
ATRIBU II SECRETAR GENERAL AL INSTITU IEI PREFECTULUI

• Asigurarea stabilit ii func ion rii institu iei prefectului, continuitatea
conducerii i realizarea leg turilor func ionale între compartimentele
institu iei prefectului;

• Contrasemnarea ordinelor prefectului i punerea în aplicare a acestora;
• Sprijinirea activit ii prefectului în exercitarea atribu iilor privind

verificarea legalit ii, prev zute la art. 255 din Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr. 57/2019, cu modific rile i complet rile ulterioare;

• Coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizeaz
atribu iile privind verificarea legalit ii de c tre prefect;

• Elaborarea proiectului regulamentului de organizare i func ionare a
institu iei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

• Asigurarea transmiterii c tre persoanele interesate a ordinelor
prefectului cu caracter individual;

• Monitorizarea primirii, distribuirii coresponden ei i urm rirea
solu ion rii acesteia în termenul legal;

• Elaborarea de studii i rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare, pe care le prezint  prefectului;

• Asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ c tre
ministerul care coordoneaz  institu ia prefectului i public rii în
monitorul oficial local al jude ului, precum i pe pagina de internet a
institu iei prefectului;

• Îndrumarea secretarilor generali ai unit ilor administrativ-teritoriale i ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

• Gestionarea i urm rirea îndeplinirii m surilor dispuse de c tre prefect cu
privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

• Urm rirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în
domeniile de activitate specifice institu iei prefectului;

• Înaintarea c tre prefect a propunerilor cu privire la organizarea i
desf urarea circuitului legal al lucr rilor, informarea documentar ,
primirea i solu ionarea peti iilor, precum i la arhivarea documentelor;

• Aprobarea eliber rii de extrase sau copii de pe acte din arhiva institu iei
prefectului, cu excep ia celor care con in informa ii clasificate;

• Asigurarea secretariatului comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat  asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei
jude ene;

• Urm rirea îndeplinirii m surilor dispuse de prefect;
• Îndeplinirea altor atribu ii prev zute de lege sau delegate de prefect i a

altor sarcini date de c tre prefect.
• Se oblig  s  respecte legisla ia în vigoare referitoare la protec ia

informa iilor clasificate, precum i cele referitoare la protec ia datelor
cu caracter personal.


