
ROMÂNIA 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM  

 
B U L E T I N I N F O R M A T I V 

realizat în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informa iile de interes public 
 
DIN SUMAR  
IN ACEST BULETIN SE REG SESC INFORMA II REFERITOARE LA: 

 

1 ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZ  ORGANIZAREA ŞI FUNC IONAREA 
INSTITU IEI PREFECTULUI (conform art. 5 alin (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

6 PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII
 (conform art. 5 alin (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001) 

5 SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILAN UL CONTABIL
 (conform art. 5 alin (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001) 

7 LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 
 (conform art. 5 alin (1) lit. g) din Legea nr. 544/2001) 

3. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA INSTITU IEI. NUMELE ŞI 
PRENUMELE FUNC IONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMA IILOR 
PUBLICE (conform art. 5 alin (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 ) 

4 COORDONATELE DE CONTACT ALE INSTITU IEI (conform art. 5 alin (1) lit. d) din 
Legea nr. 544/2001) 

2 STRUCTURA ORGANIZATORIC , ATRIBU IILE DEPARTAMENTELOR 
PROGRAMUL DE FUNC IONARE, PROGRAMUL DE AUDIEN E (conform art. 5 
alin (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001 ) 



 

 

9. MODALIT ILE DE CONTESTARE A DECIZIILOR AUTORIT II SAU INSTITU IEI 
PUBLICE ÎN SITUA IA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDER  V T MAT  ÎN PRIVIN A 
DREPTULUI DE ACCES LA INFORMA IILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE SUNT 
PREV ZUTE ÎN H.G. NR.123/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE 
DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMA IILE DE 
INTERES PUBLIC, ÎN CAPITOLUL 6, ART. 32 – 36    (conform art. 5 alin (1) lit i) din 
Legea nr. 544/2001) 

8 LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI / SAU GESTIONATE, 
POTRIVIT LEGII  (conform art. 5 alin (1) lit h) din Legea nr. 544/2001) 

 
 



1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZ  ORGANIZAREA ŞI 
FUNC IONAREA INSTITU IEI PREFECTULUI 

 Constitu ia României  

Institu ia prefectului este tratat  în Constitu ie la Titlul III – Autorit i publice, 
Capitolul V - Administra ia public , Sec iunea a 2-a - Administra ia public  local , 
Art. 123 – Prefectul;  

 
 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat   
 
 Hot rârea nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004;  
 
 
2. STRUCTURA ORGANIZATORIC , ATRIBU IILE 
DEPARTAMENTELOR PROGRAMUL DE FUNC IONARE, PROGRAMUL 
DE AUDIEN E 

Cancelaria prefectului  

 Corpul de control al prefectului  
 Audit intern  
 Serviciul verificarea legalit ții actelor, contencios administrativ şi 

procese electorale;  
 Serviciul pentru afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare 

economic , strategii și programe guvernamentale, monitorizarea 
serviciilor publice deconcentrate, situații de urgenț , servicii comunitare 
de utilit ți publice şi ordine public ;  

 Serviciul financiar - contabilitate, informatic şi administrativ;  
 Biroul resurse umane, relații cu publicul, secretariat și arhiv ;  
 Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a 

paşapoartelor simple;  
 Serviciul public comunitar regim permise conducere şi înmatriculare 

a autovehiculelor.  
 

PRINCIPALELE COMISII / COMITETE 

・ Colegiul Prefectural;  
・ Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ;  
・ Comisia de Dialog Social;  
・ Comitetul de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor  

Vârstnice;  
・ Biroul Județean pentru Romi/ Grupul de lucru mixt;  
・ Centrul Local de Combatere a Bolilor;  
・ Comisia Jude ean  pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate  

Privat  asupra Terenurilor;  
・ Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii 290/2003;  
・ Comisia de Atribuire de Denumiri;  
・ Comisia Jude ean  în Domeniul Egalit ii de Şanse între B rba i şi  

Femei. 
 



ATRIBU II 

 
Institu ia prefectului este o institu ie public  cu personalitate juridic , cu patrimoniu şi 

buget propriu;  
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local;  
Prefectul este garantul respect rii legii şi a ordinii publice la nivel local;  
Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul 
unit ilor administrativ – teritoriale;  

Prefectul este ordonator ter iar de credite;  
Institu ia prefectului poate beneficia de programe cu finan are interna ional ;  
Conduc torii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului au obliga ia s  transmit  
prefectului proiectul de buget. Dup  avizarea acestuia, prefectul înainteaz  proiectul de buget 
conduc torului institu iei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.  

În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte 
urm toarele atribu ii principale:  
 

a) asigur , la nivelul jude ului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, a 
ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii 
publice.  

b) ac ioneaz  pentru realizarea în jude , a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 
şi dispune m surile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competen ele şi 
atribu iile ce îi revin, potrivit legii;  

c) ac ioneaz  pentru asigurarea climatului de pace social , men inerea unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând o aten ie constant  prevenirii 
tensiunilor sociale;  

d) stabileşte, împreun  cu autorit ile administra iei publice locale şi jude ene, priorit ile 
de dezvoltare teritorial ;  

f) verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliului local sau 
ale primarului;  

g) asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condi iile 
stabilite prin lege, a m surilor de preg tire pentru situa ii de urgen .  

h) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de urgen , 
m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens 
sumele special prev zute în bugetul propriu cu aceast  destina ie;  

i) utilizeaz , în calitate de şef al protec iei civile, fondurile special alocate de la bugetul de 
stat şi baza logistic  de interven ie în situa ii de criz , în scopul desf şur rii în bune condi ii a 
acestei activit i;  

j) dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea drepturilor 
şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate;  

k) asigur  realizarea planului de m suri pentru integrare european ;  
l) dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a politicilor de 

integrare european ;  
m) hot r şte, în condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare din ar şi din 

str in tate, în vederea promov rii intereselor comune.  
n) asigur  folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre cet enii 

apar inând minorit ilor na ionale şi serviciile publice deconcentrate în unit ile administrativ – 
teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.  

o) asigur  leg tura operativ  dintre fiecare ministru, respectiv conduc tor al organului 
administra iei publice centrale din subordinea Guvernului şi conduc torul serviciului public 
deconcentrat din subordinea acestuia.  



Prefectul poate verifica m surile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului 
jude ean în calitatea de reprezentan i ai statului în unitatea administrativ – teritorial şi poate 
sesiza organele competente în vederea stabilirii m surilor necesare, în condi iile legii.  

În exercitarea atribu iei cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative ale 
autorit ilor administra iei publice locale ori jude ene, prefectul poate ataca, în fa a instan ei 
de contencios administrativ, aceste acte, dac  le consider  nelegale, cu excep ia actelor de 
gestiune. Actul atacat este suspendat de drept. Cu cel pu in 10 zile înaintea introducerii 
ac iunii, prefectul va solicita autorit ilor care au emis actul, cu motivarea necesar , 
reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modific rii sau, dup  caz, a revoc rii acestuia.   

Cu privire la aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte 
normative, la realizarea intereselor na ionale, la realizarea în jude , a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare, structurile de specialitate ale institu iei 
prefectului:  
 

a) elaboreaz  studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare şi 
propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care le înainteaz  prefectului;  

b) particip  al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate,  la ac iuni de 
verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la 
nivelul jude ului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;  

c) prezint  prefectului propuneri privind priorit ile de dezvoltare a jude ului, în 
concordan  cu prevederile planului de dezvoltare regional şi cu consultarea autorit ilor 
administra iei publice locale şi a conduc torilor serviciilor publice deconcentate;  

d) întocmesc anual planul de ac iuni pentru realizarea în jude , a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare;  

e) elaboreaz şi prezint  prefectului inform ri periodice cu privire la situa ia şi evolu ia 
st rii generale economice şi sociale, culturale precum şi cu privire la stadiul realiz rii 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în jude ;  

f) realizeaz  documentarea necesar şi elaboreaz  pe baza acesteia raportul anual privind 
starea economico-social  a jude ului, care se înainteaz , potrivit legii, Guvernului, prin 
Ministerul Administra iei şi Internelor;  

g) monitorizeaz  modul de aplicare în jude , a programelor şi strategiilor guvernamentale 
şi ministeriale cu privire la restructurarea sectorial şi la alte activit i.  

Cu privire la realizarea politicilor na ionale, a celor de integrare european şi 
a planului de m suri pentru integrare european şi intensificarea rela iilor externe:  
 

a) întocmeşte anual planul de ac iuni pentru realizarea în jude , respectiv în municipiul 
Bucureşti, a politicilor na ionale, a politicilor de integrare european şi intensificare a rela iilor 
externe, cu consultarea consiliului jude ean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, şi a conduc torilor serviciilor publice deconcentrate;  

b) desf şoar  activit i pentru aplicarea, la nivel institu ional, a Strategiei Na ionale 
Anticorup ie – elaborarea şi monitorizarea Strategiei proprii anticorup ie, a Inventarului 
m surilor preventive anticorup ie şi a Planului sectorial de ac iune pentru implementarea, la 
nivelul Institu iei prefectului jude ul Neam , a Strategiei Na ionale Anticorup ie pe perioada 
2012-2015  

c) desf şoar  activit i pentru implementarea la nivelul institu iei a Sistemului de Control 
Intern Managerial, conform Ordinului ministrului finan elor publice nr. 946/2005  

d) elaboreaz , în colaborare cu reprezentan i ai consiliului jude ean, ai serviciilor publice 
deconcentrate, ai autorit ilor administra iei publice locale, precum şi ai societ ii civile, planul 
de m suri jude ean, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea 



european ;  
e) ac ioneaz , cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare 

european , pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea european  adoptate la nivel 
central;  

f) ac ioneaz  pentru atragerea societ ii civile la activit ile care au leg tur  cu procesul de 
integrare european şi particip  la programele societ ii civile în domeniul integr rii europene;  

g) desf şoar  activit i menite s  conduc  la cunoaşterea de c tre autorit ile 
administra iei publice locale şi de c tre cet eni a programelor cu finan are extern  ini iate şi 
sus inute de Uniunea European şi de alte organisme interna ionale;  

h) întocmesc, gestioneaz  prin eviden  centralizat şi monitorizeaz  activitatea de rela ii şi 
de colabor ri interna ionale a institu iei prefectului;  

i) elaboreaz  eviden a centralizat  a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu 
pentru orice activitate de rela ii interna ionale.  

 
Cu privire la conducerea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din 
subordinea Guvernului, organizate la nivelul unit ilor administrativ-
teritoriale:  
 

a) analizeaz  activitatea desf şurat  de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte 
inform ri cu privire la aceasta, pe care le înainteaz  prefectului;  

b) elaboreaz şi supune spre aprobare prefectului m suri pentru îmbun t irea activit ii 
serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale, în 
vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administra iei publice 
centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;  

c) examineaz , împreun  cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorit ile administra iei 
publice locale şi jude ene, stadiul de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni care se deruleaz  în 
comun;  

d) asigur  consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele 
prefectului prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;  

e) asigur  transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de m suri cu 
caracter tehnic sau de specialitate, c tre conduc torul institu iei ierarhic superioare serviciului 
public deconcentrat;  

f) examineaz şi prezint  prefectului proiectele bugetelor, precum şi situa iile financiare 
privind execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate, în vederea emiterii 
avizului prefectului;  

g) elaboreaz , cu consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, a proiectelor 
ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri cu caracter tehnic sau de 
specialitate;  

h) urm reşte şi aplic  prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru sus inerea 
reformei în administra ia reformei;  

i) realizeaz  lucr rilor de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezint  propunerile cu 
privire la programul de activitate a acestuia subprefectului cu atribu ii în domeniu;  

m) asigur  conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului jude ean, 
în vederea elabor rii proiectelor hot rârilor Guvernului care au ca obiect solu ionarea unor 
probleme de interes local ori a ini ierii, prin Ministerul Administra iei şi Internelor, a unor 
proiecte de acte normative.  

Cu privire la buna organizare şi desf şurare a activit ii pentru situa ii de 
urgen , precum şi la preg tirea şi ducerea la îndeplinire a m surilor de 
ap rare care nu au caracter militar:  

a) urm reşte îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect, în calitate de preşedinte al 



comitetului jude ean, pentru situa ii de urgen ;      

b) prezint  prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situa ii de criz , 
a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;      

c) propune prefectului, în situa iile prev zute de lege, convocarea consiliilor 
locale, a consiliului jude ean;  

d) întocmeşte rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în caz de 
dezastru, precum şi m surile întreprinse de autorit ile administra iei publice locale în acest 
domeniu, pe care le înainteaz  prefectului;  

e) asigur  informarea prefectului cu privire la iminen a producerii unor fenomene naturale 
periculoase;  

f) asigur  informarea  prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, 
cu privire la evaluarea preliminar  a efectelor şi a pagubelor produse;  

g) prezint  prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul 
protec iei afectate de calamit i naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene 
periculoase;  

h) verific  modul de distribuire atât a ajutoarelor umanitare, cât şi a sumelor alocate din 
Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului.  

Cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de 
autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ:  
 

a) in eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei 
publice locale şi transmise prefectului în vederea verific rii legalit ii, asigur  p strarea 
acestora, precum şi eviden a ac iunilor şi dosarelor aflate pe rolul instan elor judec toreşti;  

b) examineaz  sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele 
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale;  

c) verific  legalitatea contractelor încheiate de autorit ile administra iei publice locale, 
asimilate potrivit actelor administrative, ca urmare a sesiz rii prefectului de c tre persoanele 
care se consider  v t mate într-un drept sau interes legitim;  

d) propun prefectului sesizarea, dup  caz, a autorit ilor emitente, în vederea reanaliz rii 
actului considerat nelegal, sau a instan ei de contencios administrativ, cu motivarea 
corespunz toare;  

e) întocmesc documenta ia, formuleaz  ac iunea pentru sesizarea instan elor judec toreşti 
şi sus in în fa a acestora ac iunea formulat , precum şi c ile de atac, atunci când este cazul;     

f) elaboreaz  rapoarte şi prezint  inform ri prefectului cu privire la actele verificate;  
g) avizeaz  ordinele prefectului din punct de vedere al legalit ii;  
h) întocmesc documenta ia şi reprezint  prefectul şi institu ia prefectului în fa a instan elor 

judec toreşti de orice grad, precum şi a altor autorit i sau institu ii publice;  
i) ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în 

domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, precum şi 
a referendumului na ional ori local;  

j) efectueaz , în condi iile legii, verific rile şi întocmeşte documenta ia necesar  cu privire 
la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau jude ene, la suspendarea de drept a unor 
mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, 
respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului jude ean;  

k) efectueaz , în condi iile legii, verific ri cu privire la m surile întreprinse de primar 
sau de preşedintele consiliului jude ean, în calitatea lor de reprezentan i ai statului în 
unitatea administrativ-teritorial , inclusiv la sediul autorit ilor administra iei publice 
locale, şi propun prefectului, dac  este cazul, sesizarea organelor competente;      

l) desf şoar  ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de c tre primari a 



atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia în numele statului;     
m) asigur  primirea, înregistrarea şi solu ionarea peti iilor adresate prefectului, precum 

şi a comunic rii c tre petent a r spunsului, în termen legal;     
n) asigur  îndrumarea cet enilor care se adreseaz  institu iei prefectului în problemele 

generale sau specifice rela iei cu publicul;     
o) organizeaz  activitatea de  primire a cet enilor în audien  la prefect şi subprefec i; 
p) exercit  atribu iile rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu caracter 

reparatoriu.  
 

Cu privire la activitatea de eliberare şi de eviden  a paşapoartelor simple:  
 
a) solu ioneaz  cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu 

prevederile legii;  
b) colaboreaz  cu serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor pentru 

asigurarea eliber rii paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;  
c) administreaz şi gestioneaz  registrul jude ean, de eviden  a paşapoartelor simple şi 

valorific  datele cuprinse în acesta;  
d) asigur  furnizarea permanent, în cadrul Sistemului na ional informatic de eviden  a 

persoanelor, informa iile necesare actualiz rii Registrului na ional de eviden  a paşapoartelor 
simple; 

e) asigur  înscrierea de men iuni în paşapoarte, în condi iile legii;  
f) organizeaz  la nivelul jude ului, gestionarea şi controlul eliber rii paşapoartelor simple; 
g) asigur  solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea 

şi eviden a paşapoartelor simple;  

Cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare:  
 

a) constituie şi actualizeaz  registrul jude ean, de eviden  a permiselor de conducere şi a 
autovehiculelor înmatriculate şi valorific  datele cuprinse în acesta;  

b) organizeaz  examenele pentru ob inerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în 
condi iile legii;  

c) solu ioneaz  cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condi iile 
legii;  
d) colaboreaz  cu serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor pentru 
asigurarea eliber rii certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a pl cilor cu numere de 
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;  
e) asigur  eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;  

f) monitorizeaz şi controleaz  modul de respectare a prevederilor legale referitoare la 
asigurarea protec iei datelor cu caracter personal, în domeniul de competen ;  

g) asigur  solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  

Cancelaria prefectului are urm toarele atribu ii principale:  
 
a) asigurarea condi iilor necesare desf şur rii şedin elor de lucru ale prefectului;  

b) analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a 
subprefec ilor cu privire la principalele probleme şi tendin e ale mediului social şi economic 
din jude ;  

c) organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentan ii locali ai societ ii civile, ai 
sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;  



d) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapid şi corect  a prefectului şi a 
subprefec ilor;  

e) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natur  s  informeze opinia 
public şi mass-media cu privire la ac iunile prefectului;  

f) asigurarea realiz rii, între inerii şi actualiz rii site-ului oficial al institu iei prefectului;  
g) punerea la dispozi ia mijloacelor de informare în mas  a informa iilor destinate opiniei 

publice, în vederea cunoaşterii exacte a activit ii prefectului, prin inform ri şi conferin e de 
pres  organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;  

h) realizarea document rii necesare în vederea elabor rii raportului semestrial al 
prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamental  de 
îmbun t ire a situa iei romilor.  

 
PROGRAMUL DE FUNC IONARE, PROGRAMUL DE AUDIEN E 
 

PROGRAM DE LUCRU 
LUNI - JOI 08.00--16.30 
VINERI  08.00--14.00 
PROGRAM DE LUCRU RELATII CU PUBLICUL 
LUNI  08.00--18.30 
MARTI - JOI  08.00--16.30 
VINERI 08.00--14.00 

 
PROGRAM DE AUDIEN E 

Functia/ Numele  Ziua/Ora Saptamâna 
din luna 

Locul desfasurarii 
audientelor 

Miercuri, ora 10 1 Sediul prefecturii 

Miercuri, ora 12 2 

  

Primaria municipiului Roman 

Tel: 0233-741.651  

PREFECT 

Ioan Vlad ANGHELUTA  

 

Sau 

 

SUBPREFECT  

  

Miercuri, ora 10 3 
Sediul Prim riei  oraşului Tîrgu 

Neam  

 
 
3. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA 
INSTITU IEI. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNC IONARULUI 
RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMA IILOR PUBLICE 
 
NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA 
INSTITU IEI: 
 

Prefect: Ioan Vlad ANGHELU  
 
Subprefect: Gheorghe NECULAE 



 
NUMELE ŞI PRENUMELE FUNC IONARULUI RESPONSABIL CU 
DIFUZAREA INFORMA IILOR PUBLICE, CONFORM LEGII 544/2001 
 

NUMELE SI PRENUMELE: MARIAN DANIELA 

FUNCTIA: CONSILIER SUPERIOR 

TELEFON: 0233-218500   

                      0233-211568 

FAX:            0233-215599  

E-MAIL:    public@prefecturaneamt.ro 

 

 
4. COORDONATELE DE CONTACT ALE INSTITU IEI  
 

Institu ia Prefectului - Jude ul Neam  
 
 

Adresa: 
str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004  
     Piatra Neam   Jude ul Neam  
     România 

Tel. 0233/211568 /218500  
Fax 0233/218089  
E-mail office@prefecturaneamt.ro  
Pagina web: www.prefecturaneamt.ro 

 
 
5. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILAN UL CONTABIL 
 
În conformitate cu prevederile Legii 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, 
republicat , cu modific rile și complet rile ulterioare: 
 
CAP. 1    Dispozi ii generale 
 
ART. 2  alin (2)și (3) 
 
(2) Institu ia prefectului este o institu ie public  cu personalitate juridic , cu patrimoniu şi 
buget propriu. 
(3) Prefectul este ordonator ter iar de credite. 
 
 ART. 7 alin (1) și (2)  
 
(1) Activitatea institu iei prefectului este finan at  de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, (n.n. Ministerul Afacerilor Interne conform 
noii denumiri) şi din alte surse legal constituite. 
(2) Institu ia prefectului poate beneficia de programe cu finan are interna ional . 
 
Buget si surse de finantare 2015 se reg sesc la link-ul: 
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/buget_surse_finantare_2015.pdf 
 

mailto:public@prefecturaneamt.ro
http://www.prefecturaneamt.ro/
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/buget_surse_finantare_2015.pdf


Bilan ul si executia bugetara a cheltuielilor se reg sesc la link-ul: 
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/bilant_executie.php 
 
6.  PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII 
Institu ia Prefectului – jude ul Neam  implementeaz  “Progamul multianual 
de modernizare” – informa ii detaliate se reg sesc la link-ul: 
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/programe_strateg_2015.pdf 
 
În conformitate cu dispozi iile Hot rârii de Guvern nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii 340 / 2004 Sec iunea 1, art. 6 alin d) 
Institu ia Prefectului – jude ul Neam  elaboreaz  anual şi monitorizeaz  
trimestrial “Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor derivate din 

programul de guvernare” – informa ii detaliate se reg sesc la link-ul:  
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/plan_progr_gov_%202016.pdf 
 
 
7.  LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC  
 
1.  Lista actelor normative în baza c rora func ioneaz  Institu ia Prefectului;  
2.  Informa ii cu privire la structura organizatoric şi atribu iile aparatului propriu al 

Prefectului;  
3.  Programul de func ionare;  
4.  Programul de audien e;  
5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea institu iei şi ale func ionarului 

responsabil cu asigurarea accesului la informa iile de interes public;  
6.  Coordonatele de contact ale institu iei: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail si adresa paginii de internet;  
7.  Informa ii privind sursele financiare şi bilan ul contabil al Institu iei Prefectului;  
8.  Programul anual de achizi ii publice;  
9.  Informa ii privind contractele de achizi ii publice încheiate;  
10.  Declara ii de avere şi declara ii de interese ale salaria ilor;  
11.  Informa ii necesare desf şur rii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
12.  Raportul anual de evaluare a rezultatelor activit ilor desf şurate de Institu ia Prefectului 

- jude ul Neam   
13.  Informa ii cu privire la Raportul anual al prefectului jude ului asupra st rii generale 

economice, sociale, culturale şi administrative a jude ului;  
14.  Informa ii cu privire la realizarea la nivelul jude ului a sarcinilor ce revin din Programul de 

guvernare;  
15.  Informa ii cu privire la Planul anual de ac iuni pentru realizarea în jude ul Neam  a 

obiectivelor prev zute în Programul de Guvernare;  
16.  Informa ii cu privire la activitatea Colegiului Prefectural;  
17.  Informa ii privind activitatea de afaceri europene şi rela ii interna ionale;  
18.  Informa ii privind activitatea consultantului pentru romi;  
19. Informa ii privind activitatea comisiilor/comitetelor/grupurilor de lucru organizate prin 

ordin al prefectului, cu excep ia celor prev zute la art. 12 din Legea nr. 544/2001:  
 

a. Comisia jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra 
terenurilor;  
b. Comisia jude ean  pentru reconstituirea dreptului de proprietate, acordarea 
despagubirilor şi compensa iilor cet enilor români beneficiari ai prevederilor Legii nr. 
9/1998 si Legii nr.290/2003;  
c. Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ;  
d. Comisia de Dialog Social;  

http://www.prefecturaneamt.ro/ro/bilant_executie.php
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/programe_strateg_2015.pdf
http://www.prefecturaneamt.ro/ro/doc/plan_progr_gov_%202016.pdf


e. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.  
 
20.  Informare cu privire la organizarea şi desf şurarea referendumului, alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi preziden iale;  
21.  Informa ii privind activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative;  
22.  Informa ii privind stadiul de solu ionare a dosarelor având ca obiect cererile de 
chemare în judecat , formulate de prefectul jude ului împotriva actelor administrative 
conform prevederilor art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului;  
23.  Informa ii privind proiectele de guvern ini iate de prefect la solicitarea autorit ilor 
locale, institu iilor, societ ilor, persoanelor fizice sau din oficiu;  
24.  Ordine ale prefectului, cu excep ia celor ce con in date de identificare ale persoanelor;  
25.  Informa ii privind dosarele înaintate la ANRP, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.10/2001 și ale Legii 247/2005;  
26.  Situa ii statistice semestriale şi anuale cu privire la activitatea de solu ionare a 
peti iilor şi de primire a cet enilor în audien ;  
27.  Lista principalelor categorii de acte administrative supuse procedurii de aplicarea 
apostilei în cadrul institu iei prefectului.  
 

LISTA DOCUMENTELOR CE NU REPREZINT  OBIECTUL LIBERULUI 
ACCES AL CET ENILOR LA INFORMA IILE DE INTERES PUBLIC   
1.  Informa iile din domeniul ap r rii na ionale, siguran ei şi ordinii publice, dac  fac parte 

din categoria informa iilor clasificate, potrivit legii;  
2.  Informa iile privind deliber rile comisiilor ce func ioneaz  pe lâng  Institu ia Prefectului, 

precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dac  fac parte 
din categoria informa iilor clasificate;   

3.  Informa iile cu privire la datele personale;   
4.  Proiecte de program ale vizitelor oficialit ilor române sau str ine în jude ul Neam ;  
5.  Informa iile privind activit ile financiare, dac  publicitatea acestora aduce atingere 

dreptului de proprietate intelectual ;  
6.  Informa iile privind procedura în timpul anchetei disciplinare, dac  se pericliteaz  

rezultatul anchetei;  
7.  Rapoarte, inform ri, documente care fac parte din categoria informa iilor clasificate.  
 
 
8.  LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI 
/ SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII 
 
1. Documente din activitatea de verificare a legalit ții actelor administrative: eviden a 
actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale şi 
transmise prefectului în vederea verific rii legalit ii; eviden a ac iunilor şi dosarelor aflate 
pe rolul instan elor judec toreşti; propunerile pentru sesizarea, dup  caz, a autorit ilor 
emitente, în vederea reanaliz rii actului considerat nelegal, sau a instan ei de contencios 
administrativ, cu motivarea corespunz toare; documenta ia și ac iunile pentru sesizarea 
instan elor judec toreşti; rapoarte şi inform ri cu privire la actele verificate; studii şi 
rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare şi propuneri privind 
îmbun t irea st rii de legalitate; documenta ia de reprezentare a prefectului şi institu iei 
prefectului în fa a  instan elor judec toreşti; 
 
2. Documentele necesare aviz rii ordinelor prefectului din punct de vedere al legalit ii, 
proiectele, ordinele emise de c tre prefect; 
 
3. Documentele din activitatea de ini iere, prin Ministerul Afacerilor  Interne, a unor 
proiecte de acte normative; 



      
4. Documente din domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi 
preziden iale, precum şi a referendumului na ional ori local, ca urmare a îndeplinirii 
atribu iilor ce revin prefectului, conform legii; 
 
5. Documente referitoare la verific rile realizate şi documenta ia necesar  cu privire la 
dizolvarea de drept a unor consilii locale sau jude ene, la suspendarea de drept a unor 
mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, 
respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului jude ean; 
 
6. Documente rezultate în urma particip rii, al turi de reprezentan i ai serviciilor publice 
deconcentrate,  la ac iuni de verificare cu privire la modul de aplicare şi respectare a 
actelor normative, la nivelul jude ului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 
prefectului; 
 
7. Documente rezultate în urma verific rilor, cu privire la m surile întreprinse de primar 
sau de preşedintele consiliului jude ean, în calitatea lor de reprezentan i ai statului în 
unitatea administrativ-teritorial , inclusiv la sediul autorit ilor administra iei publice 
locale; propunerile, dac  este cazul, de sesizare a organelor competente; documentele 
rezultate din ac iunile de îndrumare privind modul de exercitare de c tre primari a 
atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia în numele statului; 
 
8. Documente din activitatea de monitorizare a stadiului de realizare a activit ților pentru 
realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, la nivelul județului - documente 
primare, sinteze, analize; 
 
9. Documente din activitatea de monitorizare a activit ții serviciilor publice deconcentrate 
– documente primare, sinteze, analize; 
 
10. Documente din activitatea de implementare a proiectelor proprii, cu finan are extern ; 
 
11. Documente din activitatea de implementare a m surilor de preg tire pentru situa ii de 
urgen : documente referitoare la îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect, în 
calitate de preşedinte al comitetului jude ean, pentru situa ii de urgen ; propunerile 
privind modul de utilizare, în situa ii de criz , a fondurilor special alocate de la bugetul de 
stat; rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în caz de 
dezastru, m surile întreprinse de autorit ile administra iei publice locale în acest 
domeniu; documente de informare cu privire la iminen a producerii unor fenomene 
naturale periculoase; documente cu privire la evaluarea preliminar  a efectelor şi a 
pagubelor produse; propunerile pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul 
protec iei populației afectate de calamit i naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte 
fenomene periculoase; documente rezultate din verificarea  modului de distribuire atât a 
ajutoarelor umanitare, cât şi a sumelor alocate din Fondul de interven ie la dispozi ia 
Guvernului; 
 
12. Documente din activitatea de monitorizare a acțiunilor de diseminare a informațiilor 
referitoare la programele cu finan are extern ; documente rezultate din activitatea de 
elaborare a Planului județean de m suri pentru integrare european ; evidența 
parteneriatelor cu organizații neguvernamentale; eviden a centralizat  şi monitorizarea 
activit ții de rela ii şi de colabor ri interna ionale; 
     
13. Inform ri periodice cu privire la situa ia şi evolu ia st rii generale economice,  sociale 
și culturale; 
 



14. Documente din activitatea de monitorizare a modului de aplicare în jude , a 
programelor şi strategiilor guvernamentale şi ministeriale; 
 
15. Documente rezultate din aplicarea, la nivelul institu iei, a Strategiei Na ionale 
Anticorup ie; 
  
16. Documente rezultate din activitatea pentru implementarea, la nivelul institu iei, a 
Sistemului de Control Intern Managerial  
 
17. Documentele rezultate din activitatea de examinare a proiectele bugetelor, precum şi 
a situa iilor financiare privind execu ia bugetar , întocmite de serviciile publice 
deconcentrate, în vederea emiterii avizului prefectului; 
        
18. Documentele rezultate din aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele 
pentru sus inerea reformei în administra ia reformei; 
    
19. Documentele rezultate din activitatea de secretariat a tuturor comisiilor;  
 
20. Documentele din activitatea de primire, înregistrare şi solu ionare a peti iilor; 
documentele rezultate din activitatea de  primire a cet enilor în audien  la prefect şi 
subprefect; 
 
21. Documentele din activitatea de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu; 
 
22. Documente din organizarea evenimentelor de natur  s  informeze opinia public  şi 
mass-media cu privire la ac iunile prefectului; documente rezultate din întreținerea și 
actualizarea site-ului oficial al institu iei prefectului; documente, inform ri rezultate din 
conferin e de pres  organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 
 
23. Documente necesare elabor rii raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul 
îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamental  de îmbun t ire a situa iei 
romilor. 
 
24. Documente din activitatea de eliberare şi de eviden  a paşapoartelor simple: cereri 
pentru eliberarea paşapoartelor simple; registrul jude ean de eviden  a paşapoartelor 
simple; 
 
25. Documente din activitatea de eliberare a permiselor de conducere, certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor şi pl cilor cu numere de înmatriculare: registrul jude ean 
de eviden  a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate; documentele 
aferente examin rilor pentru ob inerea permiselor de conducere a autovehiculelor; 
cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a 
pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 
 
26. Documente din activitatea de aplicare/eliberare a apostilei; 
 
27. Documente din activitatea de management și gestiune a resurselor umane; 
 
28. Documente din activitatea financiar contabil ; 
 
 
 



9.  MODALIT ILE DE CONTESTARE A DECIZIILOR AUTORIT II SAU 
INSTITU IEI PUBLICE ÎN SITUA IA ÎN CARE PERSOANA SE 
CONSIDER  V T MAT  ÎN PRIVIN A DREPTULUI DE ACCES LA 
INFORMA IILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE SUNT PREV ZUTE 
ÎN H.G. NR.123/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR 
METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND 
LIBERUL ACCES LA INFORMA IILE DE INTERES PUBLIC, ÎN 
CAPITOLUL 6, ART. 32 – 36. 
 
 
”ART. 32 
    În cazul în care o persoan  consider  c  dreptul privind accesul la informa iile 
de interes public a fost înc lcat, aceasta se poate adresa cu reclama ie 
administrativ  conduc torului autorit ii sau institu iei publice c reia i-a fost 
solicitat  informa ia. 
    ART. 33 
    Persoana care se consider  v t mat  în drepturile sale poate depune reclama ia 
administrativ  prev zut  la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la 
cunoştin  a refuzului explicit sau tacit al angaja ilor din cadrul autorit ii sau 
institu iei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor 
norme metodologice. 
    ART. 34 
    În cazul în care reclama ia se dovedeşte întemeiat , r spunsul la aceasta se 
transmite solicitantului care se consider  lezat în termen de 15 zile de la 
depunerea reclama iei administrative. Acest r spuns va con ine informa iile de 
interes public solicitate ini ial şi, de asemenea, va men iona sanc iunile disciplinare 
aplicate în cazul func ionarului vinovat, în condi iile legii. 
    ART. 35 
    (1) Pentru analiza reclama iilor administrative ale persoanelor, vizând 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme 
metodologice, la nivelul fiec rei autorit i sau institu ii publice se constituie o 
comisie de analiz  privind înc lcarea dreptului de acces la informa iile de interes 
public. 
    (2) Comisia de analiz  privind înc lcarea dreptului de acces la informa iile de 
interes public va avea urm toarele responsabilit i: 
    a) primeşte şi analizeaz  reclama iile persoanelor; 
    b) efectueaz  cercetarea administrativ ; 
    c) stabileşte dac  reclama ia persoanei privind înc lcarea dreptului de acces la 
informa iile de interes public este întemeiat  sau nu; 
    d) în cazul în care reclama ia este întemeiat , propune aplicarea unei sanc iuni 
disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informa iilor de interes 
public solicitate. În cazul func ionarilor publici culpabili comisia de analiz  va 
informa despre rezultatul cercet rii administrative comisia de disciplin  a autorit ii 
sau institu iei publice, care va propune aplicarea unei sanc iuni corespunz toare, 
potrivit legii; 
    e) redacteaz  şi trimite r spunsul solicitantului. 
    ART. 36 
    (1) Solicitantul care, dup  primirea r spunsului la reclama ia administrativ , se 
consider  în continuare lezat în drepturile sale prev zute de lege, poate face 



plângere la sec ia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de 
zile de la expirarea termenelor prev zute la art. 7 din Legea nr. 544/2001. 
    (2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea 
de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informa iilor de 
interes public solicitate.” 
 
 
 


