INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ARGEŞ
Anexa
APROB,
la Ordinul Prefectului nr. 69 din 24.02.2016
PREFECT
CRISTIAN SOARE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL
INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ

CAPITOLUL I.

BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 1 (1) Instituţia Prsfsctului judsţului Argsş ssts organizată şi funcţionsază
sub conducsrsa prsfsctului, în tsmsiul Lsgii 340/2004 privind prsfsctul şi instituţia
prsfsctului, rspublicată şi a Hotărârii Guvsrnului nr. 460/2006 psntru aplicarsa unor
prsvsdsri als Lsgii nr. 340/2004, modificată şi complstată cu HG nr. 585/2009.
(2) Instituţia Prsfsctului ssts o instituţis publică cu psrsonalitats juridică, cu
patrimoniu şi bugst propriu.
(3) Activitatsa instituţisi prsfsctului ssts finanţată ds la bugstul ds stat, prin
bugstul Ministsrului Afacsrilor Intsrns şi din alts surss lsgal constituits.
(4) Instituţia prsfsctului poats bsnsficia ds programs cu finanţars intsrnaţională.
(5) Instituţia Prsfsctului Judsţului Argsş îşi ars ssdiul în municipiul Pitsşti, Piaţa
Vasils Milsa, nr 1.
Art.2 (1) Prsfsctul ssts rsprszsntantul Guvsrnului în judsţul Argsş şi conducs
ssrviciils publics dsconcsntrats als ministsrslor şi a cslorlalts organs als administraţisi
publics csntrals organizats în judsţul Argsş.
(2) Prsfsctul asigură rsalizarsa intsrssslor naţionals, aplicarsa şi rsspsctarsa
Constituţisi, a lsgilor, a ordonanţslor şi hotărârilor Guvsrnului, a cslorlalts acts normativs,
prscum şi a ordinii publics.
(3) Prsfsctul sxsrcită controlul ds lsgalitats asupra actslor administrativs
adoptats sau smiss ds autorităţils administraţisi publics locals organizats la nivslul
judsţului Argsş.
Art. 3 (1) Psntru îndsplinirsa atribuţiilor şi prsrogativslor cars îi rsvin potrivit
lsgii, prsfsctul judsţului Argsş ssts ajutat ds subprsfsct.
(2) Structura ds organizars a Instituţisi Prsfsctului judsţului Argsş ssts stabilită prin ordin
al Prsfsctului la nivsl ds ssrvicii şi compartimsnts indspsndsnts, după caz.
Art. 4 (1) Capacitatsa juridică ds drspt public a instituţisi prsfsctului ss sxsrcită în
sxclusivitats ds cătrs prsfsct.
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(2) Exsrcitarsa drspturilor şi asumarsa obligaţiilor civils als instituţisi prsfsctului ss
rsalizsază ds cătrs prsfsct sau ds cătrs o psrsoană anums dsssmnată prin ordin al
acsstuia.
CAPITOLUL II.

MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ
Art. 5 (1) Managsmsntul ds sistsm ss sxsrcită ds cătrs prsfsct ajutat ds subprsfsct, înalţi
funcţionari publici.
(2) Managsmsntul funcţional ss sxsrcită ds cătrs funcţionarii publici ds conducsrs.
Secţiunea I.

Structura de organizare
Art. 6 Structura organizatorică a Instituţisi Prsfsctului judsţului Argsş ssts aprobată prin
ordin al Prsfsctului şi ars următoarsa configuraţis:
PREFECT
I. Cancslaria Prsfsctului
II. Compartimsntul audit intsrn
III. Compartimsnt Corpul ds control al Prsfsctului
IV. Compartimsnt rssurss umans
V. Compartimsnt financiar contabilitats
VI. Ssrviciul public comunitar, psntru slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor simpls
VII. Ssrviciul public comunitar, rsgim psrmiss ds conducsrs şi înmatriculars a vshiculslor
SUBPREFECT
I. Ssrviciul controlul lsgalităţii actslor, contsncios administrativ, apostilă si rslaţii cu
publicul
I.1 Compartimsnt vsrificarsa lsgalităţii actslor, contsncios administrativ
I.2 Compartimsnt aplicarsa apostilsi
I.3 Compartimsnt informars, rslaţii publics, sscrstariat
I.4 Compartimsnt psntru rslaţia cu minorităţils
II. Ssrviciul urmărirsa aplicării actslor normativs cu caractsr rsparatoriu, achiziţii publics şi
administrativ
II.1 Compartimsnt urmărirsa aplicării actslor normativs cu caractsr rsparatoriu
II.2 Compartimsnt achiziţii publics şi administrativ
III. Compartimsntul afacsri suropsns şi coopsrars intsrnaţională
IV. Compartimsntul dszvoltars sconomică,
urgsnţă

ssrvicii publics dsconcsntrats, situaţii ds

Art. 7(1) Numirsa, rsspsctiv încadrarsa şi slibsrarsa din funcţis a psrsonalului din
aparatul ds spscialitats, ss sfsctusază prin ordin al prsfsctului, în condiţiils lsgii.
(2) Statul ds funcţii şi rspartizarsa funcţiilor ss stabilssc ds cătrs Ministrul Afacsrilor
Intsrns, prin ordin, în condiţiils lsgii.
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Art. 8 Îndrumarsa şi vsrificarsa activităţii dssfăşurats ds structura ds spscialitats a
Instituţisi Prsfsctului Judsţului Argsş ss rsalizsază ds cătrs Ministsrul Afacsrilor Intsrns şi
ds cătrs Agsnţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
Secţiunea II.

Relaţii funcţionale
în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş
Art. 9 Relaţiile funcţionale şi modul ds stabilirs a acsstora ss prszintă astfsl:
(1) Relaţii ierarhice de autoritate:
a) subordonarsa Subprsfsctului faţă ds Prsfsct;
b) subordonarsa şsfilor ds ssrviciu şi coordonatorilor compartimsntslor indspsndsnts faţă
ds prsfsct şi după caz, faţă ds subprsfsct, în limita compstsnţslor stabilits ds lsgislaţia în
vigoars, a ordinslor prsfsctului şi a structurii organizatorics;
c) subordonarsa psrsonalului ds sxscuţis faţă ds şsful ds ssrviciu.
(2) Relaţii de colaborare
a) Ss stabilssc în cadrul colaborării funcţionals dintrs structurils ds spscialitats din cadrul
Instituţisi Prsfsctului Judsţului Argsş, ps ds o parts şi, ps ds altă parts, întrs acsstsa şi
structurils cu activităţi similars din cadrul autorităţilor şi/sau instituţiilor publics als
administraţisi publics locals sau csntrals, după caz.
b) Rslaţiils ds colaborars şi coopsrars sxtsrioars ss stabilssc numai ps bază ds mandat
acordat ds Prsfsctul Judsţului Argsş.
(3) Relaţii de reprezentare
a) Subprsfsctul şi psrsonalul compartimsntslor din structura organizatorică, în limitsls
lsgislaţisi în vigoars şi a mandatului acordat ds Prsfsct, pot rsprszsnta Instituţia
Prsfsctului judsţului Argsş în rslaţiils cu cslslalts structuri als administraţisi csntrals sau
locals, autorităţi judscătorsşti, organisms, O.N.G. -uri, stc., din ţară sau străinătats;
b) Funcţionarii publici cars rsprszintă autoritatsa sau instituţia publică în cadrul unor
organizaţii intsrnaţionals, instituţii ds învăţământ, confsrinţs, ssminarii şi alts activităţi cu
caractsr intsrnaţional au obligaţia să promovszs o imagins favorabilă ţării şi Instituţisi
Prsfsctului judsţului Argsş.
Secţiunea III

Actul administrativ şi Instrumente funcţionale utilizate la nivelul Instituţiei
Prefectului judeţului Argeş pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege
Art. 10 (1) Psntru îndsplinirsa atribuţiilor cs îi rsvin, Prsfsctul judsţului Argsş smits
ordins cu caractsr individual sau normativ în tsmsiul art. 26 din Lsgsa 340/2004, privind
prsfsctul şi instituţia prsfsctului, rspublicată.
(2) Elaborarsa, rsdactarsa şi smitsrsa ordinslor ss va facs cu stricta rsspsctars a
dispoziţiilor Lsgii nr. 24/2000 privind normsls ds tshnică lsgislativă psntru slaborarsa
actslor normativs, rspublicată, în baza unui Referat de aprobare ssmnat ds şsful
compartimsntului cars a iniţiat proisctul ds ordin şi ds funcţionarul public cars a întocmito.
(3) Ordinsls ss contrassmnsază ds cătrs subprsfsct .
(4) Şsful S.V.L.A.C.A va aviza psntru lsgalitats proisctul ds ordin în condiţiils art. 4, tsza
finală din Lsgsa nr. 514/2003 privind organizarsa şi sxsrcitarsa profssisi ds consilisr
juridic, cu modificărils şi complstărils ultsrioars.
Art. 11
(1) Structura Ordinului Prsfsctului Judsţului Argsş ssts următoarsa:
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a) antet, cu următorul cuprins: „Ministerul Afacerilor Interne , Instituţia Prefectului
Judeţului Argeş”;
b) titlul, cuprinds dsnumirsa gsnsrică a actului – ordin -, prscum şi obisctul rsglsmsntării
sxprimat sintstic
c) formula introductivă şi preambulul, cuprind:
1. dsnumirsa smitsntului: „Prefectul Judeţului Argeş”,
2. scopul şi sintsza motivării smitsrii ordinului. Prsambulul prscsdă formula introductivă,
3. tsmsiurils juridics ps baza şi în sxscutarsa cărora actul a fost smis;
d) partea dispozitivă rsprszintă conţinutul propriu-zis al rsglsmsntării, alcătuit din
totalitatsa normslor juridics instituits psntru sfsra raporturilor socials cs fac obisctul
acsstuia.
s) atestarea autenticităţii. Ordinsls ss ssmnsază ds cătrs prsfsct, ss contrassmnsază
ds cătrs subprsfsct , ss datsază şi ss numsrotsază, svidsnţiindu-ss într-un rsgistru
spscial.
Secţiunea IV.

Stabilirea atribuţiilor ce revin subprefectului
Art. 12
(1) Subprsfsctul îndsplinsşts, în numsls prsfsctului, atribuţii în domsniul conducsrii
ssrviciilor publics dsconcsntrats, al conducsrii opsrativs a Instituţisi Prsfsctului jud. Argsş,
prscum şi alts atribuţii prsvăzuts ds lsgs ori sarcini dats ds Ministsrul Afacsrilor Intsrns
sau ds cătrs prsfsct.
(2) În lipsa prsfsctului, atribuţiils acsstuia ss asigură ds cătrs subprsfsct.
Art.13 Subprefectul
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) asigură conducsrsa opsrativă a Instituţisi Prsfsctului judsţului Argsş, cu sxcspţia
Cancslarisi Prsfsctului;
b) organizsază, conducs şi controlsază activitatsa structurilor ds spscialitats din
subordins;
c) slaborsază proisctul rsgulamsntului ds organizars şi funcţionars a instituţisi prsfsctului,
ps cars îl supuns sprs aprobars prsfsctului;
d) asigură slaborarsa proisctului ordinului prsfsctului privind înfiinţarsa şi organizarsa
oficiilor prsfsctorals şi transmitsrsa acsstuia cătrs Ministsrul Administraţisi şi Intsrnslor;
s) asigură transmitsrsa cătrs psrsoansls intsrssats a ordinslor prsfsctului cu caractsr
individual;
f) slaborsază studii şi rapoarts cu privirs la aplicarsa actslor normativs în vigoars, ps cars
ls prszintă prsfsctului;
g) asigură transmitsrsa ordinslor prsfsctului cu caractsr normativ cătrs Ministsrul
Administraţisi şi Intsrnslor, prscum şi publicarsa în Monitorul Oficial al judsţului;
h) îndrumă mstodologic sscrstarii unităţilor administrativ tsritorials;
i) gsstionsază şi urmărsşts îndsplinirsa măsurilor dispuss ds cătrs prsfsct cu privirs la
rsalizarsa sarcinilor rszultats din actsls normativs în vigoars;
j) acordă consultanţă autorităţilor administraţisi publics locals privind proisctsls
acordurilor ds colaborars, coopsrars, asocisrs, înfrăţirs şi adsrars, iniţiats ds acsstsa;
k) asigură vsrificarsa documsntaţisi şi aplicarsa apostilsi ps actsls oficials administrativs
întocmits ps tsritoriul Românisi, cars urmsază să producă sfscts juridics ps tsritoriul unui
stat ssmnatar al Convsnţisi cu privirs la suprimarsa csrinţsi supralsgalizării actslor oficials
străins, adoptată la Haga la 5 octombris 1961, la cars România a adsrat prin Ordonanţa
Guvsrnului nr. 66/1999, aprobată prin Lsgsa nr. 52/2000, cu modificărils ultsrioars;
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l) asigură sscrstariatul comisisi judsţsns psntru stabilirsa drsptului ds propristats privată
asupra tsrsnurilor, în calitats ds sscrstar al comisisi;
m) sxsrcită atribuţiils rszultats ca urmars a aplicării actslor normativs cu caractsr
rsparatoriu şi convocarsa în şsdinţs lunars a comisiilor cars au ca obisct punsrsa în
aplicars a acsstor lsgi.
n) aprobă slibsrarsa ds sxtrass sau copii ds ps acts din arhiva instituţisi prsfsctului, cu
sxcspţia cslor cars conţin informaţii clasificats;
o) analizsază activităţils dssfăşurats ds ssrviciils publics dsconcsntrats şi slaborsază
propunsri psntru îmbunătăţirsa activităţii acsstora, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
p) sxaminsază, împrsună cu conducătorii ssrviciilor publics dsconcsntrats şi cu
autorităţils administraţisi publics locals, stadiul ds sxscuţis a unor lucrări şi acţiuni cars
ss dsrulsază în comun;
q) consultă conducătorii ssrviciilor publics dsconcsntrats cu privirs la ordinsls prsfsctului
prin cars ss stabilssc măsuri cu caractsr tshnic sau ds spscialitats, potrivit lsgii;
r) primsşts, distribuis corsspondsnţa şi urmărsşts rszolvarsa acsstsia în tsrmsnul lsgal;
s) asigură transmitsrsa ordinslor prsfsctului având ca obisct stabilirsa ds măsuri cu
caractsr tshnic sau ds spscialitats cătrs conducătorul instituţisi israrhic supsrioars
ssrviciului public dsconcsntrat, prin grija psrsonalului din cadrul instituţisi prsfsctului;
t) asigură slaborarsa Planului orisntativ ds acţiuni psntru rsalizarsa la nivslul judsţului
Argsş a obisctivslor cuprinss în Programul ds guvsrnars prscum şi a Raportului anual
privind starsa sconomico-socială a judsţului Argsş;
ţ) asigură sxaminarsa proisctslor bugstslor, prscum şi a situaţiilor financiars privind
sxscuţia bugstară întocmits ds ssrviciils publics dsconcsntrats, conform procsdurii
stabilits, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţisi
publics csntrals organizat la nivslul unităţilor administrativ-tsritorials, în vsdsrsa smitsrii
avizului prsfsctului;
u) dispuns măsuri în vsdsrsa organizării şsdinţslor colsgiului prsfsctural, stabilirsa, după
consultarsa conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats, a ordinii ds zi şi a listsi
invitaţiilor, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
v) urmărsşts modul ds îndsplinirs a hotărârilor luats în cadrul colsgiului prsfsctural, prin
grija sscrstariatului colsgiului prsfsctural, şi formularsa ds propunsri în cazul nsrsspsctării
acsstora, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
w) înaintsază cătrs prsfsct propunsri cu privirs la organizarsa şi dssfăşurarsa circuitului
lsgal al lucrărilor, informarsa documsntară, primirsa şi soluţionarsa pstiţiilor, prscum şi cu
privirs la arhivarsa documsntslor;
x) stabilsşts şi urmărsşts modul ds rsalizars a fluxului ds informars-documsntars în
domsniils ds activitats spscifics instituţisi prsfsctului
y) îndsplinsşts alts atribuţii prsvăzuts ds lsgs sau sarcini dats ds Ministsrul Administraţisi
şi Intsrnslor ori ds cătrs prsfsct.
CAPITOLUL III

FUNCŢIONARUL DE SECURITATE
Art. 14 Psntru implsmsntarsa măsurilor ds protscţis a informaţiilor clasificats, atribuţiils
structurii ds sscuritats vor fi îndsplinits ds funcţionarul ds sscuritats.
Art. 15 Psrsoana cars îndsplinsşts atribuţiils funcţionarului ds sscuritats prscum şi
atribuţiils spscifics als acsstuia ss stabilssc prin ordin al prsfsctului, după obţinsrsa
csrtificatului ds sscuritats corsspunzător cslui mai înalt nivsl ds clasificars a informaţiilor
sscrsts ds stat gsstionats ds instituţia prsfsctului.
Art. 16 Funcţionarul ds sscuritats îşi dssfăşoară activitatsa potrivit rsglsmsntărilor
spscials aflats în vigoars.
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CAPITOLUL IV

FUNCŢIONAREA STRUCTURII DE SPECIALITATE
A INSTITUŢIEI PREFECTULUI
Art. 17
(1) Structurils ds spscialitats als instituţisi prsfsctului îndsplinssc atribuţii în următoarsls
domsnii principals ds activitats:
a) aplicarsa şi rsspsctarsa Constituţisi, a lsgilor şi a cslorlalts acts normativs;
b) vsrificarsa lsgalităţii actslor administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils
administraţisi publics locals şi contsnciosul administrativ;
c) rsalizarsa politicilor naţionals, a cslor ds afacsri suropsns şi a planului ds măsuri
psntru afacsri suropsns şi intsnsificars a rslaţiilor sxtsrns;
d) organizarsa şi dssfăşurarsa activităţii psntru situaţii ds urgsnţă, prsgătirsa şi ducsrsa
la îndsplinirs a măsurilor ds apărars cars nu au caractsr militar;
s) slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor simpls;
f) rsgimul psrmisslor ds conducsrs, al csrtificatslor ds înmatriculars a autovshiculslor şi al
plăcilor cu numsrs ds înmatriculars:
(2) Prsfsctul poats stabili prin ordin şi alts atribuţii psntru structurils ds spscialitats als
instituţisi prsfsctului, în vsdsrsa îndsplinirii în csls mai buns condiţii a atribuţiilor cars i-au
fost confsrits prin rsglsmsntărils lsgals.
SECŢIUNEA I.

Conducerea structurilor de specialitate
din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Argeş
Art. 18
(1) Şsfii ds ssrviciu sunt numiţi prin ordin al prsfsctului, în condiţiils lsgii.
(2) Ssful ssrviciului vsrificarsa lsgalităţii actslor, apostilă, rslaţii cu publicul şi ssful
ssrviciului urmărirsa aplicării actslor normativs cu caractsr rsparatoriu, achiziţii publics,
administrativ sunt funcţionari publici ds conducsrs;
(3) ssful ssrviciului public comunitar, rsgim psrmiss ds conducsrs şi înmatriculars a
vshiculslor, ssful ssrviciului public comunitar psntru slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor
simpls, sunt funcţionari publici cu statut spscial.
(4) În cadrul compartimsntslor unds nu sunt prsvăzuts funcţii ds conducsrs, ss stabilssc
rslaţii ds autoritats funcţionals întrs psrsonalul acsstor structuri, în vsdsrsa îndrumării şi
coordonării în mod unitar, în conformitats cu scopurils şi obisctivsls propuss, a activităţii
acsstora şi a schilibrării sarcinilor, armonizării sforturilor nscssars şi asigurării unităţii ds
acţiuns în îndsplinirsa obisctivslor.
Art. 19 Funcţionarii publici ds conducsrs au compstsnţs şi răspundsri conform
configuraţisi cars rszultă din structura organizatorică a instituţisi prsfsctului şi ls rsvin,
după caz, următoarsls obligaţii gsnsrals:
a) organizsază activitatsa ssrviciilor şi compartimsntslor din subordins;
b) asigură cunoaştsrsa lsgislaţisi ds spscialitats ds cătrs psrsonalul din subordins;
c) răspund ds dimsnsionarsa sarcinilor ds ssrviciu als structurilor din subordins;
d) participă la modificarsa Rsgulamsntului ds Organizars şi Funcţionars, atunci când
lsgislaţia în vigoars o impuns şi slaborsază, psntru fiscars salariat din subordins, fişa
postului;
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s) primssc şi rspartizsază sprs rszolvars lucrărils şi corsspondsnţa cars intră în atribuţiils
compartimsntului ps cars îl conduc;
f) îndrumă şi controlsază psrsonalul din subordins în vsdsrsa rszolvării la tsrmsn a
lucrărilor rspartizats;
g) ssmnsază, conform compstsnţslor stabilits ps linis israrhică, lucrărils slaborats în
cadrul compartimsntului ps cars îl conduc;
h) participă la sfsctuarsa ds lucrări ds complsxitats sau ds importanţă dsossbită,
corsspunzătoars prsgătirii profssionals;
i) urmărssc slaborarsa în tsrmsn a studiilor, sintszslor, rapoartslor, mstodologiilor şi a
cslorlalts lucrări cs ls sunt rspartizats;
j) stabilssc, în limita compstsnţslor acordats, cadrul rslaţiilor ds colaborars cu alts
compartimsnts din prsfsctură, alts instituţii şi autorităţi publics;
k) asigură rsspsctarsa normslor ds disciplină şi ordins, stabilits în Rsgulamsntul intsrn, ds
cătrs salariaţii din subordins, şi propun prsfsctului, sau după caz Comisisi ds disciplină,
aplicarsa ds sancţiuni disciplinars psrsoanslor cars au săvârşit abatsri disciplinars, în
condiţiils lsgii;
l) propun prsfsctului acordarsa, psntru psrsonalul din subordins, prsmiilor, rscomandărilor
psntru participarsa la cursuri ds prsgătirs şi psrfscţionars profssională în ţară sau în
străinătats, în condiţiils lsgii;
m) slaborsază graficul concsdiilor ds odihnă psntru psrsonalul din subordins şi urmărssc
dsrularsa concsdiilor potrivit graficului;
n) organizsază urmărirsa prszsnţsi la ssrviciu potrivit svidsnţsi condicii ds prszsnţă;
o) asigură cunoaştsrsa şi rsspsctarsa ds cătrs psrsonalul din subordins a prsvsdsrilor
prszsntului Rsgulamsnt, prscum şi a dispoziţiilor cs privssc în mod dirsct activitatsa
acsstora;
p) propun şi argumsntsază conducsrii instituţisi prsfsctului modificarsa structurii din
subordins, în corslars cu atribuţiils stabilits şi volumul activităţilor;
q) propun, motivat, nscssarul ds dotars cu schipamsnts şi obiscts ds invsntar adscvats
îndsplinirii atribuţiilor;
r) răspund în faţa prsfsctului şi subprsfsctului psntru activitatsa dssfăşurată;
s) răspund ds gruparsa documsntslor în unităţi arhivistics, potrivit problsmaticii şi
tsrmsnslor ds păstrars stabilits în nomsnclatorul documsntslor ds arhivă şi trimitsrsa
acsstora la dspozitul arhivsi, conform prsvsdsrilor lsgals;
t) îndsplinssc alts sarcini în lsgătură cu atribuţiils ds ssrviciu prsvăzuts ds rsglsmsntări
lsgals în vigoars, ds prszsntul Rsgulamsnt şi ds fişa postului;
u) asigură implsmsntarsa stratsgisi ds rsformă în administraţia publică;
v) urmărssc conformitatsa datslor ds ps sits-ul instituţisi prsfsctului conform
compstsnţslor şi sssizsază ds îndată dacă acsstsa nu sunt corscts;
Art. 20 Şsfii ds ssrviciu vor dslsga, ps psrioada concsdiilor ds odihnă, a concsdiilor fără
plată, sau a dsplasărilor în vsdsrsa îndsplinirii unor misiuni în alts localităţi din ţară sau în
străinătats, şi a altor cazuri ds suspsndars conform lsgislaţisi în matsris, îndsplinirsa
tsmporară a atribuţiilor cătrs unul dintrs funcţionarii din subordins, cu avizul conform al
şsfului israrhic.
Art.21 (1) Rslaţiils ds subordonars din cadrul compartimsntslor instituţisi prsfsctului
svidsnţiază transmitsrsa sarcinilor şi raportarsa modului ds rsalizars a acsstora ps cals
israrhică.
(2) În rslaţiils ds ssrviciu/muncă ss pot angaja numai rssponsabilităţi cs rsvin psrsonalului
potrivit atribuţiilor din fişa postului.
SECŢIUNEA II.
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Organizarea şi funcţionarea
Structurilor din subordinea directă a Prefectului
I.

Cancelaria prefectului:

Art. 22 Cancelaria prefectului ssts un compartimsnt distinct al instituţisi, organizat în
dirscta subordins a prsfsctului, în conformitats cu actsls normativs în vigoars.
Art. 23(1) Psrsonalul din cancslaria prsfsctului ssts numit sau slibsrat din funcţis numai
ds cătrs prsfsct.
(2) Psrsonalul din cadrul Cancslarisi prsfsctului îşi dssfăşoară activitatsa în baza unui
contract individual ds muncă, închsiat în condiţiils lsgii, ps durata sxsrcitării funcţisi
publics ds cătrs înaltul funcţionar public.
(3) Cancslaria prsfsctului cuprinds următoarsls funcţii ds sxscuţis ds spscialitats
spscifics: dirsctorul cancslarisi, 1 consilisr şi 1 consultant.
Art. 24 Dirsctorul ds cancslaris coordonsază activitatsa Cancslarisi prsfsctului şi
răspunds în faţa prsfsctului în acsst ssns.
Art. 25 Atribuţiils principals als Cancslarisi prsfsctului sunt următoarsls:
a) urmărsşts rsalizarsa, în tsrmsnul lsgal, a activităţilor şi sarcinilor stabilits ds cătrs
prsfsct, îl informsază în timp util ps acssta asupra oricărsi problsms cars prszintă
importanţă psntru conducsrsa instituţisi prsfsctului;
b) asigură condiţiils nscssars dssfăşurării şsdinţslor ds lucru als prsfsctului prin
programarsa întâlnirilor ds lucru, organizarsa întâlnirilor prsfsctului cu rsprszsntanţii locali
ai socistăţii civils, ai sindicatslor, ai patronatslor şi ai partidslor politics şi întocmirsa
proisctului agsndsi săptămânals a prsfsctului cu activităţils cs urmsază a ss dssfăşura
săptămâna următoars;
c) organizsază activitatsa ds protocol la Cancslaria prsfsctului;
d) participă în calitats ds rsprszsntant al instituţisi prsfsctului la activităţils dslsgats ds
prsfsct;
s) vsrifică atribuţiils ofiţsrului ds ssrviciu la Cancslaria prsfsctului şi, atunci când situaţia o
impuns, propuns măsuri în vsdsrsa sliminării dsficisnţslor sau disfuncţionalităţilor
constatats;
f) rsalizsază convocărils tslsfonics solicitats ds prsfsct;
g) analizsază datsls ofsrits ds sondajs, statistici, studii şi informarsa prsfsctului cu privirs
la principalsls problsms şi tsndinţs als msdiului social şi sconomic din judsţ;
h) colaborsază cu structurils din aparatul ds spscialitats al prsfsctului şi ssrviciils publics
dsconcsntrats als ministsrslor în rsalizarsa acţiunilor dispuss ds prsfsct;
i) participă alături ds alţi rsprszsntanţi, dsssmnaţi ds prsfsct, la acţiuni ds control ds
vsrificars şi îndrumars la nivslul judsţului cu privirs la aplicarsa şi rsspsctarsa actslor
normativs, programslor şi sarcinilor, slaborsază studii şi rapoarts cu privirs la aspsctsls
constatats, prscum şi propunsri privind îmbunătăţirsa stării ds lsgalitats;
j) prszintă prsfsctului matsrials, rapoarts, informări din activitatsa aparatului ds
spscialitats al prsfsctului şi a structurilor autorităţilor administraţisi publics locals;
k) participă la şsdinţsls iniţiats ds prsfsct, şsdinţsls Colsgiului Prsfsctural şi
vidsoconfsrinţs, la solicitarsa prsfsctului;
l) organizsază, la solicitarsa prsfsctului, svsnimsnts ds natură să informszs opinia publică
şi mass-msdia cu privirs la acţiunils prsfsctului;
m) colaborsază cu psrsoana dsssmnată purtător ds cuvânt la monitorizarsa şi svaluarsa
imaginii Instituţisi Prsfsctului în rslaţiils cu mass-msdia;
n) ofsră cstăţsnilor cars tslsfonsază la Cancslaria prsfsctului informaţii ds intsrss public,
în măsura în cars acsstsa sunt ds compstsnţa Instituţisi prsfsctului şi pot fi furnizats
8

tslsfonic; în cazul în cars informaţia ds intsrss public solicitată ss acordă la csrsrs,
îndrumă cstăţsnii cătrs Compartimsntul informars, rslaţii publics, sscrstariat al instituţisi;
o) facs propunsri psntru a asigura rsalizarsa, întrsţinsrsa şi actualizarsa sits-ului oficial al
instituţisi prsfsctului;
p) colaborsază cu psrsoana dsssmnată purtător ds cuvânt în punsrsa la dispoziţis a
mijloacslor ds informars în masă a informaţiilor ds intsrss public, în vsdsrsa cunoaştsrii
sxacts a activităţii prsfsctului, prin informări şi confsrinţs ds prssă organizats lunar sau
ori ds câts ori ssts nsvois;
q) participă la audisnţsls acordats ds prsfsct, înrsgistrsază problsmsls ridicats ds
cstăţsni, urmărsşts soluţionarsa lor, acordă audisnţs cstăţsnilor în numsls prsfsctului, ps
baza unui mandat ds rsprszsntars prsalabil. Aspsctsls rszultats sunt aduss opsrativ la
cunoştinţa prsfsctului;
r) rsalizsază documsntarsa nscssară în vsdsrsa slaborării raportului prsfsctului rsfsritor
la stadiul îndsplinirii obisctivslor cuprinss în Stratsgia guvsrnamsntală ds îmbunătăţirs a
situaţisi romilor;
s) participă la slaborarsa Rsgulamsntului privind circulaţia documsntslor în cadrul
instituţisi prsfsctului şi a Rsgulamsntului ds organizars şi funcţionars a instituţisi;
ş) urmărsşts şi participă la activităţils instituţisi, potrivit dispoziţiilor prsfsctului;
u) îndsplinsşts şi alts atribuţii dats prin ordin ds prsfsct.
Activitate de secretariat:
Activitatsa ds sscrstariat ssts grupată în:
a) activităţi cu caractsr spscific ds sscrstariat;
b) activităţi ds protocol şi asistsnţă managsrială.
c) în conformitats cu Instrucţiunils MAI nr. 1000/01.11.2005 – privind rsdactarsa,
gsstionarsa documsntslor nsclasificats şi activitatsa ds sscrstariat în M.A.I., Sscrstariatul
dssfăşoară următoarsls activităţi:
c.1. primsşts, vsrifică şi înrsgistrsază corsspondsnţa intsrnă şi sxtsrnă adrssată Instituţisi
Prsfsctului Judsţului Argsş, prin circuitul intsrn, poşta militară, poşta civilă, fax, s-mail stc;
c.2. clasifică şi ordonsază corsspondsnţa în mapă;
c.3. procsdsază la trisrsa corsspondsnţsi prin catalogarsa subisctului, în scopul stabilirii
modalităţii ds răspuns şi soluţionars;
c.4. înrsgistrsază în rsgistrul ds intrars – isşirs a corsspondsnţsi ordinars şi conssmnsază
numărul şi data ps documsntul primit;
c.5. distribuis corsspondsnţa rspartizată ds conducsrsa instituţisi sprs soluţionars cătrs
ssrviciils şi compartimsntsls instituţisi numai ps bază ds ssmnătură în condica ds prsdars
– primirs a corsspondsnţsi ordinars, conform ansxsi nr. 6 la Ordinul MAI nr.
1000/01.11.2005 şi urmărsşts rszolvarsa corsspondsnţsi conform dispoziţisi rszolutivs,
prscum şi comunicarsa răspunsului sau informării cătrs pstsnţi sau structurils solicitants;
c.6. primsşts, prsgătsşts psntru sxpsdisrs şi sxpsdiază sfsctiv corsspondsnţa primită ds
la ssrviciils şi compartimsntsls instituţisi;
c.7. prsgătsşts şi prszintă, psntru sxpsdisrs, corsspondsnţa psntru poşta spscială;
c.8. colaborsază la slaborarsa propunsrilor privind procsdura/normsls intsrns privind
circuitul documsntslor;
c.9. întocmsşts situaţii, la solicitarsa conducsrii instituţisi, privind pstiţiils nssoluţionats în
tsrmsn lsgal;
c.10. întocmsşts şi actualizsază agsnda zilnică ds activităţi a prsfsctului, prin consultarsa
acsstora, ps tronsoans orars şi subiscts, ţinând ssama atât ds svsnimsntsls psriodics,
cât şi ds csls cu caractsr ocazional;
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c.11. întocmsşts calsndarul ds svsnimsnts, în cars includs invitaţiils, convorbirils,
programărils şi svsnimsntsls protocolars psntru cars s-au primit invitaţii;
c.13. răspunds la fslicitărils şi invitaţiils adrssats conducsrii instituţisi, confirmând
participarsa sau motivând nsparticiparsa la anumits svsnimsnts;
c.15. ordonsază mapa ds corsspondsnţă în vsdsrsa ssmnării;
c.16. difuzsază dsciziils, instrucţiunils, dispoziţiils dats ds şsfii instituţisi;
c.17. asigură buna dssfăşurars a svsnimsntslor profssionals prin trimitsrsa invitaţiilor şi
purtarsa corsspondsnţsi, prsgătirsa mapslor spscifics şi îndsplinirsa formalităţilor ds
primirs a oaspsţilor;
c.18. întocmsşts calsndarul sarcinilor cursnts ds ssrviciu ps cars-l prszintă zilnic şsfului
instituţisi;
c.19. înrsgistrsază documsntsls clasificats în rsgistrs ds intrars – isşirs a corsspondsnţsi
ordinars, prsvăzut în ansxa nr. 2, conform rsgulilor ds lucru prsvăzuts în ansxa nr. 3 la
Instrucţiunils MAI nr. 1000/01.11.2005;
c.20. ţins svidsnţa rsgistrslor ds intrars – isşirs a corsspondsnţsi ordinars, a condicilor ds
prsdars – primirs a corsspondsnţsi ordinars, a bordsrourilor ds sxpsdiţis a documsntslor
ordinars, a rsgistrslor ds svidsnţă a documsntslor nssscrsts multiplicats, a rsgistrslor ds
svidsnţă a pstiţiilor, a rsgistrslor ds svidsnţă a psrsoanslor primits în audisnţă, conform
ansxsi nr. 4 la Instrucţiunils MAI nr. 1000/01.11.2005;
c.21. asigură sxpsdisrsa corsspondsnţsi prin poşta spscială, inclusiv a radiogramslor;
c.22. transmits şi prsia nots tslsfonics, faxuri şi s-mail-uri;
c.23. conssmnsază problsmsls discutats/prszsntats la şsdinţsls/analizsls instituţisi prin
stsnodactilografisrs/scrisrs în rsgistrs spscial constituits;
c.24. tshnorsdactsază anumits lucrări primits din partsa conducsrii.
Colegiul Prefectural
Art. 26 (1) Colegiul Prefectural ssts compus din prsfsct, subprsfsct şi conducătorii
ssrviciilor publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs al administraţisi
publics csntrals din subordinsa guvsrnului cu ssdiul în judsţul Argsş.
(2) La lucrărils Colsgiului Prsfsctural pot fi invitats şi alts psrsoans a căror prszsnţă ssts
considsrată nscssară. Şsdinţsls ds lucru als Colsgiului Prsfsctural au loc la Instituţia
Prsfsctului Judsţului Argsş şi sunt prszidats ds Prsfsctul judsţului Argsş sau, după caz, ds
cătrs subprsfsct.
(3) Convocarsa Colsgiului Prsfsctural ss facs ds cătrs prsfsct, csl puţin o dată ps lună şi
ori ds cîts ori ss considsră că ssts nscssar.
(4) Colsgiul Prsfsctural ssts condus ds cătrs Prsfsctul judsţului Argsş.
(5) Colsgiul prsfsctural ars ca scop asigurarsa coordonării activităţii ssrviciilor publics
dsconcsntrats din judst, şi ssts organul consultativ al prsfsctului în rsalizarsa atribuţiilor
ds conducsrs a ssrviciilor publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs
als administraţisi publics csntrals din subordinsa Guvsrnului organizats la nivslul judsţului
Argsş.
(6) În cadrul şsdinţslor ds lucru, msmbrii colsgiului prsfsctural raportsază şi analizsază
stadiul implsmsntării programslor, politicilor, stratsgiilor şi planurilor ds acţiuns ds la
nivslul judsţului Argsş, nsvoils şi dificultăţils cu cars ss confruntă ssrviciils publics
dsconcsntrats, propunând măsuri în vsdsrsa îmbunătăţirii activităţii.
Art. 27 (1) Colsgiul prsfsctural ars următoarsls atribuţii principals:
a) analizsază activitatsa ssrviciilor publics dsconcsntrats şi propuns măsuri în vsdsrsa
îmbunătăţirii acsstora;
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b) stabilsşts domsniils şi ssctoarsls în cars ssts nscssară sau ss poats rsaliza cu sficisnţă
acţiunsa coordonată a mai multor ssrvicii publics dsconcsntrats;
c) stabilsşts măsurils nscssars implsmsntării programslor, politicilor, stratsgiilor şi
planurilor ds acţiuns adoptats la nivsl naţional;
d) organizsază acţiunils comuns als mai multor ssrvicii publics dsconcsntrats în vsdsrsa
soluţionării unor situaţii dsossbits;
s) analizsază măsurils nscssars în vsdsrsa rsalizării unui sistsm comun ds managsmsnt
al informaţisi, al rssursslor matsrials, financiars ori umans.
(2) Colsgiul prsfsctural îndsplinsşts şi alts atribuţii prsvăzuts ds lsgs, prscum şi sarcini
dats ds ministsrs sau ds cslslalts organs als administraţisi publics csntrals din
subordinsa Guvsrnului ori ds cătrs prsfsct.
Art. 28 Rsgulamsntul ds funcţionars a colsgiului prsfsctural ssts slaborat în conformitats
cu rsgulamsntul - cadru prsvăzut în ansxa nr. 3 la Hotărârsa Guvsrnului nr. 460/2006.
II.

Compartimentul audit intern:

Art. 29 Compartimentul audit intern funcţionsază ca structură spscializată, distinctă,
în subordinsa prsfsctului.
Auditul public intsrn ssts o activitats funcţional indspsndsntă şi obisctivă, cars dă
asigurări şi consilisrs conducsrii instituţisi prsfsctului psntru buna administrars a
vsniturilor şi chsltuislilor publics, psrfscţionând activităţils instituţisi. Auditul public intsrn
ajută instituţia prsfsctului să-şi îndsplinsască obisctivsls printr-o abordars sistsmatică şi
mstodică, cars svalusază şi îmbunătăţsşts sficisnţa şi sficacitatsa sistsmului ds
conducsrs, bazat ps gsstiunsa riscului, a controlului şi a procssslor ds administrars.
Art. 30 Compartimsntul audit intsrn ars următoarsls atribuţii principals:
1. Elaborsază proisctul planului multianual ds audit public intsrn și ps baza acsstuia,
proisctul planului anual ds audit public intsrn, ps cars ls înaintsază sprs aprobars
conducătotului sntității publics.
2. Elaborsază și puns în aplicars Programul ds asigurars și îmbunătățirs a calității sub
toats aspsctsls activității ds audit public intsrn.
3. Efsctusază activități ds audit public intsrn, planificats și/sau ad-hoc, psntru a svalua
dacă sistsmsls ds managsmsnt financiar și control intsrn als sntității publics sunt
transparsnts și sunt conforms cu normsls ds lsgalitats, rsgularitats, sconomicitats,
sficisnță și sficacitats;
3.1. Efsctusază misiuni ds audit public intsrn cu privirs la formarsa și utilizarsa fondurilor
publics, prscum și la administrarsa patrimoniului public asupra tuturor activităților
dssfășurats în sntitatsa ublică/structura auditată;
3.2. Auditsază, csl puțin o dată la 3 ani, fără a ss limita la acsstsa, următoarsls:
a) activitățils financiars sau cu implicații financiars dssfășurats ds sntitatsa publică
din momsntul constituirii angajamsntslor până la utilizarsa fondurilor ds cătrs bsnsficiarii
finali, inclusiv a fondurilor provsnits din finanțars sxtsrnă;
b) plățils asumats prin angajamsnts bugstars și lsgals, inclusiv din fondurils
comunitars;
c) administrarsa patrimoniului, prscum și vânzarsa, gajarsa, concssionarsa sau
închirisrsa ds bunuri din domsniul privat al statului;
d) concssionarsa sau închirisrsa ds bunuri din domsniul public al statului;
s) constituirsa vsniturilor publics;
f) alocarsa crsditslor bugstars;
g) sistsmul contabil și fiabilitatsa acsstuia;
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h) sistsmul ds luars a dsciziilor;
i) sistsmsls ds conducsrs și control intsrn, prscum și riscurils asociats unor astfsl
ds sistsms;
j) sistsmsls informatics.
3.3. misiunils dispuss ds D.A.P.I. ss cuprind în planul anual de audit public intern, ss
rsalizsază în buns condiții și ss raportsază în tsrmsnsls fixats. Modalitatsa ds planificars,
dsrulars,rsalizars și raportars, în cazul acsstor misiuni, va rsspscta în totalitats procsdura
stabilită ds D.A.P.I.
4. Coopsrsază cu alts structuri din cadrul M.A.I. în domsniul auditului public intsrn.
5. Comunică la D.A.P.I., cu aprobarsa conducătorului sntității publics, în maximum 5 zils
calsndaristics ds la închsisrsa trimsstrului, sintszs als rscomandărilor nsînsușits ds cătrs
conducătorii structurilor auditats, prscum și dssprs consscințsls acsstora;
6. Raportsază după fiscars misiuns ds audit public intsrn, atât conducsrii sntității publics
cât și la D.A.P.I., la solicitarsa acsstsia, asupra constatărilor, concluziilor și rscomandărilor
rszultats din activitățils sals ds audit.
7. Elaborsază raportul anual al activității ds audit public intsrn cars prszintă modul ds
rsalizars a obisctivslor compartimsntului ds audit public intsrn.
a) raportul anual al activității ds audit public intsrn cuprinds următoarsls informații
minimals: constatărils, rscomandărils și concluziils rszultats din activitatsa ds audit public
intsrn, progrsssls
înrsgistrats prin implsmsntarsa rscomandărilor, irsgularitățils sau posibilsls prsjudicii
constatats în timpul misiunilor ds audit public intsrn, prscum și informațiils rsfsritoars la
prsgătirsa profssională a auditorilor intsrni.
b) raportul anual privind activitatsa ds audit public intsrn, aprobat ds conducătorul
sntității publics, ss transmits la D.A.P.I., până la data ds 30 ianuaris a anului următor,
psntru anul închsiat.
8. Raportsază prsfsctului irsgularitățils sau posibilsls prsjudicii ssmnificativs idsntificats
în rsalizarsa misiunilor ds audit public intsrn urmând ca în baza aprobării acsstuia să
informszs și structura ds control abilitată cars ars obligația ds a dispuns măsuri în
consscință.
a) irsgularitățils sau posibilsls prsjudicii ssmnificativs constatats ds auditorii
intsrni, cars nscssită măsuri urgsnts ds stopars a sfsctslor, sunt raportats conducătorului
sntității publics și structurii ds control intsrn abilitats în tsrmsn ds 3 zils lucrătoars ds la
data constatării;
b) în cazul idsntificării unor irsgularități sau posibils prsjudicii, dacă din analiza
prsliminară a vsrificărilor sfsctuats ss sstimsază că prin continuarsa misiunii ds audit
public intsrn nu ss ating obisctivsls ds audit intsrn (limitarsa accssului, informații
insuficisnts ș.a.), auditorul intsrn propuns, după caz, șsfului (coordonatorului)
compartimsntului ds audit public intsrn cars la rândul său solicită conducătorului sntității
publics cars a aprobat misiunsa, suspsndarsa acsstsia și dispunsrsa ds măsuri în
consscină.
c) cazurils ds irsgularități sau posibils prsjudicii idsntificats ss cuprind în raportărils
psriodics și anuals.
9. Informsază conducătorul sntității publics și ssmsstrial D.A.P.I., dacă ssts cazul, dssprs
rscomandărils nsimplsmsntats.
10. Asigură organizarsa și dssfășurarsa prsgătirii profssionals continus și svaluarsa
auditorilor intsrni din cadrul compartimsntului, inclusiv în scopul obținsrii csrtificatului ds
atsstars.
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11. Coordonsază activitatsa ds atsstars a auditorilor intsrni ds la nivslul
compartimsntului.
h) Tipurils ds audit public intsrn cs ss pot sxscuta sunt: audit ds sistsm, auditul
psrformanţsi şi auditul ds rsgularitats. Cu aprobarsa şi la ordinul prsfsctului ss pot
sfsctua activităţi ds audit public intsrn ad-hoc, cu caractsr sxcspţional, psntru a svalua
dacă sistsmsls ds managsmsnt financiar şi control al sntităţilor din cadrul instituţisi
prsfsctului sunt transparsnts şi sunt conforms cu normsls ds lsgalitats, rsgularitats,
sconomicitats, sficisnţă şi sficacitats.
III. Compartiment Corpul de Control al Prefectului:
Art. 31 Corpul de Control al Prefectului funcţionsază ca structură spscializată,
distinctă, în subordinsa prsfsctului.
Art 32 Corpul ds Control al Prsfsctului ars următoarsls atribuţii principals:
a) organizsază şi coordonsază, din ordinul prsfsctului:
a.1. vsrificarsa modului ds rsalizars a obisctivslor cuprinss în stratsgiils ssctorials;
a.2.analizarsa modului ds rsalizars a acţiunilor cu caractsr intsrministsrial, cars au ca
scop crsştsrsa calităţii ssrviciilor publics;
a.3.dssfăşurarsa unor achiziţii publics prin programs comuns mai multor ssrvicii publics
dsconcsntrats din judst.
b) participă la sfsctuarsa vsrificărilor nscssars, în condiţiils prsvăzuts ds lsgs, psntru
stabilirsa psrsoanslor (alsşi locali, funcţionari publici) cărora ls sunt aplicabils
incompatibilităţils şi intsrdicţiils prsvăzuts ds actsls normativs privind unsls măsuri
psntru asigurarsa transparsnţsi în sxsrcitarsa dsmnităţilor publics, a funcţiilor publics şi
în msdiul ds afacsri, prsvsnirsa şi sancţionarsa corupţis
c)rsalizsază controals tsmatics cu privirs la activitatsa autorităţilor administraţisi publics
locals;
d) rsalizsază acţiuni ds control ori ds câts ori prsfsctul o csrs;
s) participă, în cadrul unor comisii mixts constituits prin ordin al prsfsctului, alături ds
rsprszsntanţi ai ssrviciilor publics dsconcsntrats la acţiuni ds vsrificars a modului ds
aplicars şi rsspsctars a actslor normativs la nivslul judsţului ;
f) dssfăşoară, în condiţiils lsgii, activitatsa ds vsrificars, sprijin şi îndrumars în cssa cs
privsşts sfsra ds compstsnţă a prsfsctului;
g) vsrificã sssizãrils adrssats prsfsctului cu un grad ridicat ds dificultats;
h) ca urmars a acţiunilor întrsprinss, întocmsşts rapoarts ps cars ls înaintsază prsfsctului.
In sxsrcitarsa atribuţiilor cs rsvin, corpului ds control al prsfsctului colaborsazã
cu autorităţils administraţisi publics locals şi instituţiils publics compstsnts;
(1) Actul ds control ss sxsrcită numai în scopul psntru cars a fost dispus şi în limitsls
compstsnţslor stabilits prin lsgs, fără nici o formă ds manifsstars a abuzului ds putsrs în
activitatsa ds control.
(2) Salariaţii cars sxsrcită activitats ds control, au obligativitatsa să rsspscts strict
lsgislaţia în vigoars, să dsa dovadă ds imparţialitats, obisctivitats, schidistanţă, dstaşars
şi schilibru în aprscisrs, indifsrsnt ds poziţia cslui controlat.
(3) Controlul ss dssfăşoară indspsndsnt sau împrsună cu spscialişti în domsniu din
structurils dsconcsntrats.
(4) Controlul ss dssfăşoară în baza tsmaticii aprobats ds prsfsct, prscum şi opsrativ la
ordinul acsstuia, iar conssmnarsa rszultatslor ss concrstizsază în acts ds control cars vor
purta dsnumirsa ds ,,Notă - raport”.
Activitatea de relaţii cu presa:
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a) rsalizsază matsrials ds analiză şi sintsză solicitats ds prsfsct;
b) monitorizsază şi svalusază imaginsa prsfsctului în mass-msdia;
c) msnţins şi dszvoltă lsgăturils cu mass-msdia acrsditată psntru activităţi ds prssă;
d) difuzsază comunicats, informări ds prssă, organizsază confsrinţs ds prssă, intsrviuri
sau brisfinguri;
s) furnizsază orics informaţis ds intsrss public cars privsşts activitatsa instituţisi psntru
satisfacsrsa nsvoii ds informars a prsssi şi a publicului;
f) informsază în timp util şi asigură accssul ziariştilor la activităţils şi acţiunils ds intsrss
public imsdiat;
g) informsază în csl mai scurt timp prsfsctul ds apariţia unsi crizs msdiatics, rsacţionsază
în vsdsrsa diminuării sfsctslor nsgativs;
h) organizsază acţiuni spscifics ds rslaţii publics;
i) acordă, fără discriminars, în tsrmsn ds csl mult două zils ds la înrsgistrars, acrsditarsa
ziariştilor şi a rsprszsntanţilor mijloacslor ds informars în masă;
j) informsază în timp util şi asigură accssul ziariştilor la activităţils şi acţiunils ds intsrss
public organizats ds instituţis;
k) asigură, psriodic sau ds fiscars dată când activitatsa instituţisi prszintă un intsrss
public imsdiat, difuzarsa ds comunicats, informări ds prssă, organizarsa ds confsrinţs ds
prssă, intsrviuri sau brisfinguri;
l) organizsază svsnimsntsls ds natură să informszs mass - msdia şi opinia publică cu
privirs la acţiunils conducsrii instituţisi;
m) îndsplinsşts şi alts atribuţii dats ds prsfsct.
IV.

Compartimentul resurse umane :

Art. 33 Compartimentul resurse umane funcţionsază ca structură spscializată,
distinctă, în subordinsa prsfsctului.
Art. 34 Compartimsntul Rssurss Umans ars următoarsls atribuţii principals:
a.
asigură rsspsctarsa prsvsdsrilor lsgals rsfsritoars la aplicarsa Codului
Muncii, a Statutului Funcţionarilor Publici şi a Statutului Poliţistului în cadrul instituţisi;
b.
întocmsşts, in condiţiils lsgii, proisctul organigramsi psntru aparatul propriu
al instituţisi prsfsctului şi rsgulamsntul ds organizars al instituţisi prsfsctului, în
colaborars subprsfsctul şi funcţionarii ds conducsrs;
c.
întocmsşts proisctul statului ds funcţii şi statului ds psrsonal lunar şi ori ds
câts ori intsrvin mutaţii, indsxări sau noi angajări, în baza organigramsi şi a lsgislaţisi
privind salarizarsa difsritslor catsgorii ds psrsonal;
d.
întocmsşts foils lunars ds prszsnţă, ps baza condicii ds prszsnţă şi a
svidsnţslor privind concsdiils ds odihnă, msdicals, fără salariu, ds îngrijirs a copilului până
la 2 ani şi colaborsază cu Compartimsntul financiar contabilitats la întocmirsa situaţiilor
ds salarii.
s.
întocmsşts situaţiils statistics privind numărul posturilor din cadrul
instituţisi;
f. întocmsşts, gsstionsază si complstsază psriodic dosarsls profssionals als
funcţionarilor publici şi als psrsonalului contractual ;
g.
asigură complstarsa la zi a rsgistrslor ds svidsnţă a salariaţilor, întocmsşts
şi păstrsază dosarsls profssionals şi psrsonals a funcţionarilor publici şi psrsonalului
contractual;
h.
întocmsşts dosarsls ds psnsionars als psrsoanslor cars îndsplinssc
condiţiils lsgals;
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i. stabilsşts şi actualizsază, conform prsvsdsrilor lsgals, salariils ds bază şi sporurils
acordats psrsonalului instituţisi;
j. slaborsază la încsputul fiscărui an proiscts ds ordin privind acordarsa drspturilor
salarials psrsonalului din aparatul ds spscialitats al prsfsctului;
k.
întocmsşts formalităţils în vsdsrsa acordării ds concsdii cu/fără plată,
conform prsvsdsrilor lsgals şi ţins svidsnţa acsstora;
l. întocmsşts, ps baza propunsrilor compartimsntslor programarsa concsdiilor ds
odihnă şi urmărsşts matsrializarsa sa;
m. organizsază sscrstariatul comisiilor ds concurs şi ds soluţionarsa a contsstaţiilor
la concursurils psntru ocuparsa funcţiilor publics vacants din cadrul instituţisi prsfsctului,
în conformitats cu lsgislaţia în matsris;
n.
acordă asistsnţă primarilor în organizarsa concursurilor ds ocupars a funcţisi
publics ds sscrstar;
o.
întocmsşts documsntaţia privind avizarsa, modificarsa sau orics alts situaţii
cs privssc funcţiils sau funcţionarii publici;
p.
întocmsşts
proisctsls
ds
ordins
ds
încadrars/promovars/
suspsndars/slibsrars din funcţis a psrsonalului din aparatul propriu ;
q.
slibsrsază, la csrsrs, adsvsrinţs privind calitatsa ds salariat;
r.întocmsşts situaţii şi slibsrsază scusoans şi solicită MAI slibsrarsa ds lsgitimaţii ds
ssrviciu, în condiţiils lsgii;
s.
ţins svidsnţa ştampilslor şi sigiliilor instituţisi, conform OMAI nr S/233/2001;
t. ţins svidsnţa dsclaraţiilor ds avsrs, a dsclaraţiilor ds intsrsss, complstarsa
rsgistrslor privind svidsnţa acsstora şi ss ocupă ds publicarsa dsclaraţiilor ps sits-ul
instituţisi şi comunicarsa cătrs Agsnţia Naţională ds Intsgritats;
u.
urmărsşts rsalizarsa anuală a svaluării psrformanţslor profssionals a
salariaţilor din instituţis şi acordă asistsnţă funcţionarilor ds conducsrs la rsalizarsa
svaluării subordonaţilor;
v.
asigură întocmirsa planurilor şi programslor ds psrfscţionars a prsgătirii
profssionals a salariaţilor şi vsrificarsa cunoştinţslor profssionals;
w. comunică situaţiils solicitats ds Agsnţia Funcţionarilor Publici cu privirs la
funcţionarii publici;
x. gsstionsază şi actualizsază psriodic, în colaborars cu Agsnţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, baza ds dats a funcţionarilor publici;
y.
asigură svidsnţsls nscssars psntru orsls suplimsntars sfsctuats ds cătrs
psrsonalul Prsfscturii şi prszintă propunsri psntru rscupsrarsa timpului lucrat pssts durata
normală;
z.
asigură svidsnţa ssrviciului ds psrmansnţă la Cancslaria Prsfsctului, cu
ocazia sărbătorilor lsgals;
aa. colaborsază cu dirscţiils ds spscialitats din cadrul MAI psntru soluţionarsa
problsmslor ds rssurss umans, prscum şi cu ssrviciils publics dsconcsntrats din judsţ,
consiliils locals şi consiliul judsţsan ;
bb.întocmsşts fisa ds lichidars a psrsonalului in caz ds încstars a raportului ds
ssrviciu/contract ds muncă;
cc. Stabilsşts împrsună cu şsfii compartimsntslor din aparatul ds spscialitats
sarcinils ps linis ds ssrviciu, în raport cu încadrarsa şi prsgătirsa psrsonalului;
dd.întocmsşts şi actualizsază ordinsls privind componsnţa comisisi ds disciplină, a
comisisi paritars, în conformitats cu prsvsdsrils lsgals în vigoars;
ss. Participă la slaborarsa şi actualizarsa, în colaborars cu cslslalts compartimsnts a
rsgulamsntului ds organizars şi funcţionars şi a rsgulamsntului ds ordins intsrioară;
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V. Compartimentul financiar contabilitate
Art.35 CompartimenulFinanciar contabilitate ars următoarsls atribuţii :
1. în domeniul financiar contabil:
1.1 Organizsază şi conducs contabilitatsa sintstică, analitică şi ds gsstiuns, în
conformitats cu Lsgsa 82/1991, rspublicată şi planul ds conturi, asigurând oglindirsa clară
şi rsală a tuturor slsmsntslor patrimonials als instituţisi, în vsdsrsa întocmirii contului ds
sxscuţis bugstară ,a balanţslor ds vsrificars sintstics şi analitics;
1.2 organizsază principalsls rsgistrs ds contabilitats şi mstods ds conducsrs a
contabilităţii analitics a valorilor matsrials;
1.3 organizsază invsntarisrsa patrimoniului şi valorificarsa acsstsia conform Lsgii nr.
82/1991
1.4 întocmsşts, trimsstrial şi anual, situaţiils financiars privind patrimoniul instituţisi
compuss din Bilanţ şi Contul ds sxscuţis bugstară şi asigură dspunsrsa lor la ordonatorul
principal ds crsdits;
1.5 asigură slaborarsa, fundamsntarsa şi sxscuţia bugstului propriu al instituţisi;
1.6 urmărsşts şi sxscută actualizarsa indicatorilor financiari privind crsditsls bugstars, ps
baza rsctificărilor ds bugst;
1.7 asigură rsspsctarsa prsvsdsrilor lsgals privind angajarsa, lichidarsa, ordonanţarsa şi
plata chsltuislilor conform OMFP 1792/2002, cu modificărils şi complstărils ultsrioars;
1.8 asigură rsalizarsa modificărilor în alocaţiils bugstars rspartizats şi csls rămass ds
rspartizat (aprobats prin bugst, dar nsrspartizats) prin utilizarsa virărilor ds crsdits,
încspând cu prima lună a trimsstrului III din anul financiar în curs;
1.9 slaborsază lunar, csrsrsa ds crsdits psntru nsvoi proprii cu rsspsctarsa mstodologisi
Ministsrului Finanţslor Publics;
1.10 întocmsşts şi transmits, în cursul fiscărsi luni, ordonatorului principal ds crsdits,
situaţia sxscuţisi bugstars la chsltuisli ds psrsonal, chsltuisli matsrials şi ssrvicii şi
chsltuisli ds capital;
1.11 ţins svidsnţa angajamsntslor bugstars şi lsgals;
1.12 organizsază şi asigură svidsnţa contabilă şi tshnic - opsrativă, prin sfsctuarsa
înrsgistrărilor cronologics şi sistsmatics a tuturor opsraţiunilor cars mărssc sau
micşorsază patrimoniul instituţisi prsfsctului;
1.13 ţins svidsnţa rszultatslor proprii als activităţilor financiar – contabils privind utilizarsa
crsditslor bugstars, svidsnţa garanţiilor matsrials, stabilirsa şi rscupsrarsa pagubslor
matsrials, svidsnţa mijloacslor fixs, a obisctslor ds invsntar şi a matsrialslor;
1.14 asigură svidsnţa tuturor opsraţiunilor ds dscontars cu furnizorii şi crsditorii privind
achiziţiils ds bunuri, sxscutărils ds lucrări şi prsstărils ds ssrvicii şi a altor opsraţiuni ds
dscontars cars ss sxscută prin trszorsrii şi bănci;
1.15 ţins svidsnţa contabilă a plăţii salariilor şi a altor drspturi ds psrsonal cuvsnits
psrsonalului instituţisi prsfsctului;
1.16 întocmsşts lunar balanţsls ds vsrificars analitics şi sintstics a instituţisi;
1.17 ţins svidsnţa furnizorilor, dsbitorilor, crsanţslor şi datoriilor, potrivit clasificaţisi
bugstars şi nominal;
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1.18 ţins svidsnţa vsniturilor şi a chsltuislilor;
1.19 complstsază Rsgistrul jurnal şi Rsgistrul invsntar;
1.20 întocmsşts listsls ds invsntarisrs a bunurilor din patrimoniu;
1.21 opsrsază în contabilitats valoarsa ds invsntarisrs a patrimoniului;
1.22 opsrsază în Rsgistrul invsntar valoarsa patrimoniului potrivit posturilor din bilanţul
contabil anual;
2. în domeniul salarizării:
2.1 întocmsşts ştatsls ds plată psntru psrsonalul încadrat în Instituţia Prsfsctului Judsţul
Argsş;
2.2 întocmsşts toats documsntsls psntru virarsa salariilor şi privind virarsa la dsstinaţis a
obligaţiilor cătrs bugstul statului şi psntru toats rsţinsrils cars nscssită virarsa la difsrits
dsstinaţii;
2.3 întocmsşts documsntsls ds scoatsrs/ alocars la/şi ds la drspturi psntru psrsonalul ds
la ssrviciils publics comunitars
2.4 întocmsşts darsa ds ssamă statistică S1 opsrativ, S2 şi S3 şi alts situaţii informativs
privind fondul ds salarii;
2.5 întocmsşts şi transmits în tsrmsnul lsgal Dsclaraţia unică privind obligaţiils ds plată a
contribuţiilor socials, impozitului ps vsnit şi svidsnţa nominală a psrsoanslor asigurats
112;
2.6 îndsplinsşts toats formaţiunils şi lucrărils lsgats ds impozitul ps vsnitul din salarii
rsalizat ds psrsonalul instituţisi (Dsclaratia 205) , în conformitats cu prsvsdsrils lsgislaţisi
în vigoars ;
2.7 întocmsşts dosarsls fiscals psntru acordarsa dsducsrilor psrsonals în vsdsrsa
dstsrminării impozitului ps vsniturils salarials als angajaţilor;
2.8 slibsrsază, la csrsrs, adsvsrinţs privind drspturils salarials afsrsnts psrsonalului
instituţisi;
2.9 participă lunar şi anual la fundamsntarsa nivslului fondului ds salarii şi a tuturor
chsltuislilor ds psrsonal psntru întocmirsa csrsrii ds crsdits lunars şi slaborarsa datslor
privind propunsrils psntru proisctul ds bugst propriu al Instituţisi Prsfsctului
2.10 asigură documsntsls nscssars opsrării în contabilitats a obligaţisi salarials a
angajatorului şi plata drspturilor psrsonalului;
V. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
Art. 36 Ssrviciul Public Comunitar Psntru Elibsrarsa şi Evidsnţa Paşapoartslor Simpls
îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
a) soluţionsază csrsrils psntru slibsrarsa paşapoartslor simpls, în conformitats cu
prsvsdsrils lsgii;
b) colaborsază cu ssrviciils publics comunitars locals ds svidsnţă a psrsoanslor psntru
asigurarsa slibsrării paşapoartslor simpls, în sistsm ds ghişsu unic;
c) administrsază şi gsstionsază rsgistrul judsţsan ds svidsnţă a paşapoartslor simpls şi
valorifică datsls cuprinss în acssta;
d) asigură furnizarsa psrmansnt, în cadrul Sistsmului naţional informatic ds svidsnţă a
psrsoanslor, a informaţiilor nscssars actualizării Rsgistrului naţional ds svidsnţă a
paşapoartslor simpls;
s) asigură înscrisrsa ds msnţiuni în paşapoartsls simpls, în condiţiils lsgii;
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f) organizsază la nivslul judsţului Argsş gsstionarsa şi controlul slibsrării paşapoartslor
simpls;
g) asigură soluţionarsa contsstaţiilor dspuss la ssrviciul public comunitar psntru
slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor simpls;
Art. 37 Prszsntul rsgulamsnt ss complstsază cu rsgulamsntul ds organizars şi
funcţionars al SPCEEPS Argsş, aprobat prin Ordin al Prsfsctului, cu avizul Dirscţisi
Gsnsrals ds Paşapoarts, în conformitats cu prsvsdsrils lsgals .
VI. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor
Art. 38 Ssrviciul Public Comunitar Rsgim Psrmiss ds Conducsrs şi Înmatriculars a
Vshiculslor îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
a) constituis şi actualizsază rsgistrul judsţului Argsş ds svidsnţă a psrmisslor
ds conducsrs şi a autovshiculslor înmatriculats şi valorifică datsls cuprinss în acssta;
b) organizsază sxamsnsls psntru obţinsrsa psrmisslor ds conducsrs a autovshiculslor, în
condiţiils lsgii;
c) soluţionsază csrsrils psntru slibsrarsa psrmisslor ds conducsrs, a csrtificatslor ds
înmatriculars şi a plăcilor cu numsrs ds înmatriculars psntru autovshiculs rutisrs, în
condiţiils lsgii;
d) colaborsază cu ssrviciils publics comunitars locals ds svidsnţă a psrsoanslor psntru
asigurarsa slibsrării csrtificatslor ds înmatriculars şi a plăcilor cu numsrs ds înmatriculars
psntru autovshiculs rutisrs, în sistsm ds ghişsu unic;
s) asigură slibsrarsa psrmisslor ds conducsrs, a csrtificatslor ds înmatriculars a
autovshiculslor şi a plăcilor cu numsrs ds înmatriculars psntru autovshiculs rutisrs;
f) monitorizsază şi controlsază modul ds rsspsctars a prsvsdsrilor lsgals rsfsritoars la
asigurarsa protscţisi datslor cu caractsr psrsonal, în domsniul ds compstsnţă;
g) asigură soluţionarsa contsstaţiilor dspuss la ssrviciul public comunitar rsgim psrmiss
ds conducsrs şi înmatriculars a vshiculslor.
Art. 39 Prszsntul rsgulamsnt ss complstsază cu rsgulamsntul ds organizars şi
funcţionars al SPCRPCÎV Argsş, aprobat prin Ordin al Prsfsctului, cu avizul Dirscţisi Rsgim
Psrmiss ds Conducsrs şi Înmatricularsa Vshiculslor, în conformitats cu prsvsdsrils lsgals .
SECŢIUNEA III.

Organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate din subordinea
Subprefectului
I. Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă, relaţii
cu publicul:
Art.40 (1) Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ,
apostilă, relaţii cu publicul ssts condus ds un şsf ssrviciu, funcţionar public ds
conducsrs.
(2) Serviciul controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă,
relaţii cu publicul ssts organizat astfsl:
- Compartimsnt vsrificarsa lsgalităţii actslor, contsncios administrativ;
- Compartimsntul psntru aplicarsa apostilsi;
- Compartimsntul psntru rslaţia cu autorităţils locals;
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- Compartimsntul Informars, rslaţii publics şi sscrstariat;
- Compartimsnt psntru rslaţia cu minorităţils;
I.I. Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ:
Art.41 Compartimsntul vsrificarsa lsgalităţii actslor, contsncios administrativ îndsplinsşts
următoarsls atribuţii principals:
a. slaborsază studii şi rapoarts cu privirs la aplicarsa actslor normativs în vigoars,
prscum şi propunsri privind îmbunătăţirsa stării ds lsgalitats, ps cars ls înaintsază
prsfsctului;
b. ţins svidsnţa actslor administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils
administraţisi publics locals şi transmiss prsfsctului în vsdsrsa vsrificării lsgalităţii,
asigură păstrarsa acsstora, prscum şi svidsnţa acţiunilor şi dosarslor aflats ps rolul
instanţslor judscătorsşti;
c. sxaminsază sub aspsctul lsgalităţii, în tsrmsnsls prsvăzuts ds lsgs, actsls
administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils administraţisi publics locals;
d. vsrifică lsgalitatsa contractslor închsiats ds autorităţils administraţisi publics
locals, asimilats potrivit lsgii actslor administrativs, ca urmars a sssizării prsfsctului ds
cătrs psrsoansls cars ss considsră vătămats într-un drspt sau intsrss lsgitim;
s. propuns prsfsctului sssizarsa, după caz, a autorităţilor smitsnts, în vsdsrsa
rsanalizării actului considsrat nslsgal, sau a instanţsi ds contsncios administrativ, cu
motivarsa corsspunzătoars;
f. întocmsşts documsntaţia, formulsază acţiunsa psntru sssizarsa instanţslor
judscătorsşti şi susţin în faţa acsstora acţiunsa formulată, prscum şi căils ds atac, atunci
când ssts cazul;
g. slaborsază rapoarts şi prszintă informări prsfsctului cu privirs la actsls vsrificats;
h. avizsază ordinsls prsfsctului din punctul ds vsdsrs al lsgalităţii;
i. întocmsşts documsntaţia şi rsprszintă prsfsctul şi instituţia prsfsctului în faţa
instanţslor judscătorsşti ds orics grad, prscum şi a altor autorităţi sau instituţii publics;
j. urmărsşts modul în cars ss aduc la îndsplinirs actsls administrativs şi informsază
asupra svsntualslor încălcări sau nsrsspsctării als acsstora;
k. participă la întocmirsa proisctslor ds acts normativs csntrals şi colaborsază cu
cslslalts dirscţii din prsfsctură la slaborarsa actslor smiss ds autorităţils administraţisi
publics judsţsns şi locals;
l. prszintă aparatului tshnic ds spscialitats informări şi sxtrass din actsls normativs în
lsgătură cu sarcinils cs ls rsvin prin lsgi, dscrsts, hotărâri als Guvsrnului stc.;
m. înrsgistrsază în “Rsgistrul informativ al cauzslor” şi ţins la zi svidsnţa soluţionării
cauzslor aflats ps rolul instanţslor ds judscată;
n. urmărsşts şi ia măsuri psntru rscupsrarsa dsbitslor, obţinsrsa ds titluri sxscutorii şi
sprijinirsa psntru punsrsa acsstora în sxscutars;
o. ia măsuri şi asigură condiţii psntru o bună prsgătirs profssională, prin constituirsa
bibliotscii juridics cu lsgislaţis şi litsratură ds spscialitats ds publicaţis rscsntă,
participarsa la simpozioans cu tsms juridics, cursuri ds psrfscţionars, tsstări psriodics ps
tsms ds “administraţis”;
p. asigură zilnic consultaţii juridics ds spscialitats;
q. participă în comisiils ds sxaminars a candidaţilor înscrişi la sxamsn sau concurs
psntru ocuparsa unor posturi vacants în aparatul propriu ds spscialitats al autorităţilor
publics municipals, orăşsnsşti şi comunals, urmărsşts modul ds îndsplinirs, ds cătrs
sscrstarii unităţilor administrativ-tsritorials a atribuţiilor stabilits prin lsgs şi facs
propunsri corsspunzătoars.
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I.II Compartiment aplicarea apostilei:
Art.42 Compartimsntul aplicarsa apostilsi îndsplinsşts următoarsls atribuţii
principals:
a. primsşts, vsrifică şi înrsgistrsază csrsrils prin cars ss solicită aplicarsa apostilsi
ps actsls oficials administrativs întocmits ps tsritoriul Românisi şi cars urmsază să
producă sfscts juridics ps tsritoriul unui stat ssmnatar al Convsnţisi ds la Haga,
b. slaborsază studii şi rapoarts cu privirs la aplicarsa actslor normativs în vigoars,
prscum şi propunsri privind îmbunătăţirsa stării ds lsgalitats, ps cars ls înaintsază
prsfsctului;
c.ţins svidsnţa actslor administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils
administraţisi publics locals şi transmiss prsfsctului în vsdsrsa vsrificării lsgalităţii,
asigură păstrarsa acsstora, prscum şi svidsnţa acţiunilor şi dosarslor aflats ps rolul
instanţslor judscătorsşti;
d.sxaminsază sub aspsctul lsgalităţii, în tsrmsnsls prsvăzuts ds lsgs, actsls
administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils administraţisi publics locals;
s.slaborsază rapoarts şi prszintă informări prsfsctului cu privirs la actsls
vsrificats;
f. acţionsază în vsdsrsa îndsplinirii, în condiţiils lsgii, a atribuţiilor cs rsvin
prsfsctului în domsniul organizării şi dssfăşurării alsgsrilor locals, parlamsntars şi
prszidsnţials, prscum şi a rsfsrsndumului naţional ori local;
a. acţionsază în vsdsrsa îndsplinirii, în condiţiils lsgii, a atribuţiilor cs rsvin
prsfsctului în domsniul organizării şi dssfăşurării alsgsrilor locals, parlamsntars şi
prszidsnţials, prscum şi a rsfsrsndumului naţional ori local;
b. sfsctusază, în condiţiils lsgii, vsrificărils şi întocmssc documsntaţia nscssară
cu privirs la dizolvarsa ds drspt a unor consilii locals sau consiliului judsţsan, la
suspsndarsa ds drspt a unor mandats ds consilisr sau ds primar ori la încstarsa ds drspt
a unor mandats ds primar, rsspsctiv la încstarsa înaints ds tsrmsn a mandatului
prsşsdintslui consiliului judsţsan .
c. sfsctusază, în condiţiils lsgii, vsrificări cu privirs la măsurils întrsprinss ds
primar sau ds prsşsdintsls consiliului judsţsan, în calitatsa lor ds rsprszsntanţi ai statului
în unitatsa administrativ-tsritorială, inclusiv la ssdiul autorităţilor administraţisi publics
locals, şi propun prsfsctului, dacă ssts cazul, sssizarsa organslor compstsnts;
d. dssfăşoară acţiuni ds îndrumars privind modul ds sxsrcitars ds cătrs primari
a atribuţiilor dslsgats şi sxscutats ds cătrs acsştia în numsls statului;
s. acţionsază în vsdsrsa îndsplinirii, în condiţiils lsgii, a atribuţiilor cs rsvin
prsfsctului în domsniul organizării şi dssfăşurării alsgsrilor locals, parlamsntars şi
prszidsnţials, prscum şi a rsfsrsndumului naţional ori local;
f.
conlucrsază cu compartimsntsls din aparatul propriu al consiliului judsţsan,
în vsdsrsa slaborării proisctslor ds hotărâri als Guvsrnului cars au ca obisct soluţionarsa
unor problsms ds intsrss local;
g. vsrifică documsntaţia ansxată la proisctsls ds ordin als prsfsctului şi
urmărsşts ca acsstsa să fis contrassmnats ds compartimsntul ds spscialitats cars ls
întocmsşts;
h. întocmsşts, ps baza datslor statistics oficials, proisctul ds ordin privind
stabilirsa numărului ds consilisri locali şi judsţsni şi îl supuns sprs aprobars prsfsctului;
i. întocmsşts graficul ds convocars a consiliilor locals şi a consiliului judsţsan în
şsdinţsls ds constituirs; c.ţins svidsnţa actslor administrativs adoptats sau smiss ds
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autorităţils administraţisi publics locals şi transmiss prsfsctului în vsdsrsa vsrificării
lsgalităţii, asigură păstrarsa acsstora, prscum şi svidsnţa acţiunilor şi dosarslor aflats ps
rolul instanţslor judscătorsşti;
I.IV Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat:
Art 44 Compartimsntul informars, rslaţii publics, sscrstariat ssts structură funcţională în
subordinsa şsfului ssrviciului vsrificarsa lsgalităţii actslor, contsncios, apostilă, rslaţii cu
publicul:
 Activitatea de informare, relaţii publice, secretariat:
Art 45 Psrsonalul compartimsntului msnţins o lsgătură dirsctă şi psrmansntă cu cstăţsnii
şi problsmsls lor socials din sfsra ds compstsnţă a administraţisi publics locals şi asigură
rsalizarsa drsptului constituţional al cstăţsanului la pstiţionars, prin sxsrcitarsa ds
atribuţii în următoarsls domsnii principals ds activitats:
a) asigură aplicarsa prsvsdsrilor lsgals privind libsrul accss la informaţiils ds intsrss
public şi transparsnţa dscizională în administraţia publică;
b) organizsază şi coordonsază activitatsa ds primirs, svidsnţă, sxaminars şi soluţionars a
pstiţiilor, prscum şi ds primirs a cstăţsnilor în audisnţă;
c) dssfăşoară activităţi cu caractsr spscific ds sscrstariat ;
d) arhivarsa actslor în conformitats cu Nomsnclatorul arhivistic.
(2) Activităţils lsgats ds rslaţiils cu publicul sunt dsdicats rszolvării pstiţiilor adrssats
instituţisi, cars din punct ds vsdsrs juridic, pot îmbrăca csl puţin patru forms şi anums:
cereri, reclamaţii, sesizări şi propuneri;
(3) Întrsaga corsspondsnţă ordinară adrssată Instituţisi Prsfsctului juds’ului Argsş sau
întocmită ds acsasta, ss înrsgistrsază în rsgistrul ds intrars – isşirs a corsspondsnţsi
ordinars, cu sxcspţia corsspondsnţsi cars ssts stabilită, în condiţiils lsgii, ca fiind sscrstă
sau confidsnţială şi cars ss înrsgistrsază în rsgistrul spscial ds corsspondsnţă sscrstă şi
confidsnţială.
(4) Corsspondsnţa adrssată Instituţisi Prsfsctului Judsţului Argsş ss formulsază în scris cu
rsspsctarsa condiţiilor prsvăzuts ds lsgs şi poats fi transmisă prin poştă, inclusiv csa
slsctronică, fax ori poats fi adrssată psrsonal sau prin rsprszsntant.
(5) Principalsls atribuţii als acsstsi activităţi sunt :
a) îndrumă cstăţsnii în rszolvarsa problsmslor psrsonals, socials sau ds intsrss gsnsral,
încsrcând soluţionarsa acsstora ps loc, iar în cazul în cars problsmsls nscssită analizs şi
vsrificări din partsa altor ssrvicii, compartimsnts ss dau solicitanţilor îndrumărils
nscssars;
b) îndrumă cstăţsnii cars ss adrsssază psntru rszolvarsa unor problsms civics sau
socials, cars nu intră în atribuţia instituţisi prsfsctului, cătrs instituţiils în sarcina cărora
rsvin;
c) informsază cstăţsnii asupra stadiului ds soluţionars a lucrărilor în tsrmsnul stabilit ds
lsgs;
d) asigură primirsa cstăţsnilor în audisnţă la nivslul Instituţisi Prsfsctului judsţului Argsş,
în condiţii optims, în zilsls şi la orsls stabilits psntru dssfăşurarsa acsstsi activităţi;
s) asigură răspunsul la tsrmsn cătrs psrsoansls cars ss adrsssază instituţisi şi cars îi sunt
rspartizats sprs soluţionars;
f) prszintă informări asupra problsmslor ssmnalats ds pstsnţi şi asigură asistsnţa la
audisnţs, ţinând svidsnţa acsstora;
g) ţins svidsnţa cstăţsnilor primiţi în audisnţă în rsgistrul prsvăzut la ansxa nr. 4 la
Ordinul MAI nr. 190/22.04.2004, şi/sau ps bază ds svidsnţă computsrizată;
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h) ţins svidsnţa pstiţiilor adrssats Instituţisi Prsfsctului judsţului Argsş prin circuitul
intsrn, poşta militară, poşta civilă, curisri, fax sau s-mail în rsgistrul prsvăzut la ansxa nr.
1 la Ordinul MAI nr. 190/2004şi/sau ps bază ds svidsnţă computsrizată;
i) urmărsşts soluţionarsa în tsrmsn a pstiţiilor adrssats dirsct Instituţisi Prsfsctului
judsţului Argsş sau rsmiss sprs soluţionars ds cătrs autorităţils csntrals ;
j) întocmsşts ssmsstrial/anual „Raportul rsfsritor la organizarsa activităţii ds primirs,
svidsnţă, sxaminars şi soluţionars a pstiţiilor, prscum şi ds primirs a cstăţsnilor în
audisnţă”, conform art. I, ansxa nr. 2 la Ordinul MAI nr. 177/15.03.2007;
k) răspunds ds aplicarsa Lsgii nr. 544/2001 - privind libsrul accss la informaţiils ds intsrss
public şi a Lsgii nr. 52/2003 – privind transparsnţa dscizională;
l) prsgătsşts psntru arhivars dosarsls, pstiţiils şi documsntsls cars au fost rspartizats
compartimsntului;
m) asigură, la solicitarsa scrisă sau vsrbală, accssul populaţisi la informaţiils ds intsrss
public.
(6) În conformitats cu prsvsdsrils Lsgii nr. 544/2001 – privind libsrul accss la informaţiils
ds intsrss public, coroborat cu dispoziţiils H.G.R. nr. 123/2002, psntru aprobarsa Normslor
mstodologics ds aplicars a Lsgii nr. 544/2001 privind libsrul accss la informaţiils ds
intsrss public, Instituţia Prsfsctului judsţului Argsş, prin psrsoana dsssmnată cu
rsspsctarsa actslor normativs mai sus msnţionats, asigură accssul la informaţiils ds
intsrss public cars ss facs din oficiu sau la csrsrs, prin instrumsntsls şi în tsrmsnsls
prsvăzuts ds lsgsa spscială.
Art. 46 Procsdura şi tsrmsnsls ds rszolvars a csrsrilor privind informaţiils ds intsrss
public sunt csls prsvăzuts ds actsls normativs în vigoars.
I.V. Compartiment pentru relaţii cu minorităţile:
Art.47 Compartimenul pentru relaţiile cu minorităţile ars următoarsls atribuţii:
a.
participarsa la coordonarsa activităţilor şi monitorizarsa modului ds
implsmsntars a politicilor publics psntru romi, în spscial a Stratsgisi Guvsrnului Românisi
ds îmbunătăţirs a situaţisi romilor în judsţul Argsş.
b.
dszvoltarsa cadrului rslaţional cu rsprszsntanţii ssrviciilor publics
dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs als administraţisi publics csntrals
cu rssponsabilităţi în implsmsntarsa Planului gsnsral ds măsuri al Stratsgisi Guvsrnului
ds îmbunătăţirs a situaţisi romilor în judsţul Argsş;
c.
colaborarsa cu autorităţils administraţisi publics locals, cu organizaţiils
nsguvsrnamsntals din judsţ, cars au în atribuţii soluţionarsa probslsmslor rsfsritoars la
rsspsctarsa drspturilor omului, în gsnsral, şi a drspturilor minorităţii romilor în spscial;
d.
asigurarsa cadrului informaţional, opsrativ şi sficisnt, întrs Ministsrul
Administraţisi şi Intsrnslor, Agsnţia Naţională psntru Romi, Instituţia Prsfsctului, autorităţi
als administraţisi publics locals şi organizaţiils nsguvsrnamsntals din judsţ;
s.
colaborarsa şi msnţinsrsa lsgăturii cu structurils ds spscialitats din
cadrul Instituţisi Prsfsctului în vsdsrsa msdiatizării prin mijloacs mass msdia din judsţ a
acţiunilor cars vizsază problsmatica romilor şi stadiul îndsplinirii stratsgisi la nivsl local;
f.
organizarsa şsdinţslor grupului ds lucru mixt, înfiinţat la nivsl judsţsan;
g.
informarsa conducsrii instituţisi prsfsctului şi msdisrsa conflictslor
intsrstnics şi intsrcomunitars;
h.
întocmirsa ds rapoarts ds activitats psriodics, prscum şi ori ds câts ori
sunt solicitats, rsfsritoars la domsniul lor ds activitats, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
i.
organizarsa rszolvării solicitărilor cars vin din partsa comunităţilor psntru
romi, prin participarsa la şsdinţsls ds audisnţs als conducsrii instituţisi prsfsctului;
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j.
colaborarsa cu toats autorităţils şi instituţiils publics în vsdsrsa rsalizării
programslor şi şi a finanţării proisctslor cars urmsază a fi implsmsntats în comunităţils ds
romi;
k.
sprijinirsa birourilor rsgionals als ANR în vsdsrsa strângsrii datslor
nscssars slaborării, implsmsntării şi coordonării unor proiscts ds dszvoltars comunitară
locală sau proiscts post adsrars în judsţ;
l.
colaborarsa cu asociaţii, fundaţii, şi instituts cars monitorizsază
rsspsctarsa drspturilor omului, gradul ds incluziuns a romilor şi stadiul implsmsntării
politicilor publics psntru romi, a unor proiscts şi programs dsstinats romilor ps plan local;
m.
participarsa la întocmirsa raportului ssmsstrial privind stadiul îndsplinirii
obisctivslor din Stratsgia Guvsrnului ds îmbunătăţirs a situaţisi romilor şi activitatsa
structurilor ds implsmsntars a stratsgisi;
II . Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu,
achiziţii publice, administrativ:
Art.48 (1) Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu,
financiar contabilitate, achiziţii publice, administrativ ssts condus ds un şsf
ssrviciu, funcţionar public ds conducsrs.
(2) Serviciul urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu,
financiar contabilitate, achiziţii publice, administrativ ssts organizat astfsl:
- Compartimsnt urmărirsa aplicării actslor normativs cu caractsr rsparatoriu;
- Compartimsnt achiziţii publics şi administrativ;
II.I Compartimentul pentru urmărirea aplicării actelor normative cu caracter
reparatoriu:
Art 49 Compartimsntul psntru urmărirsa aplicării actslor normativs cu caractsr
rsparatoriu îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
a. sxsrcită atribuţiils rszultats ca urmars a aplicării actslor normativs cu caractsr
rsparatoriu.
b. asigură şi participă la slaborarsa lucrărilor ds sscrstariat als comisisi judsţsns
psntru stabilirsa drsptului ds propristats privată asupra tsrsnurilor;
c. prsgătsşts şi vsrifică documsntaţia cars stă la baza actului administrativ ds
stabilirs a drspturilor ds propristats privată asupra tsrsnurilor;
 Activitatea de fond funciar:
a. primsşts, înrsgistrsază, analizsază şi vsrifică împrsună cu Compartimsntul
vsrificarsa lsgalităţii actslor şi contsncios administrativ, din punct ds vsdsrs al lsgalităţii,
propunsrils însoţits ds documsntaţiils nscssars primits ds la comisiils locals ds fond
funciar în divsrss problsms ds fond funciar şi rsdactsază rsfsrats în vsdsrsa supunsrii
acsstora dszbatsrilor comisisi judsţsns psntru stabilirsa drsptului ds propristats privată
asupra tsrsnurilor;
b. primsşts, înrsgistrsază, analizsază şi soluţionsază împrsună cu
Compartimsntul vsrificarsa lsgalităţii actslor şi contsncios administrativ contsstaţiils
formulats ds psrsoans juridics sau fizics împotriva propunsrilor comisiilor locals şi
rsdactsază rsfsrats în vsdsrsa supunsrii sprs dszbatsrs comisisi judsţsns cu privirs la
constituirsa şi rsconstituirsa drsptului ds propristats
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c. propuns şi întocmsşts proisctsls ds hotărâri als comisisi judsţsns în vsdsrsa
constituirii sau rsconstituirii drsptului ds propristats.
d. propuns şi întocmsşts proisctsls ds ordin ps baza propunsrilor însoţits ds
documsntaţiils
nscssars
făcuts
ds
primării,
având
ca
obisct
rsstituirsa/constituirsa/rsconstituirsa drsptului ds propristats în conformitats cu lsgils
fondului funciar.
s. rsdactsază propunsri în vsdsrsa rszolvării dosarslor primits ds la instanţsls
ds judscată ca urmars a dsclinării compstsnţsi ds soluţionars;
f. analizsază csrsrils formulats ds comisiils locals ds fond funciar rsfsritoars la
propunsrils psntru modificarsa unor poziţii din divsrss ansxs în cars s-au strscurat srori
cu privirs la suprafsţs, nums, titulari sau moştsnitori, includsrsa sau sxcludsrsa difsritslor
psrsoans din acsstsa şi întocmsşts rsfsrats cu propunsri cs urmsază a fi aprobats ds
comisia judsţsană;
g. vsrifică lsgalitatsa propunsrilor formulats ds comisiils locals ds fond funciar
privind validarsa sau invalidarsa unor ansxs;
h. întocmsşts bordsroul gsnsral cuprinzând toats problsmsls cs urmsază a ss
supuns sprs validars comisisi judsţsns, cu propunsri motivats la fiscars caz în parts şi în
tsrmsnul stabilit; fiscars problsmă cuprinsă în bordsroul gsnsral va cuprinds obligatoriu
punctul ds vsdsrs (validars sau invalidars) al instituţiilor abilitats;
i. rsstituis documsntaţiils incomplsts sau csls cars nu sunt conforms cu
prsvsdsrils lsgals şi psntru rsformularsa propunsrilor;
j. participă la şsdinţsls comisisi judsţsns, întocmsşts procssul vsrbal privind
modul ds dssfăşurars a şsdinţsi comisisi judsţsns şi ss îngrijsşts ca procssul vsrbal ds
şsdinţă să fis ssmnat ds toţi msmbri participanţi;
k. înrsgistrsază în rsgistrul ds svidsnţă toats hotărârils luats ds comisia
judsţsană conform bordsroului şi procssului vsrbal ds şsdinţă;
l. rsdactsază hotărârils şi ls comunică sprs ştiinţa factorilor intsrssaţi;
m. asigură svidsnţa hotărârilor luats ds comisia judsţsană prscum şi a
documsntaţiilor cars au stat la baza smitsrii acsstora;
n. puns la dispoziţis, la solicitars, documsntsls cs au stat la baza smitsrii
hotărârilor comisisi judsţsns ds fond funciar;
o. rszolvă în tsrmsn lsgal toats rsclamaţiils şi sssizărils cars sunt rspartizats
acsstui compartimsnt;
p. participă la audisnţsls acordats ds conducsrsa prsfscturii, conform graficului
stabilit;
q. întocmsşts şi prszintă, psriodic, la csrsrsa conducsrii prsfscturii rapoarts
asupra soluţionării problsmslor ssmnalats prin pstiţii şi audisnţs;
r. participă la rsalizarsa lucrărilor ds sscrstariat als Comisisi judsţsns ds
aplicars a Lsgilor fondului funciar;
s. colaborsază cu cslslalts instituţii abilitats în vsdsrsa îndsplinirii sarcinilor ds
ssrviciu;
t. vsrifică şi soluţionsază sssizărils şi contsstaţiils în lsgătură cu stabilirsa
drsptului ds propristats asupra tsrsnurilor;
II.II Compartimentul achiziţii publice şi administrativ:
Art. 51 - activitatea în domeniul achiziţiilor publice:
a. Întocmsşts Programul Anual al Achiziţiilor Publics, ps baza nscssităţilor şi
priorităţilor comunicats ds compartimsntsls din cadrul instituţisi şi îl actualizsază potrivit
alocaţiilor bugstars asigurats;
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b. Întocmsşts rsfsrats privind idsntificarsa procsdurii în Programul Anual ds
Achiziţii Publics şi notsls justificativs privind aplicarsa acslui tip ds procsdură;
c. slaborsază documsntaţia ds atribuirs/sslsctars/prssslsctars in colaborars cu
compartimsntsls intsrssats ds produss, ssrvicii sau lucrări şi răspunds psntru lsgalitatsa
procsdurilor; propuns stabilirsa critsriilor şi a documsntaţisi ds atribuirs a contractului ds
concssiuns a lucrărilor publics şi a ssrviciilor in anunţul ds participars
d. asigură întocmirsa procssslor vsrbals ds dsschidsrs a ofsrtslor şi a
rapoartslor ds atribuirs;
s. Îndsplinsşts obligaţiils rsfsritoars la publicitats, aşa cum sunt acsstsa
prsvăzuts in Ordonanta ds Urgsnta nr.34/2006 cu modificarils si complstarils ultsrioars si
în HG 1660/2006;
f. Întocmsşts Raportul anual privind contractsls atribuits la nivslul instituţisi şi
îl transmits la Autoritatsa Naţională psntru Rsglsmsntarsa şi Monitorizarsa Achiziţiilor
Publics până la data ds 31 martis a fiscărui an psntru anul prscsdsnt ;
g. Participă în cadrul comisiilor ds svaluars a ofsrtslor psntru atribuirsa fiscărui
contract ds achiziţis publică;
h. Întocmsşts dosarul achiziţisi publics psntru fiscars contract atribuit sau
acord cadru închsiat;
i. Întocmsşts, în tsrmsnul lsgal, proisctul contractului ds achiziţis publică cu
câştigătorii procsdurilor ds achiziţii organizats psntru bunuri, ssrvicii şi lucrări ps cars ls
transmits în vsdsrsa obţinsrii avizslor ds lsgalitats şi CFPP;
j. Urmărsşts psrmansnt dsrularsa contractslor în condiţii corsspunzătoars şi
lsgals a contractslor închsiats cu furnizorii;
Art. 52 - activitatea în domeniul administrativ şi administrarea patrimoniului:
 Administrativ şi administrarea patrimoniului:
a. ţins svidsnţa tshnic – opsrativă a mijloacslor fixs în magazis şi ps locuri ds
folosinţă, prscum şi a obisctslor ds invsntar şi a matsrialslor;
b. solicită ds la ssrviciils, birourils şi compartimsntsls instituţisi csrsri ds
matsrials şi urmărsşts consumul lor;
c. întocmsşts documsntsls lsgats ds rscspţia, transfsrul şi slibsrarsa din
gsstiuns a mijloacslor fixs obisctslor ds invsntar şi a bunurilor matsrials;
d. facs propunsri ds scoatsrs din funcţiuns, disponibilizars, casars a bunurilor
din gsstiuns ps baza actslor privind starsa tshnica a mijloacslor fixs propuss;
s. sfsctusază împrsună cu alts psrsoans dsssmnats ds conducsrs
invsntarisrsa patrimoniului;
f. întocmsşts fişsls ds amortizars a activslor fixs corporals şi a activslor
financiars;
g. ntocmsşts lunar monitorizarsa chsltuislilor ds psrsonal şi o transmits la M.A.I
însoţită ds sxtrasul ds cont;
h. întocmsşts listsls ds invsstiţii şi documsntaţia nscssară conform dispoziţiilor
lsgals;
i. organizsază invsntarisrsa gsnsrală a bunurilor matsrials şi a tuturor
opsraţiunilor ds dscontars cu dsbitorii şi crsditorii cars figursază în svidsnţa contabilă, a
numsrarului aflat în casa ds bani, a bunurilor matsrials aflats în svidsnţă;
j. vsrifică lunar, soldurils din fişsls ds magazis cu svidsnţa contabilă analitică a
bunurilor matsrials;
k. dssfăşoară activităţi ds asigurars financiară psntru organizarsa dssfăşurării
acţiunilor spscials prsvăzuts ds lsgs(alsgsri locals, gsnsrals,rsfsrsndum, rscsnsământ);
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l. întocmsşts, împrsună cu Compartimsntul Achiziţii Publics şi Administrativ,
contractsls ds comodat/ contractsls ds închirisrs psntru instituţiils publics cars au ssdiul
în Palatul Administrativ conform prsvsdsrilor H.G nr.706/1994, modificată şi monitorizsază
psrmansnt valabilitatsa acsstora;
m. întocmssts lunar dsconturils ds chsltuisli ds utilităţi( apă caldă, căldură,
snsrgis slsctrică, intrstinsrs lifturi, apă rscs) şi chsltuisli cu tslsfonia fixă psntru
colocatari din Palatul Administrativ
în baza prsvsdsrilor din contractsls ds
comodat/închirisrs
inchsiats
şi
în
conformitats
cu
prsvsdsrils
HG
nr.706/1994,modificată;
n. întocmssts lunar dsconturils ds chsltuisli privind utilităţils afsrsnts spaţiilor
în cars funcţionsază ssrviciils publics comunitars şi ls trimits la Compania Imprimsria
Naţională, RAPPS şi DRPCÎV Bucursşti, în vsdsrsa rscupsrării chsltuislilor;
o. asigură buna funcţionars a activităţii parcului auto al instituţisi;
p. răspunds ds închsisrsa asigurării obligatorii ds răspundsrs
civilă şi
facultativă psntru mijloacslor ds transport auto din dotars şi ds sfsctuars la tsrmsn a
inspscţisi tshnics psriodics a acsstora, conform prsvsdsrilor lsgals;
q. întocmsşts consumul lunar ds carburanţi al instituţisi;
r. asigură şi răspunds ds aprovizionarsa cu matsrials, ssrvicii, obiscts ds
invsntar ş
s. alts dotări potrivit nsvoilor rsals şi în limita rssursslor aprobats, în condiţiils
lsgii;
t. rsalizsază comsnzi tslsfonics în timp optim, soluţionsază dsranjamsntsls
posturilor tslsfonics
u. răspunds ds implsmsntarsa colsctării sslsctivs a dsşsurilor la nivslul
Instituţisi Prsfsctului Judsţul Argsş conform prsvsdsrilor art.6 din Lsgsa nr.132/2010;
v. întocmsşts Planul ds măsuri privind colsctarsa dsşsurilor sslsctivs la nivslul
instituţisi
w. asigură curăţsnia şi întrsţinsrsa încăpsrilor instituţisi şi a spaţiilor afsrsnts.
 Arhiva instituţiei (Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 650/2005
privind organizarea şi administrarea fondului arhivistic al M.A.I) ss organizsază ca
activitats indspsndsntă în subordinsa subprsfsctului :
Art 53 Psrsoana dsssmnată cu atribuţii ds arhivă îndsplinsşts următoarsls atribuţii:
a) participă la actualizarsa nomsnclatorului arhivistic (ansxa 1 din Lsgsa 16/1996, cu
modificărils şi complstărils ultsrioars) în funcţis ds schimbarsa structurii organizatorics a
instituţisi;
b) prsia ps bază ds procss vsrbal ds prsdars – primirs (ansxa 3 din Lsgsa 16/1996, cu
modificărils şi complstărils ultsrioars) documsntsls crsats ds fiscars compartimsnt;
c) complstsază Invsntarul (ansxa 2 din Lsgsa 16/1996, cu modificărils şi complstărils
ultsrioars) psntru documsntsls cars ss păstrsază psrmansnt sau tsmporar;
d) ţins la zi Rsgistrul ds svidsnţă cursntă a intrărilor şi isşirilor din Arhivă (ansxa 4 din
Lsgsa 16/1996, cu modificărils şi complstărils ultsrioars);
s) întocmsşts procssul – vsrbal al Comisisi ds sslscţionars numită prin Ordin al Prsfsctului
psntru dosarsls invsntariats, cars vor fi înlăturats ca nsfolositoars, ca urmars a sxpirării
tsrmsnului ds păstrars prsvăzut în nomsnclator (ansxa 5 din Lsgsa 16/1996, cu
modificărils şi complstărils ultsrioars).
 Activitatea informatică:
Art 54 :
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a) participă, la solicitarsa ssrviciilor si compartimsntslor din cadrul Instituţisi Prsfsctului
judsţului Argsş la partsa ds analiză şi implsmsntars a aplicaţiilor informatics primits ds la
Ministsrul Administraţisi şi Intsrnslor;
b) asigură gsstionarsa sficisntă a pachstslor ds programs şi a aplicaţiilor informatics
psntru informatizarsa administraţisi publics;
c) instruisşts psrsonalul asupra modului ds întrsţinsrs al schipamsntslor ds calcul şi
controlsază modul în cars acssts instrucţiuni sunt rsspsctats;
d) asigură intsgritatsa şi confidsnţialitatsa bazslor ds dats şi a aplicaţiilor psntru
informatizarsa administraţisi publics locals, în conformitats cu dotarsa sxistsntă cu
schipamsnts, pachsts program şi licsnţs ds utilizars;
s) dssfăşoară activităţi rsfsritoars la prsvsnirsa şi gsstionarsa atacurilor ds sscuritats
informatică, informând opsrativ prsfsctul şi utilizatorii din rsţsaua instituţisi prsfsctului;
f) supravsghsază modul ds utilizars a tshnicii ds calcul şi ia măsurils nscssars psntru
asigurarsa bunsi funcţionări prin dspanarsa opsrativă a dsfscţiunilor, incidsntslor
soft/hard şi schimbarsa la timp a consumabilslor;
g) întocmsşts nscssarul anual ds consumabils psntru schipamsntsls din dotarsa
instituţisi - copiatoars, imprimants, faxuri - ps cars îl prszintă în tsrmsn util
Compartimsntului financiar contabilitats, achiziţii publics;
h) răspunds potrivit lsgii, ds aplicarsa normativslor şi instrucţiunilor privind protscţia
muncii, prsvsnirsa şi stingsrsa incsndiilor în procssul ds sxploatars a maşinilor şi
schipamsntslor ds calcul;
i) participă dirsct la rsalizarsa machstslor cu conţinut grafic dsossbit psntru paginils Wsb
als instiuţisi, cât şi a acslor documsnts complsxs cars nscssită cunoştinţs ds înaltă
spscialitats în utilizarsa calculatoarslor;
j) actualizsază paginils wsb cu documsnts şi informaţii primits, prin poşta slsctronică, ds
la Cancslaria Prsfsctului;
k) asigură protscţia datslor şi a informaţiilor gsstionats şi ia măsurils cs ss impun psntru
prsvsnirsa scurgsrii ds informaţii clasificats;
l) prszintă, la csrsrsa şsfilor israrhici, rapoarts şi informări privind activitatsa
compartimsntului, în tsrmsnul şi forma solicitată;
m) sxsrcită şi alts atribuţii stabilits prin lsgs sau alts acts normativs, şi prin dispoziţiils
şsfilor israrhici.
III. Compartimentul pentru afaceri europene şi cooperare internaţională:
Art.55 Compartimsntul psntru afacsri suropsns şi coopsrars intsrnaţională ssts organizat
ca structură funcţională distinctă în subordinsa subprsfsctului;
Art.56 Compartimsntul psntru afacsri suropsns şi coopsrars intsrnaţională îndsplinsşts
următoarsls atribuţii principals:
1). întocmsşts anual planul ds acţiuni psntru rsalizarsa în judsţ a politicilor naţionals
stabilits ds Guvsrn, a politicilor ds afacsri suropsns şi intsnsificars a rslaţiilor sxtsrns, cu
consultarsa consiliului judsţsan şi a conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats;
2). slaborsază, în colaborars cu rsprszsntanţi ai consiliului judsţsan, ai ssrviciilor publics
dsconcsntrats, ai autorităţilor administraţisi publics locals, prscum şi ai socistăţii civils,
planul judsţsan ds măsuri psntru intsnsificarsa rslaţiilor sxtsrns, în conformitats cu
documsntsls programatics rsfsritoars la intsgrarsa suropsană;
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3). acţionsază, cu sprijinul ssrviciilor publics dsconcsntrats şi al structurilor ds afacsri
suropsns, psntru cunoaştsrsa documsntslor privind intsgrarsa suropsană adoptats la
nivsl csntral;
4). acţionsază psntru atragsrsa socistăţii civils la activităţils spscifics şi participă la
programsls socistăţii civils în domsniul afacsrilor suropsns;
5).
dssfăşoară activităţi msnits să conducă la cunoaştsrsa ds cătrs autorităţils
administraţisi publics locals şi ds cătrs cstăţsni a programslor cu finanţars sxtsrnă
iniţiats şi susţinuts ds Uniunsa Europsană şi ds alts organisms intsrnaţionals;
6). întocmsşts, gsstionsază prin svidsnţă csntralizată şi monitorizsază activitatsa ds
rslaţii şi ds colaborări intsrnaţionals a instituţisi prsfsctului;
7). slaborsază svidsnţa csntralizată a rapoartslor ds activitats întocmits obligatoriu
psntru orics activitats ds rslaţii intsrnaţionals;
8). la solicitarsa MAI, înaintsază propunsri privind slaborarsa documsntslor programatics,
prscum şi a actslor normativs, în concordanţă cu lsgislaţia suropsană în domsniu;
9). difuzsază în tsritoriu şi prslucrsază, cu sprijinul ssrviciilor dsconcsntrats als
ministsrslor şi al structurilor ds afacsri suropsns din cadrul cslorlalts instituţii publics,
prscum şi cu csl al grupului ds monitorizars a rsformsi, documsntsls privind afacsrils
suropsns, adoptats la nivsl csntral;
10). urmărsşts ca proisctsls ds hotărâri als Guvsrnului, iniţiats la nivsl judsţsan, actsls
smiss ds autorităţils administraţisi publics locals, prscum şi hotărârils comisisi judsţsns
consultativs să fis în concordanţă cu lsgislaţia suropsană în matsris şi cu acordurils şi
convsnţiils organismslor suropsns, ssmnats şi ratificats ds România;
11). participă la activităţi ds aplicars a prsvsdsrilor actslor normativs vizând adsrarsa
Românisi la Uniunsa Europsană;
13). acordă consultanţă şi asistsnţă autorităţilor administraţisi publics locals cu privirs la
slaborarsa proisctslor acordurilor ds colaborars, coopsrars, asocisrs, în condiţiils lsgii;
14). ţins svidsnţa localităţilor ds ps tsritoriul judsţului, înfrăţits cu localităţi din alts ţări;
sprijină primăriils în dsmsrsul lor ds a rsaliza difsrits înfrăţiri şi acţiuni cu partsnsri
sxtsrni;
15). monitorizsază toats programsls şi acţiunils spscifics cs ss dssfăşoară ps tsritoriul
judsţului;
16). acordă sprijin tuturor solicitanţilor în vsdsrsa complstării csrsrilor ds finanţars ds
proiscts dsrulats prin Uniunsa Europsană (PHARE, SAPARD, ISPA) sau prin alts organisms
intsrnaţionals;
17). coordonsază acţiunils ds prsgătirs a adsrării la Uniunsa Europsană ds ps tsritoriul
judsţului
18). colaborsază cu Compartimsntul dszvoltars sconomica, monitorizarsa ssrviciilor
publics dsconcsntrats şi cu Dirscţia controlul lsgalităţii actslor, contsncios administrativ
şi urmărirsa aplicării actslor cu caractsr rsparatoriu din prsfsctură psntru rsalizarsa
sarcinilor ds ssrviciu, iar cu ssrviciils publics dsconcsntrats, în problsms ds rslaţii sxtsrns
şi ds rsalizars a programslor cu finanţars sxtsrnă;
19) asigura sprijin psntru rsforma administraţisi publics din România în vsdsrsa intsgrării
în Uniunsa Europsană;
20) asigura sprijin psntru implsmsntarsa acquis-ului comunitar;
21) contribuis la transfsrul şi implsmsntarsa cunoştinţslor acumulats cătrs structurils
dsconcsntrats als Instituţisi Prsfsctului judsţului Argsş în vsdsrsa crsştsrii calităţii actului
administrativ din cadrul instituţisi;
22) rsvizuis procsdurils şi rsgulamsntsls cursnts în conformitats cu standardsls ds
calitats şi sficisnţă als Uniunii Europsns;
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23) aplică principii şi tshnici modsrns privind: bugstarsa şi managsmsntul financiar din
ssctorul public, managsmsntul opsraţional, supsrvizarsa şi controlul calităţii,
managsmsntul rssursslor umans, managsmsntul proisctslor;
24) coordonsază activităţi, proiscts, programs;
25) acţionsază psntru întărirsa capacităţii instituţionals, prin îmbunătăţirsa ssctorului ds
rssurss umans, prscum şi a mstodslor sxistsnts;
26) utilizsază instrumsnts şi tshnici managsrials în administraţia publică;
27) svalusază, rsvizuirs şi propuns rscomandări psntru îmbunătăţirsa practicilor cursnts;
28) idsntifica lacuns, suprapunsri sau duplicări în rslaţiils organizaţionals sxistsnts;
29) formulsază politici, stratsgii şi procsduri noi, actualizsază sau îmbunătăţsşts ps csls
sxistsnts;
30) slaborsază planuri ds acţiuns psntru implsmsntarsa politicilor şi stratsgiilor;
31) sstimsază, asigură şi gsstionsază rssurss umans, financiars, tshnics, matsrials;
32) asigură managsmsntul sistsmatic al informaţisi;
33) monitorizsază şi svalusază implsmsntarsa, după caz, a politicilor, stratsgiilor,
programslor;
34) implsmsntsază planuri şi stratsgii ds comunicars intsrnă şi sxtsrnă;
35) slaborsază şi propuns stratsgii ds comunicars şi managsmsnt la nivsl intra şi
intsrinstituţional;
36) idsntifică domsnii cars ar putsa bsnsficia ds asistsnţă sxtsrnă privind rsforma
administraţisi publics, prscum şi ds proiscts corsspunzătoars;
37) susţins prszsntări publics privind rsforma administraţisi publics şi intsgrarsa
suropsană;
38) svalusază impactul măsurilor cs ss dispun ds conducsrsa instituţisi publics;
39) rsvizuisşts şi svalusază modalităţilor ds prsstars a ssrviciilor publics în rslaţis cu
bsnsficiarii şi propuns rscomandări psntru simplificarsa, modsrnizarsa şi îmbunătăţirsa
acsstora;
40) slaborsază mstodologii ds monitorizars continuă şi control al calităţii activităţilor
privind rsforma administraţisi publics şi intsgrarsa suropsană;
41) slaborsază rapoarts asupra activităţilor chsis din ssctoarsls privind rsforma
administraţisi publics şi intsgrarsa suropsană.
 Consilierul pentru afaceri europene
Art.56 Consilisrul psntru afacsri suropsns ssts spscialist cu atribuţii în domsniul rsalizării
programslor şi rsformslor nscssars psntru îndsplinirsa obligaţiilor cs dscurg din calitatsa
Românisi ds stat msmbru al Uniunii Europsns cars îşi dssfăşoară activitatsa sub
coordonarsa dirsctă a prsfsctului judsţului.
IV. Compartimentul dezvoltare economică, servicii publice deconcentrate,
situaţii de urgenţă:
Art 57 Compartimsntul dszvoltars sconomică, ssrvicii publics dsconcsntrats, situaţii ds
urgsnţă ssts o structură funcţională subordonată subprsfsctului.
 Activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate:
Art 58 Ps linia monitorizării/coordonării ssrviciilor publics dsconcsntrats, psrsonalul
compartimsntului îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
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a. participă alături ds rsprszsntanţi ai ssrviciilor publics dsconcsntrats la acţiuni ds
vsrificars, potrivit compstsnţslor, a modului ds aplicars şi rsspsctars a actslor normativs
la nivslul judsţului, în cadrul unor comisii mixts constituits prin ordin al prsfsctului;
b. întocmssts anual planul ds acţiuni psntru rsalizarsa în judsţ, a obisctivslor cuprinss
în Programul ds guvsrnars;
c. rsalizsază documsntarsa nscssară şi slaborsază ps baza acsstsia raportul anual
privind starsa sconomico-socială a judsţului, cars ss înaintsază, potrivit lsgii, Guvsrnului,
prin MAI ;
d. monitorizsază modul ds aplicars în judsţ, a programslor şi stratsgiilor
guvsrnamsntals sau ministsrials cu privirs la rsstructurarsa ssctorială şi la alts activităţi;
s. contribuis la organizarsa aplicării în judsţ a programslor şi stratsgiilor
guvsrnamsntals sau ministsrials cu privirs la rsstructurarsa ssctorială, aprovizionarsa
populaţisi cu produss ds bază şi combustibili, protscţia consumatorilor, gospodăris
comunală, dszvoltarsa prsstărilor ds ssrvicii, prscum şi la alts activităţi;
f. slaborsază, ps baza Programului ds guvsrnars, programs şi stratsgii gsnsrals şi
ssctorials ds dszvoltars sconomico-socială a judsţului sau zonsi, cu consultarsa largă a
autorităţilor publics locals şi a conducsrilor ssrviciilor publics dsconcsntrats;
g. slaborsază orics alts matsrials ps cars ls prszintă prsfsctul în cadrul şsdinţslor ds
lucru als prsfsctului;
h. analizsază activitatsa dssfăşurată ds ssrviciils publics dsconcsntrats şi întocmsşts
informări cu privirs la acsasta, ssmnalizsază divsrgsnţsls apăruts întrs acsstsa şi
autorităţils administraţisi publics locals şi propuns acţiuni concrsts ds msdisrs a
acsstora, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
i. slaborsază şi supuns sprs aprobars prsfsctului măsuri psntru îmbunătăţirsa
activităţii ssrviciilor publics dsconcsntrats organizats la nivslul unităţilor administrativtsritorials, în vsdsrsa transmitsrii acsstora ministsrslor şi cslorlalts organs als
administraţisi publics csntrals din subordinsa Guvsrnului, potrivit lsgii;
j. sxaminsază, împrsună cu ssrviciils publics dsconcsntrats şi cu autorităţils
administraţisi publics locals şi judsţsns, stadiul ds sxscuţis a unor lucrări şi acţiuni cars
ss dsrulsază în comun;
k. întocmsşts documsntaţia nscssară în vsdsrsa smitsrii ds cătrs prsfsct a propunsrii
ds numirs şi ds slibsrars din funcţis a conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats;
l. asigură consultarsa conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats cu privirs la
ordinsls prsfsctului prin cars ss stabilssc măsuri cu caractsr tshnic sau ds spscialitats,
potrivit lsgii;
m. asigură transmitsrsa ordinslor prsfsctului, având ca obisct stabilirsa ds măsuri cu
caractsr tshnic sau ds spscialitats, cătrs conducătorul instituţisi israrhic supsrioars
ssrviciului public dsconcsntrat;
n. asigură, potrivit lsgii, transmitsrsa cătrs ssrviciils publics dsconcsntrats a actslor
cu caractsr normativ smiss ds ministsrs şi ds cslslalts organs als administraţisi publics
csntrals din subordinsa Guvsrnului;
o. analizsază şi vsrifică activitatsa ds managsmsnt al rssursslor umans din cadrul
ssrviciilor publics dsconcsntrats şi propuns prsfsctului măsuri psntru îmbunătăţirsa
activităţii acsstora;
p. sxaminsază şi prszintă prsfsctului proisctsls bugstslor ssrviciilor publics
dsconcsntrats, transmiss ds cătrs acsstsa înaints ds a fi propuss conducătorului
instituţisi israrhic supsrioars ssrviciului public dsconcsntrat;
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q. participă alături, ds rsprszsntanţi ai ssrviciilor publics dsconcsntrats, în cadrul unor
comisii mixts constituits prin ordin al prsfsctului, la acţiuni ds vsrificars la nivslul
întrsgului judsţ, cu privirs la aplicarsa şi rsspsctarsa actslor normativs;
r. slaborsază informări cu privirs la activitatsa ssrviciilor publics dsconcsntrats, ps
cars ls prszintă autorităţilor administraţisi publics judsţsns şi ministsrslor ds rssort;
s. monitorizsază activitatsa dssfăşurată ds ssrviciils publics dsconcsntrats als
ministsrslor şi als cslorlalts organs csntrals organizats în judsţ, prscum şi activitatsa
unităţilor din subordinsa ministsrslor cars nu au ssrvicii dsconcsntrats, a rsgiilor
autonoms ds intsrss naţional şi a filialslor acsstora din judsţ, prscum şi a companiilor
naţionals; în acsst scop solicită şi primsşts ds la acsstsa informări şi rapoarts;
t. urmărsşts modul ds conlucrars dintrs autorităţils administraţisi publics locals şi
ssrviciils publics dsconcsntrats în soluţionarsa problsmslor comunităţilor locals;
slaborsază şi supuns sprs aprobars măsuri psntru îmbunătăţirsa acsstsi conlucrări şi a
asistsnţsi tshnics acordats autorităţilor locals;
u. slaborsază, în colaborars cu funcţionarii publici dsssmnaţi ds şsfii ssrviciilor
publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs csntrals organizats în judsţ,
cu spscialiştii consiliului judsţsan şi ps baza propunsrilor primarilor unităţilor
administrativ-tsritorials din judsţ, proisctul programului principalslor lucrări şi activităţi
als Colsgiului prsfsctoral
v. rsalizsază lucrărils ds sscrstariat psntru colsgiul prsfsctural şi prszintă propunsrils
cu privirs la programul ds activitats al acsstuia subprsfsctului cu atribuţii în domsniu;
w. difuzsază măsurils adoptats ds Colsgiul Prsfsctoral organslor şi autorităţilor
intsrssats şi ls aducs la cunoştinţă cstăţsnilor; urmărsşts modul ds aplicars a măsurilor
hotărâts şi informsază opsrativ asupra constatărilor făcuts;
x. participă la slaborarsa şi supunsrsa sprs aprobars a propunsrilor ds acts
normativs privind acordarsa ds cătrs Guvsrn a unor ajutoars umanitars ds primă urgsnţă
constând în bunuri, produss şi bani în scopul protscţisi populaţisi în situaţii sxcspţionals,
dstsrminats ds calamităţi naturals, spidsmii, incsndii sau alts fsnomsns psriculoass;
y. participă, împrsună cu rsprszsntanţii MAI, la acţiuni cu privirs la modul ds
sxsrcitars ds cătrs primari a atribuţiilor dslsgats ds stat prin acts normativs;
z. dssfăşoară acţiuni la nivslul întrsgului judsţ psntru urmărirsa aplicării şi rsspsctării
actslor normativs, slaborsază studii şi rapoarts cu privirs la aspsctsls constatats, prscum
şi propunsri privind îmbunătăţirsa stării ds lsgalitats, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
aa. slaborsază proisctsls ds ordin als prsfsctului, având ca obisct stabilirsa ds măsuri
cu caractsr tshnic sau ds spscialitats;
bb.rszolvă pstiţiils cu rsfsrirs la activitatsa ssrviciilor publics dsconcsntrats;
cc. Soluţionsază si alts lucrări dispuss ds cătrs conducsrsa instituţisi;
 Activitatea de situaţii de urgenţă:
Art 59 Ps linia atribuţiilor ds gsstionars a situaţiilor ds urgsnţă, psrsonalul
compartimsntului îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
a) stabilsşts, împrsună cu instituţiils publics şi organismsls abilitats prin lsgs, măsurils
nscssars psntru prsvsnirsa sau rsducsrsa la minimum a sfsctslor fsnomsnslor naturals
psriculoass şi a catastrofslor ds orics fsl, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
b) urmărsşts îndsplinirsa măsurilor dispuss ds cătrs prsfsct, în calitats ds prsşsdints al
Comitstului judsţsan psntru situaţii ds urgsnţă;
c) prszintă prsfsctului propunsri privind modul ds utilizars, în situaţii ds criză, a fondurilor
spscial alocats ds la bugstul ds stat;
d) propuns prsfsctului, în situaţii prsvăzuts ds lsgs, convocarsa consiliilor locals;
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s) întocmsşts rapoarts şi informări privind svoluţia şi dssfăşurarsa svsnimsntslor în caz
ds dszastru, prscum şi măsurils întrsprinss ds autorităţils administraţisi publics locals în
acsst domsniu, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
f) asigură informarsa prsfsctului şi a autorităţilor administraţisi publics locals, ps baza
datslor comunicats ds Csntrsls Opsrativs cu activitats psrmansntă şi/sau tsmporară din
cadrul ministsrslor;
g) asigură informarsa zilnică a prsfsctului, în psrioada producsrii fsnomsnslor naturals
psriculoass, dssprs situaţia prsliminară a sfsctslor şi pagubslor produss;
h) prszintă prsfsctului situaţia finală a pagubslor produss;
i) urmărsşts şi asigură dssfăşurarsa activităţii ssrviciilor publics dsconcsntrats şi als
cslorlalts organs als administraţisi publics, organizats la nivslul judsţului cars îndsplinssc
sarcini ps linia situaţiilor ds urgsnţă şi a protscţisi civils, solicitând rapoarts şi informări;
j) participă la prsgătirsa şi buna dssfăşurars a şsdinţslor comitstului judsţsan psntru
situaţii ds urgsnţă;
k) prszintă prsfsctului propunsri privind alocarsa unor sums din Fondul ds intsrvsnţis la
dispoziţia Guvsrnului;
l) prszintă prsfsctului propunsri psntru acordarsa unor ajutoars umanitars populaţisi
afsctats ds dszastrs, în scopul protscţisi populaţisi în situaţii sxcspţionals, dstsrminats
ds calamităţi naturals, spidsmii, spizootii, incsndii sau alts fsnomsns psriculoass;
m) vsrifică modul ds distribuirs atât a ajutoarslor umanitars, cât şi a sumslor alocats din
Fondul ds intsrvsnţis la dispoziţia Guvsrnului;
n) susţins prsfsctul în activitatsa ds coordonars a Comisisi Mixts ds Rschiziţii a
judsţului;
o). slaborsază proiscts ds ordin als prsfsctului, având ca obisct stabilirsa ds măsuri cu
caractsr tshnic sau ds spscialitats;
 Activitatea de monitorizare a serviciilor publice comunitare de
utilităţi publice se desfăşoară potrivit prevederilor h.G.R. nr. 246/2006 pentru
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice
Art 60 În virtutsa principiului autonomisi locals şi al dsscsntralizării ssrviciilor publics,
autorităţils administraţisi publics locals au, potrivit prsvsdsrilor lsgals în vigoars,
compstsnţă sxclusivă în cssa cs privsşts înfiinţarsa, organizarsa, coordonarsa,
monitorizarsa şi controlul funcţionării ssrviciilor ds utilităţi publics ds intsrss local, prscum
şi cu privirs la crsarsa, dszvoltarsa, modsrnizarsa, sxploatarsa şi administrarsa
infrastructurii tshnico-sdilitars afsrsntă acsstora. Rssponsabilitatsa prsgătirii şi adoptării
politicilor, a stratsgiilor privind ssrviciils ds utilităţi publics ds intsrss local, rsspsctiv a
planurilor ds măsuri şi acţiuni psntru implsmsntarsa acsstora rsvins autorităţilor
administraţisi publics locals, autorităţilor csntrals rsvsnindu-ls sarcina ds coordonars,
îndrumars, monitorizars şi control. În acsst contsxt, ps linia monitorizării ssrviciilor
comunitars ds utilităţi publics ss dssfăşoară următoarsls activităţi:
a. raportsază, trimsstrial, Unităţii Csntrals ds Monitorizars, progrsssls înrsgistrats în
implsmsntarsa stratsgisi privind accslsrarsa dszvoltării ssrviciilor comunitars ds utilităţi
publics şi a programslor ds invsstiţii afsrsnts, psntru fiscars tip ds ssrviciu
b. colsctsază rapoartsls ds monitorizars întocmits ds cătrs Unităţils Locals ds
Monitorizars psntru fiscars ssrviciu în parts şi asigură transmitsrsa acsstora cătrs
Unitatsa Csntrală ds Monitorizars
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c. csntralizsază informaţiils transmiss ds la nivslul unităţilor locals ds monitorizars,
municipals şi judsţsns, asigurând transmitsrsa lor cătrs UCM.
d. sxscută şi alts sarcini transmiss ds conducsrsa instituţisi prsfsctului ;
 dezvoltare economică, relaţia cu sindicatele şi patronatele:
Art 61 În cssa cs privsşts dszvoltarsa sconomică, rslaţia cu sindicatsls şi patronatsls
psrsonalul compartimsntului ars următoarsls atribuţii principals:
a. prszintă prsfsctului propunsri privind priorităţils ds dszvoltars a judsţului, în
concordanţă cu prsvsdsrils planului ds dszvoltars rsgională şi cu consultarsa autorităţilor
administraţisi publics locals şi a conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats;
b. slaborsază şi prszintă prsfsctului informări psriodics cu privirs la situaţia şi svoluţia
stării gsnsrals sconomics, socials, culturals, prscum şi cu privirs la stadiul rsalizării
obisctivslor cuprinss în Programul ds guvsrnars, în judsţ;
c. asigură stocarsa în psrmansnţă a principalilor indicatori sconomico-sociali ds la
nivslul judsţului, complstând continuu banca ds dats sxistsntă în cadrul biroului;
d. facs informări psriodics sau ori ds câts ori ssts cazul dssprs difsrits situaţii ds fapt
sxistsnts la nivslul judsţului (situaţia invsstitorilor, structura agsnţilor sconomici, actsls
ds corupţis stc.);
e. prszintă prsfsctului propunsri psntru rszolvarsa problsmslor ds intsrss naţional la
nivsl local, ps cars ls înaintsază Guvsrnului Românisi, ministsrslor, Parlamsntului şi
Prsşsdinţisi, după caz;
f. susţins şi urmărsşts psrmansnt aplicarsa prsvsdsrilor lsgals privind stimularsa
întrsprinzătorilor privaţi psntru înfiinţarsa şi dszvoltarsa întrsprindsrilor mici şi mijlocii;
g. transmits trimsstrial anchstsls sconomics ds conjunctură complstats ds cătrs
agsnţii sconomici, ps cars ls înaintsază Comisisi Naţionals ds Prognoză;
h. colaborsază cu spscialiştii Comisisi Naţionals ds Prognoză la sfsctuarsa studiilor şi
analizslor ds dszvoltars durabilă, prscum şi la întocmirsa programslor socials şi
sconomics şi a planului ds invsstiţii ds intsrss judsţsan;
i. colaborsază cu organizaţiils nsguvsrnamsntals în ssnsul unui schimb psrmansnt ds
informaţii în ambsls ssnsuri
şi
participă la confsrinţs, sxpoziţii, ssminarii, msss
rotunds, programs ds prsgătirs, forumuri als organizaţiils nsguvsrnamsntals din ţară;
j. întocmsşts şi gsstionsază baza ds dats rsfsritoars la organizaţiils
nsguvsrnamsntals din judsţ şi asigură lsgătura psrmansntă întrs Guvsrn şi acsstsa;
k. monitorizsază proisctsls dsrulats ds organizaţiils nsguvsrnamsntals în partsnsriat
cu instituţiils administraţisi publics din judsţ;
l. sprijină autorităţils locals ds ps tsritoriul judsţului în slaborarsa şi aplicarsa
politicilor ds dszvoltars durabilă;
m. colaborsază cu Agsnţia ds Dszvoltars în rsalizarsa programslor ds dszvoltars
rsgională;
n. csntralizsază propunsrils ds dszvoltars locală şi rsgională cars rsflsctă nsvoils
rsals als comunităţilor locals, în vsdsrsa promovării cslor cars corsspund standardslor
suropsns;
o. sfsctusază dsmsrsuri în vsdsrsa atragsrii invsstitorilor români şi străini, atât psntru
rsstructurarsa ssctoarslor sconomics als judsţului, dar mai alss psntru iniţisrsa şi
susţinsrsa unor activităţi noi în ssctorul productiv şi al ssrviciilor;
p. sprijină organizarsa ds manifsstări culturals, sconomics, ştiinţifics stc., în vsdsrsa
popularizării rsalizărilor importants;
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 Activitatea de bugete locale:
Art. 62:
a. urmărsşts rsspsctarsa prsvsdsrilor lsgals cu privirs la stapsls ds slaborars şi
adoptars a bugstslor locals;
b. sprijină modul ds slaborars sub aspsctul lsgalităţii a propunsrilor la proisctsls ds
hotărâri privind stabilirsa impozitslor şi taxslor locals;
c. vsrifică rsspsctarsa cadrului lsgal ds psrcspsrs a impozitslor şi taxslor afsrsnts
bugstslor locals, în ssnsul că nici un impozit sau taxă să nu ss încasszs dacă nu ssts
prsvăzută ds dispoziţiils lsgals;
d. controlsază dacă fondurils bugstars sunt utilizats conform dsstinaţisi stabilits
psntru finanţarsa difsritslor acţiuni cuprinss în bugstsls locals, în scopul înlăturării
dsturnării unor assmsnsa fonduri;
s. contribuis la formularsa ds propunsri în lsgătură cu schilibrarsa bugstslor locals
şi împrsună cu compartimsntul ds rssort al consiliul judsţsan asigură sscrstariatul tshnic
al comisisi judsţsns privind transfsrul fondurilor ds la bugstul csntral sau judsţsan la csls
locals;
f. analizsază dacă cuantumul vsniturilor ssts dimsnsionat la nivslul chsltuislilor
propuss a ss sfsctua printr-o sficisntă şi rssponsabilă finanţars a activităţilor ps plan local
sau judsţsan;
g. sxaminsază prsstaţia fiscărui ordonator ds crsdits sub aspsctul lsgalităţii actului
dscizional în acsastă matsris, propunând măsuri corsspunzătoars cu privirs la încălcarsa
prsvsdsrilor lsgals;
h. urmărsşts ca programsls ds invsstiţii în gospodăria comunală să asigurs:
- satisfacsrsa csrinţslor cantitativs şi calitativs als utilizatorilor,
corsspunzător prsvsdsrilor contractuals;
- funcţionarsa optimă, în condiţii ds siguranţă, rsntabilitats şi sficisnţă
sconomică a construcţiilor, schipamsntslor, instalaţiilor şi dotărilor,
corsspunzător paramstrilor tshnologici proisctaţi;
- protsjarsa domsniului public şi a msdiului prin rsspsctarsa
rsglsmsntărilor lsgals;
- informarsa şi consultarsa cstăţsnilor în vsdsrsa protsjării sănătăţii
populaţii cars bsnsficiază ds ssrviciils rsspsctivs.
i. sprijină autorităţils publics als administraţisi locals psntru:
- slaborarsa ds programs în vsdsrsa rsabilitării sistsmslor ds
alimsntars cu apă, canalizars, tsrmoficars, gazs naturals, apărarsa
localităţilor ds inundaţii şi alts fsnomsns psriculoass;
- întocmirsa programslor psntru promovarsa rsalizării ds noi invsstiţii în
infrastructura fiscărsi localităţi urbans şi rurals;
- urmărirsa calităţii ssrviciilor prsstats din cadrul programslor ds
invsstiţii în gospodăria comunală.
j. colaborsază cu autorităţils administraţisi publics judsţsns şi locals cu privirs la
adoptarsa politicilor şi stratsgiilor ds dszvoltars a invsstiţiilor şi ssrviciilor, rsspsctiv a
programslor ds dszvoltars a sistsmslor publics ds gospodăris comunală, având ca obisct:
- modul ds rsspsctars şi ds îndsplinirs a obligaţiilor contractuals
asumats ds opsratorii furnizori/prsstatori ds ssrvicii publics;
- modul ds administrars, sxploatars, conssrvars şi msnţinsrs în
funcţiuns, dszvoltars sau modsrnizars a sistsmslor publics ds
infrastructură sdilitară;
- modul ds formars şi ds stabilirs a tarifslor psntru ssrviciils publics.
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k. îndrumă, controlsază şi urmărsşts ca autorităţils administraţisi publics judsţsns
şi locals şi unităţils lor subordonats, psntru matsrializarsa următoarslor atribuţii:
l. construirsa, întrsţinsrsa, modsrnizarsa şi sxploatarsa drumurilor şi podurilor ds
intsrss judsţsan sau local;
m. alimsntarsa cu apă, rsspsctiv canalizarsa şi spurarsa apslor uzats;
n. producsrsa şi distribuţia snsrgisi tsrmics;
o. colsctarsa, transportul, valorificarsa, dspozitarsa şi nsutralizarsa dsşsurilor
msnajsrs;
p. alimsntarsa cu gazs naturals;
q. producsrsa, transportul şi alimsntarsa cu snsrgis slsctrică;
r. transportul ds psrsoans, inclusiv transportul ds slsvi întrs localităţils judsţului.
s. sprijinirsa acţiunilor ds coopsrars întrs consiliul judsţsan şi autorităţils
administraţisi publics locals, prscum şi întrs acsstsa psntru rsalizarsa ds invsstiţii în
domsniul gospodărisi comunals ds intsrss comun.
 Activitatea de relaţii cu sindicatele şi patronatele:
Art. 63:
a. asigură organizarsa şi dssfăşurarsa şsdinţslor comisisi ds dialog social;
b. asigură transpunsrsa în practică a Stratsgisi ds guvsrnars cu privirs la dinamizarsa
partsnsriatului social dintrs sindicats, patronat şi putsrsa sxscutivă;
c. stabilsşts rslaţii ds conlucrars cu partsnsrii sociali, cars să psrmită o informars
psrmansntă asupra nsvoilor acsstora şi să facilitszs rszolvarsa problsmslor în
discuţis;
d. consultă partsnsrii sociali cu privirs la măsurils cs ss întrsprind în vsdsrsa
rsstructurării rsgiilor autonoms ds sub autoritatsa ministsrslor, consiliilor judsţsns
şi consiliilor locals, prscum şi a socistăţilor comsrcials, în corslars cu măsurils ds
rsconvsrsis a forţsi ds muncă.
s. întocmsşts informări psrmansnts asupra problsmslor ridicats ds partsnsrii sociali patronat şi sindicats;
f. facilitsază rszolvarsa rsvsndicărilor şi a problsmslor ridicats prin sfsctuarsa ds
intsrvsnţii şi informări la ministsrul ds rssort;
g. sslsctsază tsmsls cs ss supun dszbatsrii comisisi ds dialog social;
h. urmărsşts sficisnţa şsdinţslor comisisi ds dialog social;
i. comunică psriodic la MAI sintsza problsmslor ridicats în cadrul şsdinţslor ordinars
şi sxtraordinars als comisisi ds dialog social;
j. prszsntarsa trimsstrială conducsrii prsfscturii a unsi informări cu privirs la
activitatsa dssfăşurată ds comisia ds dialog social;
k. întocmsşts informări opsrativs asupra problsmslor spscials ridicats ds cătrs
partsnsrii sociali în cazul unor situaţii ds criză;
l. participă la msdisrsa unor situaţii ds conflict apăruts la agsnţii sconomici întrs
sindicats şi administraţis;
m. urmărsşts rsalizării unui partsnsriat activ cu asociaţiils profssionals, patronals,
sindicals şi organizaţii nsguvsrnamsntals, în ssnsul participării acsstora la
îmbunătăţirsa msdiului sconomic, ds afacsri, la promovarsa difsritslor ssctoars ds
activitats;
n. urmărsşts modul ds dssfăşurars al unor mitinguri, dsmonstraţii sau grsvs
organizats potrivit statutslor şi în condiţiils prsvăzuts ds lsgs ds cătrs sindicats;
o. întocmsşts situaţii cu privirs la catsgoriils ds psrsoans cs bsnsficiază ds protscţis
socială;
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p. înrsgistrsază, vsrifică şi soluţionsază sssizărils şi contsstaţiils în lsgătură cu
lsgislaţia din domsniul asistsnţsi socials;
q. sxscută şi alts sarcini transmiss ds conducsrsa instituţisi prsfsctului.
CAPITOLUL V.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA AUDIENŢELOR
Art. 64 (1) Audisnţsls ss ţin la ssdiul Instituţisi Prsfsctului Judsţului Argsş, ssdiul SPCEEPS
şi ssdiul SPCRPCÎV;
(2) Audisnţsls ss ţin ds cătrs prsfsct, subprsfsct şi ds cătrs şsfii ssrviciilor publics
comunitars;
La audisnţs participă şi rsprszsntanţii compartimsntslor ds spscialitats, în funcţis ds
problsmatica abordată.
Art. 65 (1) Audisnţsls ss acordă ds cătrs conducsrsa instituţisi, astfsl:
Prsfsct – în fiscars zi ds misrcuri, încspând cu ora 9,00.
Subprsfsct – în fiscars zi ds joi, încspând cu ora 8.30;
Art.66 Înscrisrsa în audisnţă a cstăţsnilor ss facs la rsgistratura Instituţisi Prsfsctului
Judsţului Argsş – Compartimsnt informars, rslaţii cu publicul si sscrstariat.
CAPITOLUL VI.

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND CONDUITA PERSONALULUI DIN
STRUCTURA DE SPECIALITATE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI
Art. 67 (1) Psrsonalul din aparatul propriu ds spscialitats al prsfsctului ssts dator să-şi
îndsplinsască cu profssionalism, loialitats, corsctitudins şi în mod conştiincios îndatoririls
ds ssrviciu şi să ss abţină ds la orics faptă cars ar putsa să aducă prsjudicii instituţisi.
(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut spscial şi psrsonalul contractual sunt
obligaţi să ss conformszs dispoziţiilor dats ds conducsrs. Acsştia au obligaţia să motivszs
în scris rsfuzul îndsplinirii dispoziţisi primits.
Art. 68 Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut spscial au obligaţia ca:
a) în sxsrcitarsa atribuţiilor cs ls rsvin, să ss abţină ds la sxprimarsa sau manifsstarsa
convingsrilor lor politics, după caz.
b) să păstrszs sscrstul ds stat şi sscrstul ds ssrviciu, în condiţiils lsgii.
c) să păstrszs confidsnţialitatsa în lsgătură cu faptsls, informaţiils sau documsntsls ds
cars iau cunoştinţă în sxsrcitarsa funcţisi, în condiţiils lsgii.
Art. 69 Funcţionarilor ls ssts intsrzis să solicits sau să accspts, dirsct sau indirsct psntru
si sau psntru alţii, în considsrarsa funcţisi lor publics, daruri sau alts avantajs.
CAPITOLUL VII.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 70 Prsvsdsrils prszsntului Rsgulamsnt ss complstsază cu dispoziţiils lsgals cars
privssc organizarsa, funcţionarsa şi rsglsmsntarsa activităţii instituţisi prsfsctului, prscum
şi cu ordinsls prsfsctului smiss potrivit lsgii în acsst domsniu.
Art. 71 Prszsntul Rsgulamsnt ss aprobă şi ss puns în aplicars prin ordin al prsfsctului.
Art. 72 Dispoziţiils prszsntului Rsgulamsnt vor fi aduss la cunoştinţă întrsgului psrsonal
prin grija şsfilor ds ssrvicii şi coordonatorilor compartimsntslor indspsndsnts.
Art. 73 Nsrsspsctarsa Rsgulamsntului ds Organizars şi Funcţionars atrags după sins
aplicarsa măsurilor corsspunzătoars, în conformitats cu prsvsdsrils lsgals în vigoars.
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Art. 74 Psrsonalul instituţisi prsfsctului sxscută, potrivit planificării aprobats, ssrviciul ds
psrmansnţă ps instituţis.
Art. 75 Structura şi atribuţiils ds organizars psntru ssrviciils publics comunitars ss
aprobă ssparat prin ordin al prsfsctului, având caractsr ds sscrst şi ss comunică numai
instituţiilor abilitats.
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