
Domnul Topoleanu Nicolae, în calitate de subprefect al județului Tulcea, 
îndeplinește, prin Ordinul Prefectului nr. 90/09.03.2022, următoarele atribuții: 
 

(1). Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului: 
 

a) asigură elaborarea proiectului ordinului prefectului privind înființarea și 
organizarea oficiilor prefecturale sau desființarea acestora, precum și transmiterea 
proiectului ordinului către ministerul care coordonează instituția prefectului; 

b) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu 
caracter reparatoriu ș i  convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect 
punerea în aplicare a acestor legi; 

c) acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind 
proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de 
acestea; 

d) verificarea documentației și eliberarea apostilei pentru actele oficiale 
administrative întocmite pe teritoriul Romăniei, care urmează să producă efecte juridice 
pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care 
România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 
52/2000, cu modificările ulterioare; 

e) 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) asigură gestionarea și urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate 
de președinte al comitetului județean pentru situații de urgentă, precum ș i a hotărârilor 
luate în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență. 

b) asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare 
privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform 
procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului 
administrației publice centrale organizat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în 
vederea emiterii avizului prefectului, precum și transmiterea avizelor consultative 
conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; 
 

(3). Cu privire la asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvemamentale 
și respectării ordinii publice, monitorizează respectarea Constituției României, republicată, și 
aplicarea unitară a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte 
acte normative de către autoritățile administrației publice locale și serviciile publice 
deconcentrate, la nivelul județului, prin: 

 
a) elaborarea studiilor ș i rapoartelor cu privire la aplicarea actelor normative în 

vigoare, precum ș i a propunerilor privind îmbunătățirea stării de legalitate, care vor fi 
înaintate prefectului; 

b) prezentarea semestrială a propunerilor privind prioritățile de dezvoltare a 
județului, în concordanță cu prevederile planului de dezvoltare regională și cu consultarea 
autorităților administrației publice locale și a conducătorilor serviciilor publice 



deconcentrate, către prefect; 
 

(4). Cu privire la atribuțiile în domeniul afaceri europene ș i relațiile externe, 
exercitate de către structurile de specialitate ale instituției prefectului, coordonează 
activitatea prin: 
 

a) susținerea, la cerere, a acțiunilor desfășurate de serviciile publice 
deconcentrate, respectiv de către autoritățile administrației publice locale în domeniul 
afacerilor europene; 

b) identificarea, împreună cu serviciile publice deconcentrate a necesităților acestora 
și susținerea atragerii î n  acest sens de fonduri europene; 

c) păstrarea evidenței tuturor fondurilor europene atrase la nivelul județului; 
d) desfășurarea activităților menite să conducă la cunoașterea de către 

autoritățile administrației publice locale, serviciile publice deconcentrate și de către 
cetățeni a programelor cu finanțare externă inițiate și susținute de Uniunea Europeană și 
de alte organisme internaționale; 

e) întocmirea, gestionarea prin evidență centralizată și monitorizarea activității de 
relații și de colaborări internaționale a instituției prefectului; 

f) elaborarea evidenței centralizate a rapoartelor de activitate întocmite 
obligatoriu pentru orice activitate de relații internaționale; 

g) întocmirea documentației necesare în vederea cooperării sau asocierii cu 
instituții similare din țară sau străinătate. 
 

(5). Coordonează toate activitățile desfășurate de către structurile de specialitate 
ale instituției prefectului, cu privire la realizarea atribuțiilor în domeniul situațiilor de urgență: 
 

a) verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de 
președinte al comitetului județean pentru situații de urgență; 

b) prezentarea către prefect a propunerilor privind modul de utilizare, în situații 
de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat; 

c) formularea de solicitări către prefect, în situațiile prevăzute de lege, în ceea ce 
privește convocarea consiliilor locale sau a consiliului județean, după caz; 

d) întocmirea, la solicitarea prefectului, a rapoartelor și informărilor privind evoluția și 
desființarea evenimentelor în situații de urgentă sau de criză, potrivit art. 257 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale, 
pe care le înaintează Ministerului Afacerilor Interne și celorlalte ministere cu atribuții în  
gestionarea problemelor apărute; 

e) centralizarea, la solicitarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor 
naturale periculoase, a datelor referitoare la evaluarea preliminară a efectelor și a 
pagubelor produse; 

f) centralizarea solicitărilor autorităților administrației publice locale cu privire la 
acordarea unor ajutoare umanitare ș i prezentarea către prefect a propunerilor pentru 
repartizarea acestora în scopul protecției populației afectate de calamități naturale, 
epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; 

g) monitorizarea modului în care autoritățile administrației publice locale 
distribuie ajutoarele umanitare persoanelor afectate. 



(6). Coordonează activitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilități publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru 
aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilități publice. 
 


