
 
 

ROMÂNI A 

 
 

MI NI STERUL AFACERI LOR I NTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORI ILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI /  SAU 
GESTIONATE, POTRIVIT LEGI I  (conform art. 5 alin (1) lit h) din 

Legea544/2001 
 

1. Documente din activitatea de verificare a legalității actelor administrative:  evidenţa actelor 
administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise 
prefectului în vederea verificării legalităţii; evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti; propunerile pentru sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în 
vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu 
motivarea corespunzătoare; documentaţia și acţiunile pentru sesizarea instanţelor 
judecătoreşti; rapoarte şi informări cu privire la actele verificate;  studii şi rapoarte cu privire 
la  aplicarea  actelor  normative  în  vigoare  şi  propuneri  privind  îmbunătăţirea  stării  de 
legalitate; documentaţia de reprezentare a prefectului şi instituţiei prefectului în faţa 
instanţelor judecătoreşti; 

 
2. Documentele necesare avizării ordinelor prefectului din punct de vedere al legalităţii, 
proiectele, ordinele emise de către prefect; 

 
3. Documentele din activitatea de iniţiere, prin Ministerul Afacerilor  Interne, a unor proiecte 
de acte normative; 

 
4. Documente din domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi 
prezidenţiale,  precum  şi  a  referendumului  naţional  ori  local,  ca  urmare  a  îndeplinirii 
atribuţiilor ce revin prefectului, conform legii;  

 
5. Documente referitoare la verificările realizate şi documentaţia necesară cu privire la 
dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, 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 judeţean; 

 
6. Documente rezultate în urma participării, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate,  la acţiuni de verificare cu privire la modul de aplicare şi respectare a actelor 
normative,  la  nivelul  judeţului,  în  cadrul  unor  comisii  mixte  constituite  prin  ordin  al 
prefectului;  

 
7. Documente rezultate în urma verificărilor, cu privire la măsurile întreprinse de primar sau 
de preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea 
administrativ-teritorială,   inclusiv   la   sediul   autorităţilor   administraţiei   publice   locale;  



propunerile, dacă este cazul, de sesizare a organelor competente; documentele rezultate din 
acţiunile de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi 
executate de către aceştia în numele statului;  

 
8. Documente din activitatea de monitorizare a stadiului de realizare a activităților pentru 
realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, la nivelul județului - documente primare, 
sinteze, analize; 

 
9. Documente din activitatea de monitorizare a activității serviciilor publice deconcentrate – 
documente primare, sinteze, analize;  

 
10. Documente din activitatea de implementare a proiectelor proprii, cu finanţare externă; 

 
11. Documente din activitatea de implementare a măsurilor de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă:  documente referitoare la îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate 
de preşedinte al comitetului judeţean, pentru situaţii de urgenţă; propunerile privind modul 
de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;  rapoarte şi 
informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, măsurile 
întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu;  documente de 
informare cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase; documente 
cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse; propunerile pentru 
acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populației afectate de calamităţi 
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 intervenţie la dispoziţia Guvernului;  

 
12. Documente din activitatea de monitorizare a acțiunilor de diseminare a informațiilor 
referitoare la programele cu finanţare externă; documente rezultate din activitatea de 
elaborare a Planului județean de măsuri pentru integrare europeană; evidența parteneriatelor 
cu organizații neguvernamentale;  evidenţa centralizată şi monitorizarea activității de relaţii şi 
de colaborări internaţionale; 

 
13. Informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice,  sociale și 
culturale; 

 
14. Documente din activitatea de monitorizare a modului de aplicare în judeţ, a programelor 
şi strategiilor guvernamentale şi ministeriale;  

 
15.  Documente  rezultate  din  aplicarea,  la  nivelul  instituţiei,  a  Strategiei  Naţionale 
Anticorupţie; 

 
16.  Documente  rezultate  din  activitatea  pentru  implementarea,  la  nivelul  instituţiei,  a 
Sistemului de Control Intern Managerial 

 
17. Documentele rezultate din activitatea de examinare a proiectele bugetelor, precum şi a 
situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate, 
în vederea emiterii avizului prefectului;  

 
18. Documentele rezultate din aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele 
pentru susţinerea reformei în administraţia reformei;  

 
19. Documentele rezultate din activitatea de secretariat a tuturor comisiilor;  



20.  Documentele  din  activitatea  de  primire,  înregistrare  şi  soluţionare  a  petiţiilor; 
documentele rezultate din activitatea de  primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi 
subprefect;  

 
21. Documentele din activitatea de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu; 

 
22. Documente din organizarea evenimentelor de natură să informeze opinia publică şi mass- 
media cu privire la acţiunile prefectului;  documente rezultate din întreținerea și actualizarea 
site-ului oficial al instituţiei prefectului;  documente, informări rezultate din conferinţe de 
presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

 
23. Documente necesare elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul 
îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor. 

 
24. Documente din activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple:  cereri 
pentru  eliberarea  paşapoartelor  simple;   registrul  judeţean  de  evidenţă  a  paşapoartelor 
simple; 

 
25. Documente din activitatea de eliberare a permiselor de conducere, certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare:  registrul judeţean de 
evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate;  documentele aferente 
examinărilor pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor;  cererile pentru 
eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor 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 contabilă; 

 


