
Doamna Corina-Geanina Terci, în calitate de subprefect al județului Tulcea, îndeplinește, prin 
Ordinul Prefectului nr. 358/03.10.2022, următoarele atribuții: 
  

(1) Cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului: 

a) asigură elaborarea proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea 
oficiilor prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către 
ministerul care coordonează instituţia prefectului; 

b) exercită atribuţiile rezultate în urma a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 
şi convoacă în şedinţe lunare a comisiile care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi; 

c) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele 
acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea; 

d) verifică documentaţia şi eliberează apostila pentru actele oficiale administrative 
întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar 
al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 
5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea 
nr. 52/2000, cu modificările ulterioare; 

e) alte atribuţii sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei 
prefectului. 

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

-asigură examinarea proiectelor bugetelor, şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite 
de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al 
conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului, precum şi transmiterea avizelor consultative 
conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; 

(3) Cu privire la asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi a 
respectării ordinii publice, monitorizează respectarea Constituţiei României, republicată, şi aplicarea 
unitară 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, 
prin: 

a) elaborarea studiilor şi rapoartelor cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi a propunerilor privind îmbunătăţirea stării de legalitate și înaintarea acestora prefectului; 

b) prezentarea semestrială a propunerilor privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în 
concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și înaintarea acestora prefectului; 

(4) Cu privire la atribuţiile în domeniul afacerilor europene şi a relaţiilor externe, exercitate 
de către structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, coordonează activitatea acestora prin: 

a) susţinerea, la cerere, a acţiunilor desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, 
respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul afacerilor europene; 

b) identificarea, împreună cu serviciile publice deconcentrate a necesităţilor acestora şi 
susţinerea atragerii în acest sens de fonduri europene; 

c) păstrarea evidenţei tuturor fondurilor europene atrase la nivelul judeţului; 
d) desfăşurarea activităţilor menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile 

administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate şi de către cetăţeni a programelor cu 
finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale; 

e) întocmirea, gestionarea prin evidenţă centralizată şi monitorizarea activităţii de relaţii şi 
de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului; 

f) elaborarea evidenţei centralizate a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru 
orice activitate de relaţii internaţionale; 



g) întocmirea documentaţiei necesare în vederea cooperării sau asocierii cu instituţii 
similare din ţară sau străinătate. 

(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. 

 
 


