Domnul Topoleanu Nicolae, în calitate de subprefect al județului Tulcea, îndeplinește, prin
Ordinul Prefectului nr. 80/16.03.2021, următoarele atribuții:
(1).

Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

a) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea
oficiilor prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către
ministerul care coordonează instituţia prefectului;
b) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a
acestor legi;
c) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției
prefectului.
(2).

Cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:

a) gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului
judeţean pentru situaţii de urgenţă.
b) coordonează activitatea care vizează asigurarea relației prefectului cu minoritățile
naționale existente la nivelul județului, identifică problemele acestora și propune soluții de
rezolvare.
(3). Cu privire la asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi
respectării ordinii publice:
I. monitorizarea respectării Constituţiei României, republicată, şi a aplicării unitare a legilor,
a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile
administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului, respectiv al
municipiului Bucureşti, pentru care desfăşoară următoarele activităţi:
a) verificarea modului de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii
minorităţilor naţionale în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile
publice deconcentrate, pe de o parte, şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, pe de altă
parte, în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%, conform
ultimului recensământ;
(4).
Coordonează toate activitățile desfășurate de către structurile de specialitate ale
instituției prefectului, cu privire la realizarea atribuţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă:
a) verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
b) prezentarea către prefect a propunerilor privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a
fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
c) formularea de solicitări către prefect, în situaţiile prevăzute de lege, în ceea ce privește
convocarea consiliilor locale sau a consiliului judeţean, după caz;
d) întocmirea, la solicitarea prefectului, a rapoartelor şi informărilor privind evoluţia şi
desfăşurarea evenimentelor în situaţii de urgenţă sau de criză, potrivit art. 257 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu privire la
măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează Ministerului
Afacerilor Interne şi celorlalte ministere cu atribuţii în gestionarea problemelor apărute;

e) centralizeazarea, la solicitarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale
periculoase, a datelor referitoare la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;
f) centralizeazarea solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la
acordarea unor ajutoare umanitare şi prezentarea către prefect a propunerilor pentru repartizarea
acestora în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii
sau alte fenomene periculoase;
g) monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale distribuie
ajutoarele umanitare persoanelor afectate.
(5). Coordonează activitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

