. nr.66/1999 privind
apostilarea actelor administrative la nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Tulcea.
IV.Cu privire la activitatea de secretariat tehnic a Comisiei jude ene pentru
avizarea atribuirii sau schimb rii de denumiri:
a) primeşte si înregistreaz dosarul depus de consiliile jude ene sau locale în vederea
ob inerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
b) verifica dosarul depus, în ceea ce priveşte existenta tuturor documentelor
prev zute în prezentul regulament;
c) asigura întocmirea corespondentei si transmiterea acesteia;
d) propune data de desf şurare a şedin ei comisiei, întocmeşte ordinea de zi, pe care
o prezint preşedintelui comisiei, si asigura convocarea membrilor comisiei;
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e) pregateste documentele necesare desfasurarii sedintelor si le transmite membrilor
comisiei cu cel putin 5 zile înainte;
f) verifica la deschiderea sedintei existenta cvorumului necesar pentru luarea
hotarârilor si cvorumul necesar pentru emiterea avizelor;
g) întocmeste procesul-verbal al sedintei comisiei si asigura semnarea acestuia de
catre toti membrii prezenti;
h) prezinta presedintelui comisiei spre semnare avizul si informeaza solicitantii
despre rezultatele obtinute;
i) elibereaza si transmite avizul în termen de 5 zile de la data semnarii lui, dar înainte
de împlinirea termenului de 60 de zile prevazut de art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului
nr. 63/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare;
j) înregistreaza si tine evidenta avizelor emise;
k) pastreaza, arhiveaza si depune în arhiva institutiei prefectului toate documentele
depuse la comisie în vederea obtinerii avizului, pentru o perioada de minimum 3 ani;
l) pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere, dosarele de avizare;
m) aduce la cunostinta membrilor comisiei si a prefectului orice modificari
intervenite în componenta comisiei;
n) îndeplineste orice alte sarcini stabilite în cadrul sedintelor comisiei si dispuse de
catre presedintele acesteia.
V.Cu privire la activitatea de înregistrare, circula ie şi eviden
a
documentelor:
a) înregistreaz documentele neclasificate în registrul de intrare – iesire a
coresponden ei ordinare 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, folosindu-se aplicatia <Program
managementul circuitului documentelor>;
b) distribuie coresponden a primit şi înregistrat la conducerea institu iei, precum şi
la compartimentele de specialitate, numai pe baza de semnatura în condica de predareprimire a corespondentei ordinare, conform anexei nr. 6 la Ordinul M.A.I. nr.
1000/01.11.2005;
c) expediaza corespondenta primita de la serviciile si compartimentele institutiei;
d) îndeplineşte orice alte atribu ii încredin ate de conducerea institu iei, în domeniul
de competen .
VI.Cu privire la evidenta ordinelor emise de c tre prefect:
a) primeşte si înregistreaz ordinele emise de prefectul jude ului Tulcea;
b) arhiveaz exemplarul nr.1 al ordinelor emise de prefect;
c) asigura transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de masuri cu
caracter tehnic sau de specialitate, c tre conduc torul institu iei ierarhic superioare
serviciului public deconcentrat;
d) aduce la cunoştin public , conform legii, ordinele prefectului cu caracter
normativ si asigura comunicarea celor cu caracter individual.
e) comunic de îndat Ministerului Afacerilor Interne ordinele cu caracter normativ.
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VII. Cu privire la circula ia, gestionarea si conservarea documentelor şi a
fondului arhivistic:
a) întocmeşte nomenclatorul dosarelor şi indicativele termenelor de p strare a
documentelor;
b) gestioneaz arhiva prefecturii, asigur îndeplinirea m surilor cu privire la
selec ionarea şi conservarea documentelor;
c) întocmeşte proiectul normelor cu privire la eviden a, circula ia şi conservarea
actelor aparatului propriu de specialitate a prefectului, precum si a documentelor
înregistrate la registratura generala a institu iei;
d) întocmeşte inventarul general al documentelor predate la arhiva Direc iei Jude ene
a Arhivelor Na ionale Tulcea.
VIII. Cu privire la activitatea responsabilului cu protec ia datelor cu caracter
personal:
a) coordoneaz şi monitorizeaz întreaga activitate a salaria ilor institu iei în
domeniul protec iei datelor cu caracter personal;
b) propune conducerii institu iei, în condi iile legii, m suri privind modificarea,
suspendarea ori revocarea drepturilor de acces ale personalului institu iei;
c) asigur elaborarea procedurilor opera ionale privind activitatea de prelucrare și
protec ie a datelor cu caracter personal la nivelul institu iei prefectului și le supune
aprob rii institu iei;
d) verific , prin sondaj, implementarea procedurilor si modul de aplicare a
masurilor legale de protec ie a datelor cu caracter personal, întocmind rapoarte cuprinzând
propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate, pe care le supune aprob rii conducerii
institu iei;
e) asigur instruirea si consilierea personalului institu iei care prelucreaz date cu
caracter personal, în conformitate cu actele normative în vigoare în materia protecției
datelor cu caracter personal;
f) asigur informarea operativ a conducerii instituției în leg tur cu vulnerabilit țile
și riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucr rii datelor cu caracter personal al
instituției și propune m suri pentru înl turarea acestora;
g) îndeplineşte orice alte m suri stabilite prin acte normative, inclusiv cele dispuse
urmare unor solicit ri ale Oficiului Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ale Autorit ții Naționale de Supraveghere a
Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal.
C. COMPARTIMENT APLICARE ACTE CU CARACTER REPARATORIU I
PROCESE ELECTORALE
Art.49.
Compartimentul acte cu caracter reparatoriu i procese electorale asigur realizarea
urm toarelor atribu ii:
I. Cu privire la aplicarea actelor cu caracter reparatoriu:
a) aplic actele normative cu caracter reparatoriu;
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b) particip la efectuarea lucr rilor de secretariat ale comisiilor jude ene, constituite
conform legii, la nivelul institu iei prefectului în vederea aplic rii actelor cu caracter
reparatoriu;
c) sus ine în fa a instan elor ac iunile formulate în aplicarea legii;
d) fundamenteaz si elaboreaz proiectele de hot râri şi ordine ale prefectului având
ca obiect aplicarea procedurilor actelor normative cu caracter reparatoriu, precum şi
stabilirea de m suri cu caracter tehnic sau de specialitate.
II.Cu privire la procesul electoral:
a) actioneaza în vederea îndeplinirii, în conditiile legii, a atributiilor ce revin
prefectului în domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare si
prezidentiale, precum si a referendumului national ori local;
b) întocmeşte lista nominala cuprinzând propuneri pentru constituirea Grupului
tehnic de lucru al Comisiei tehnice a judetului Tulcea, pentru urmarirea si solutionarea
operativa a problemelor curente legate de activitatea de organizare si desfasurare a
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare, prezidentiale, precum si a
referendumului national în vederea initierii proiectului de ordin cu acest obiect;
c) întocmeşte lista nominala cuprinzand propuneri pentru desemnarea personalului
tehnic auxiliar al biroului electoral judetean la alegerile locale, parlamentare si
prezidentiale, precum si la referendumul national ori local;
d) întocmeşte si avizeaz proiectul ordinului prefectului ce are ca obiect constituirea
Comisiei tehnice judetene si a Grupului tehnic de lucru al Comisiei tehnice jude ene;
e) întocmeşte si avizeaz proiectele de ordin ce au ca obiect îndeplinirea, în
conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului în domeniul organizarii si desfasurarii
alegerilor locale, parlamentare europarlamentare, prezidentiale, precum si a referendumului
national ori local;
f) men ine leg tura cu serviciile publice deconcentrate, reprezentantii administratiei
publice locale si celelalte institutii implicate în procesul electoral, în vederea realizarii în
bune conditii si la termen a sarcinilor ce le revin acestora, potrivit atributiilor specifice;
g) intocmeste si distribuie, in vederea afisarii, catre primarii localitatilor, publicatiile
privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii circumscriptiilor
electorale / sectiilor de votare;
h) întocmeşte si avizeaza proiectul de ordin al prefectului privind stabilirea
dimensiunii stampilelor utilizate în cadrul proceselor electorale;
i) men ine leg tura cu Autoritatea Electorala Permanenta si cu Tribunalul Tulcea, în
vederea organizarii si desfasurarii a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare si
prezidentiale, precum si a referendumului national ori local;
j) informeaz Ministerul Afacerilor Interne, precum si, dupa caz, Comisia tehnica
centrala în legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerilor, la termenele solicitate de
acestea;
k) organizeaz şedin e de instruire a primarilor si secretarilor unitatilor
administrativ-teritoriale din judet, cât si a presedintilor si loctiitorilor sectiilor de votare cu
privire la organizarea activitatilor de pregatire a alegerilor locale, parlamentare,
europarlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local si asigura
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materiale informative cu privire la legislatia aplicabila în domeniul organizarii si
desfasurarii proceselor electorale, in colaborare cu Autoritatea Electorala Permanent .
Art. 50. Compartimentul redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în
îndeplinirea sarcinilor specifice.
Art.51. Compartimentul îndeplineşte orice alte atribu ii specifice
conducerea prefecturii în domeniul de activitate

stabilite

de

Sectiunea a 6-a
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, RESURSE UMANE, SALARIZARE,
ADMINISTRATIV SI ACHIZITII PUBLICE
Art.52.
Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare, Administrativ şi
Achizi ii Publice, denumit generic Serviciul 3 (S.3), îndeplineşte atribu iile specifice în
domeniul managementului resurselor umane, salarizare, financiar contabil, administrativ şi
achizi ii publice.
Conducerea serviciului este asigurat de un şef de serviciu, func ionar public de
conducere.
Art.53.
Serviciul are rela ii de colaborare cu autorit ile si/sau institu iile publice ale
administra iei publice centrale sau locale.
Art.54.
Persoanele care exercit viza de control financiar preventiv propriu, precum şi
înlocuitorul acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt numite prin
ordin al prefectului, cu aprobarea Direc iei Generale Financiare din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
Art.55.
Atribu iile func ionarilor care se ocup cu activitatea de achizi ii publice vor fi
stabilite punctual prin fişele de post.
Art.56.
Serviciul are în componen a sa urm toarele compartimente:
A. Compartiment Financiar Contabilitate i Achizi ii Publice
B. Compartiment Resurse Umane, Salarizare i Administrativ
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A. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE I ACHIZI II PUBLICE
Art.57.
Compartimentul îndeplineşte urm toarele atribu ii:
a) asigur m surarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor,
dot rilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor ob inute din activitatea desf şurat ;
b) asigur informarea ordonatorului de credite cu privire la execu ia bugetului de
venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare şi a contului de execu ie;
c) asigur înregistrarea cronologic , sistematic , prelucrarea, publicarea şi p strarea
informa iilor cu privire la execu ia bugetului institu iei;
d) organizeaz şi conduce eviden a angajamentelor bugetare şi legale în conformitate
cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finan elor Publice;
e) asigur angajarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si utilizarea
creditelor bugetare aprobate numai în limita prevederilor si destina iilor aprobate pentru
cheltuieli strict legate de activitatea institu iei publice si cu respectarea dispozi iilor legale;
f) întocme te propunerile de angajare a unor cheltuieli, a angajamentelor bugetare
individuale/globale, a ordonan rilor de plat si a ordinelor de plat ;
g) elaboreaz proiectul anual al planului de cheltuieli bugetare privind între inerea şi
func ionarea aparatului propriu de specialitate al prefectului şi serviciilor publice
comunitare şi asigur executarea acestuia dup aprobarea sa de c tre ordonatorul principal
de credite;
h) r spunde de inerea corect a eviden ei execut rii planului de cheltuieli bugetare,
a eviden ei bunurilor din inventar, a mijloacelor b neşti şi a altor valori materiale;
i) r spunde de întocmirea conturilor de execu ie lunare, a situa iilor financiare
trimestriale şi anuale, cu toate anexele componente;
j) întocme te raport ri c tre Ministerul Finan elor Publice privind situa iile
financiare i controlul angajamentelor (Forexebug i CAB);
k) aprob şi urm reşte realizarea planului anual de achizi ii publice;
l) efectueaz încas ri, pl i i raport ri, conform O.G. nr.41/2016;
m) efectueaz încas ri şi pl i, în numerar, altele decât cele prev zute la litera l) şi
ine eviden a operativ a acestora;
n) calculeaz drepturile salariale b ne ti lunare pentru personalul institu iei;
o) r spunde de organizarea şi desf şurarea lucr rilor de inventariere, valorificarea
rezultatului inventarului şi face propuneri pentru recuperarea pagubelor;
p) r spunde de buna gospod rire şi folosire a bunurilor aflate în patrimoniul
prefecturii;
r) redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în îndeplinirea sarcinilor
specifice;
s) colaboreaz cu celelalte servicii si compartimente în rezolvarea atribu iilor ce
revin prefectului şi îndeplineşte orice alte atribu iuni stabilite de conducerea institutiei.
) întocmeşte şi transmite la Institutul Na ional de Statistic chestionarele solicitate
privind cheltuielile cu resursa umana a institu iei prefectului;
t) elaboreaz şi, dup caz, actualizeaz , pe baza necesit ilor transmise de celelalte
compartimente ale autorit ii contractante, a unui program anual al achizi iilor publice, ca
instrument managerial pe baza c ruia se planific procesul de achizi ie;
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) elaboreaz sau, dup caz, coordoneaz activitatea de elaborare a documenta iei de
atribuire sau, în cazul organiz rii unui concurs de solu ii, a documenta iei de concurs;
u) îndeplineşte obliga iile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev zute
de legisla ie;
v) aplic şi finalizeaz procedurile de atribuire;
x) constituie şi p streaz dosarul achizi iei publice;
z) solicit anual, precum si la numirea şi eliberarea din func ie a func ionarului
public declara iile de avere, le transmite la Agen ia Na ional de Integritate şi urmeaz
procedurile, în conformitate cu prevederile legale.
Art.58. Compartimentul redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în
îndeplinirea sarcinilor specifice
Art.59. Compartimentul îndeplineşte orice alte atribu ii specifice
conducerea prefecturii în domeniul de activitate

stabilite

de

B. COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE I ADMINISTRATIV
Art.60.
Compartimentul îndeplineşte urm toarele atribu ii:
I. Cu privire la managementului resurselor umane:
a) ac ioneaz pentru selectarea personalului din cadrul aparatului propriu de
specialitate al prefectului, în exclusivitate pe criterii de competen ;
b) urm reşte aplicarea corect a prevederilor Statului func ionarilor publici şi a
Codului muncii;
c) creeaz , administreaz şi raporteaz la Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici
baza de date cuprinzând eviden a func iilor publice, a func ionarilor publici din cadrul
prefecturii, precum şi registrul de eviden electronic al salaria ilor cu statut de personal
contractual (REVISAL);
d) întocmeşte pentru fiecare salariat din cadrul institu iei prefectului dosarul
profesional, respectiv dosarul personal, func ie de prevederile în vigoare apliocabile fiec rei
categorii de personal în parte şi elibereaz , la cerere, copii dup actele existente în acestea
precum şi alte documente;
e) gestioneaz documentele privind evaluarea anual a activit ii func ionarilor
publici din aparatul propriu de specialitate al prefectului, avans rile în func ii, grade,
precum şi sanc iunile disciplinare ordonate cronologic în dosarele profesionale;
f) urm reşte perfec ionarea preg tirii profesionale a func ionarilor publici fie în
cadrul institu iei, fie prin cursurile de perfec ionare organizate în acest scop de Agen ia
Na ional a Func ionarilor Publici şi prin alte centre de formare continu pentru
administra ia public ;
g) asigur publicarea anun urilor si condi iile corespunz toare pentru organizarea şi
desf şurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea locurilor vacante;
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h) redacteaz proiectele de ordin pentru numirea într-o func ie public a candida ilor
reuşi i la concurs sau examen pentru reîncadr rile şi avans rile în func ie, grad, precum şi
pentru eliber rile din func ie, precum şi pentru stabilirea drepturilor salariale;
i) întocmeşte statul de func ii al institu iei prefectului, conform procedurilor
transmise de ordonatorul principal;
j) întocmeşte lunar statele de personal şi asigur transmiterea c tre ordonatorul
principal;
k) gestioneaz documentele de resurse umane;
l) întocmeşte şi transmite Institutului Na ional de Statistic chestionarele solicitate
privind activitatea de resurse umane a institu iei;
m) întocmeşte planul de ocupare a func iilor publice;
n) îndepline te atribu iile ce decurg din aplicarea H.G. nr.1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii şi s n t ii în
munc nr. 319/2006.
II. Cu privire la activitatea administrativ :
a) întocmeşte şi ine la zi eviden a inventarului bunurilor mobile şi imobile, mijloace
fixe sau obiecte de inventar aflate în patrimoniul institu iei sau în administrare;
b) întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor pe gestionari, asigur folosirea
ra ional a acestora şi ia m suri pentru buna lor gospod rire, între inere şi reparare, precum
şi pentru scoaterea din inventar a celor casate.
c) face propuneri pentru recuperarea pagubelor aduse bunurilor aflate în patrimoniul
institu iei prefectului;
d) urm reşte ducerea la îndeplinire a ordinelor prefectului privitoare la mişcarea
bunurilor de inventar şi la declasarea acestora;
e) gestioneaz problematica colect rii selective a deşeurilor in institu ia prefectului;
f) r spunde de buna desf şurare a activit ilor de exploatare, între inere şi repara ii a
mijloacelor auto şi navale din dotare, asigurând folosirea ra ional a acestora;
g) urm reşte realizarea lucr rilor privind programul de repara ii pentru mijloacele
fixe aflate în administrarea institu iei prefectului;
h) întocmeşte planul de paza si planul de evacuare în caz de incendiu, impreuna cu
structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi asigur instruirea întregului
personal asupra regulilor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
i) îndeplineşte oricare alte sarcini noi care apar urmare modific rilor în legisla ia ce
reglementeaz activitatea compartimentului, dup aprobarea acestui regulament.
Art.61. Compartimentul redacteaz şi propune proiecte de ordine ale prefectului în
îndeplinirea sarcinilor specifice.
Art.62. Compartimentul îndeplineşte orice alte atribu ii specifice
conducerea prefecturii în domeniul de activitate.
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stabilite

de

Sectiunea a 7-a
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
Art.63.
(1) Serviciul este condus de un şef de serviciu, func ionar public cu statut special şi
asigur coordonarea Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a autovehiculelor, denumit generic S.4.
(2) Seful serviciului face parte din echipe de control, constituite prin ordin al
prefectului, emis in condi iile legii.
Art.64.
Serviciul îndeplineşte in principal, urm toarele atribu ii:
a) constituie şi actualizeaz registrul jude ean de eviden a permiselor de conducere
şi a autovehiculelor înmatriculate în jude ul Tulcea şi valorific datele cuprinse în acesta;
b) organizeaz examenele pentru ob inerea permiselor de conducere a
autovehiculelor, în condi iile legii;
c) solu ioneaz cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de
înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în
condi iile legii;
d) colaboreaz cu serviciile publice comunitare locale de eviden a persoanelor
pentru asigurarea eliber rii certificatelor de înmatriculare şi a pl cilor cu numere de
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
e) asigur eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a
autovehiculelor şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
f) monitorizeaz şi controleaz modul de respectare a prevederilor legale referitoare
la asigurarea protec iei datelor cu caracter personal, în domeniul de competen ;
g) asigur solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Sectiunea a 8-a
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN A
PAŞAPOARTELOR SIMPLE
Art.65.
(1) Serviciul este condus de un şef de serviciu, func ionar public cu statut special şi
asigur coordonarea Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a
paşapoartelor, denumit generic S.5.
(2) Seful serviciului face parte din echipe de control, constituite prin ordin al
prefectului, emis in condi iile legii.
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Art.66.
Serviciul îndeplineşte in principal, urm toarele atribu ii:
a) solu ioneaz cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu
prevederile legii;
b) colaboreaz cu serviciile publice comunitare locale de eviden a persoanelor din
jude ul Tulcea pentru asigurarea eliber rii paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
c) administreaz şi gestioneaz registrul jude ean, de eviden a paşapoartelor simple
şi valorific datele cuprinse în acesta;
d) asigur furnizarea permanent, în cadrul Sistemului na ional informatic de eviden
a persoanelor, a informa iilor necesare actualiz rii Registrului na ional de eviden a
paşapoartelor simple;
e) asigur înscrierea de men iuni în paşapoartele simple, în condi iile legii;
f) organizeaz la nivelul jude ului Tulcea, gestionarea şi controlul eliber rii
paşapoartelor simple;
g) asigur solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar pentru
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple.
CAPITOLUL VI
COMISIA PENTRU MONITORIZAREA, COORDONAREA ŞI ÎNDRUMAREA
METODOLOGIC A IMPLEMENT RII ŞI/SAU DEZVOLT RII SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN CADRUL INSTITU IEI PREFECTULUI –
JUDE UL TULCEA

a)
b)

c)
d)

e)

Art. 67.
Comisia are urm toarele atribu ii:
monitorizeaz , coordoneaz şi îndrum metodologic structurile din aparatul de
specialitate în domeniul controlului intern/managerial;
elaboreaz , adopt , implementeaz , actualizeaz şi urm reşte realizarea programului
anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului
de specialitate al Institu iei Prefectului – Jude ului Tulcea, conform Ordinului SGG
400/2015;
urm reşte modul de punere în aplicare a ac iunilor planificate prin programul anual
precum şi a modului de elaborare a documenta iei relevante pentru fiecare ac iune în
parte;
elaboreaz si/sau aproba, dup caz, documentele necesare implement rii
standardelor Codului controlului intern, conform Ordinului SGG 400/2015, cu
modific rile si complet rile ulterioare, precum şi formatele standard ale
documentelor aferente sistemului de control managerial intern;
coordoneaz sistemul de preg tire profesional a personalului din cadrul aparatului
de specialitate în domeniul controlului intern/managerial.

Art.68. Coordonarea Comisiei este asigurat de subprefectul jude ului Tulcea, în
calitate de Pre edinte;
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Art.69. Secretariatul Comisiei este asigurat de personal din cadrul
Compartimentului Afaceri Europene, Relații Internaționale și Informatică.
Art.70. Comisia coopereaz cu compartimentele din cadrul institu iei în vederea
cre rii unui sistem integrat de control intern/managerial.
CAPITOLUL VII
DISPOZI II FINALE
Art.71.
(1) Stabilirea efectiv a atribu iilor ce revin prefectului si subprefectului se
realizeaza prin fişa postului întocmit în condi iile legii şi aprobat de Ministrul Afacerilor
Interne.
(2) Prefectul si subprefectul pot delega, in conditiile legii, o parte din atributiile ce
le-au fost conferite.
Art.72.
Prin ordin, prefectul poate stabili şi alte atribu ii în sarcina aparatului propriu de
specialitate al prefectului. Acestea vor fi prevazute punctual în fişele de post ale angaja ilor
care urmeaz s le îndeplineasc .
Art.73.
(1) Pe baza prezentului regulament de organizare şi func ionare al institu iei
prefectului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare, se va întocmi fişa fiec rui
post din statul de func ii.
(2) Fişele de post se întocmesc, contrasemneaz şi aprob , dup caz, conform
prevederilor legale în vigoare aplicabile giec rei/fiec rui categorii de personal/post în parte.
Art.74.
(1) Activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor
simple şi a Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare
vehiculelor este reglementat prin regulamente de organizare şi func ionare vizate de
direc iile generale de resort din cadrul Ministerul Afacerilor Interne şi aprobate prin ordin
al prefectului ;
(2) Atribu iile şefilor serviciilor publice comunitare şi ale celorlalte cadre cu func ii
de conducere sau de execu ie din cadrul serviciilor publice comunitare sunt prev zute în
fişele postului;
(3) În raport de modific rile intervenite în structura sau activitatea serviciilor publice
comunitare, fişele posturilor, pân la func ia de şef birou inclusiv, vor fi reactualizate cu
aprobarea şefului serviciului;
(4) Fişa postului şefilor serviciilor publice comunitare va fi intocmita si reactualizat
cu aprobarea Prefectului şi cu avizul Direc iei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv a Direc iei General de Paşapoarte.
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Art.75.
Prezentul Regulament de Organizare şi Func ionare se va difuza sub semn tur
tuturor structurilor de specialitate, conduc torii acestora având obliga ia s asigure, sub
semn tur , luarea la cunoştin de c tre to i salaria ii din subordine.
Art.76.
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament vor fi
supuse aprob rii :
- noul Regulament de Organizare si Functionare al Colegiului prefectural;
- noul REGULAMENT INTERN al Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea.
Art.77.
La data intr rii în vigoare a prezentului regulament îşi înceteaz aplicabilitatea
Regulamentul de Organizare şi Func ionare al Institu iei Prefectului aprobat prin Ordinul
Prefectului nr. 113/24.05.2016.

P R E F E C T,
FURDUI LUCIAN

CONTRASEMNEAZ ,
SUBPREFECT
BANGU CORVIN

Avizat pentru legalitate
Şef serviciu,
Ordean Cristian - Gabriel

Dact. B.D.
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