
Doamna Aslâ-Aișe Mierlă, în calitate de Secretar General a Instituției Prefectului 

județului Tulcea, îndeplinește următoarele atribuții: 

 

1. asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi 

realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului; 

2. sprijinirea activităţii prefectului în exercitarea atribuţiilor privind verificarea legalităţii, 

prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuţiile privind 

verificarea legalităţii de către prefect; 

4. elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, 

pe care îl supune spre aprobare prefectului; 

5. asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter 

individual; 

6. monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei repartizată de prefect şi urmărirea 

soluţionării acesteia în termenul legal; 

7. elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care 

le prezintă prefectului; 

8. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care 

coordonează instituţia prefectului şi publicării în monitorul oficial local al judeţului, precum 

şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului; 

9. îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

10. gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la 

realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; 

11. urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de 

activitate specifice instituţiei prefectului; 

12. înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului 

legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la 

arhivarea documentelor; 

13. aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu 

excepţia celor care conţin informaţii clasificate; 

14. asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene; 

15. urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect; 

16. 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; 

17. cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la accesul la informaţiile 

de interes public; 

18. respectă prevederile regulamentului intern si ale regulamentului de organizare şi 

funcţionare, disciplina în muncă; 

19. 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; 

20. îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect; 

21. secretarul general al instituţiei prefectului contrasemnează ordinele prefectului, și are 

sarcina de a le pune în aplicare.  

 


