
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSTITUȚIA PREFECTULUI- JUDEȚUL TULCEA 

 

 

Atribuții specifice postului  

de consilier, clasa I, grad profesional superior 

 în cadrul Corpului de control al prefectului 

 

a) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce 

priveşte sfera de competenţă a prefectului; 

b) elaborează și actualizează Planul de control al instituției prefectului, procedura internă de 

organizare și desfășurare a activității de control și alte documente aplicabile activității de control, 

pe care le transmite spre aprobare prefectului; 

c) desfășoară, la ordinul prefectului, acțiuni de control la nivelul întregului județ cu privire la 

aplicarea și respectarea actelor normative 

d) desfășoară, la ordinul prefectului, acțiuni de control la nivelul județului cu privire la 

aplicarea și respectarea ordinelor cu caracter normativ emise de prefect; 

e) verifică, la ordinul prefectului, modul de administrare a domeniului public al unităților 

administrativ-teritoriale, motivația afectării sau dezafectării bunurilor de utilitate publică și 

respectarea prevederilor legale; 

f) verifică, din ordinul prefectului, legalitatea contractelor încheiate de autoritățile 

administrației publice locale, asimilate conform legii actelor administrative, ca urmare a sesizărilor 

înaintate de persoane care se consideră lezate într-un drept sau interes legitim; 

g) verifică sesizările adresate prefectului în care soluționarea problemelor implică un grad 

ridicat de dificultate. În acest scop, asigură soluționarea petițiilor adresate prefectului și 

comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competență; 

h) colaborează în exercitarea atribuțiilor ce îi revin cu autorităţile administraţiei administraţiei 

publice locale şi instituţiile publice competente, precum și cu structuri ale aparatului propriu de 

specialitate al prefectului; 

i) ca urmare a acțiunilor întreprinse, întocmește rapoarte pe care le prezintă prefectului și, 

dacă este cazul, face propuneri de îmbunătățire a stării de legalitate sau propuneri motivate pentru 

eliminarea deficiențelor; 

j) în situația în care ia cunoștință de fapte care contravin prevederilor legale, are obligația de 

a înștiința prefectul și de a sesiza, în condițiile legii, organele abilitate să procedeze imediat la 

verificarea și luarea măsurilor de intrare în legalitate, 

k) conlucrează cu reprezentanții din teritoriu ai Ministerului Afacerilor Interne în vederea 

exercitării atribuțiilor de menținere a ordinii și liniștii publice și prevenirea infracțiunilor; 

l) controlează, din ordinul prefectului, modul în care structurile teritoriale ale MAI își 

îndeplinesc obligația legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menținerea ordinii 

publice; 

m)  efectuează controale dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne pe diferite 

domenii de activitate, cu sprijinul specialiștilor din domeniile de competență;  

n) își derulează activitatea cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 138/2016 privind 

organizarea și executarea controlalelor în Ministerul Afacerilor Interne;  

o) păstrează secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are 

acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;  



p) face propuneri pentru întocmirea, modificarea şi completarea Nomenclatorului arhivistic  

al instituţiei, pentru documentele create de către compartiment;  

q) face propuneri pentru întocmirea, modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al instituţiei;  

r) Are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, 

pe linie de securitate şi sănătate în muncă, după cum urmează: 

- îşi însuşeşte şi respectă normele, instrucţiunile şi reglementările în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă şi PSI, precum şi măsurile de aplicarea a acestora; 

- utilizează corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de 

producţie; 

- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

ale echipamentelor de muncă şi ale clădirilor, să utilizeze corect aceste  dispozitive; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie 

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau apariţia oricărui pericol 

de incendiu; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele 

de muncă suferite de persoana proprie, de alţi participanţi la locul de  muncă; 

- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident sau început de 

incendiu şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care 

a fost acordat; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da  angajatorului posibilitatea să se asigure 

ca toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate 

la locul său de muncă; 

-  să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 

domeniul securităţii muncii şi PSI. 

s) rezolvă corespondenta repartizată, îndosariază şi păstrează, până la predarea la arhiva 

documentele din domeniul de activitate; 

t) predă, prin proces-verbal, documentele către arhivă, conform reglementărilor legale în 

vigoare; 

u) respectă prevederile regulamentului intern, ale regulamentului de organizare şi funcţionare, 

prevederile Codului de etică și integritate, disciplinei în muncă, răspunde de modul de rezolvare a 

corespondenţei în termenul prevăzut de lege; 

v) participă la realizarea atribuţiilor ce revin prefecturii privind organizarea şi desfăşurarea 

scrutinurilor electorale; 

w) membru în grupul de lucru cu atribuții de coordonare, monitorizare și îndrumare 

metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Tulcea; 

x) îndeplineşte alte sarcini care au legatură cu natura postului, atribuite de şefii ierarhici. 

 
 


