BULETIN INFORMATIV

Actele normative care reglementează
organizarea şi funcţionarea instituţiei



OUG nr.57/2019
Administrativ;



H.G. nr. 906/ 2020 privind Codul
Administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiei
publice şi în mediul de afaceri şi
prevenire a corupţiei, cu modificările
şi completările ulterioare;
HG.nr.1723/2004 privind aprobarea
Programului de măsuri pentru
combaterea birocraţiei în activitatea
de relaţii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public
cu modificările şi completările
ulterioare;
HG.nr478/2016 pentru modificarea
şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public,
aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 123/2002;
Legea nr.233/2002 pentru aprobarea
OG.27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor.











privind

Codul

atribuţiile



Regulamentul de organizare
funcţionare – Organigrama

Numele şi prenumele persoanelor din
conducerea instituţiei şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor
publice




PREFECT: Emilia Mateescu;
E-mail:
cabinet.prefect.ipag@mai.gov.ro
Telefon/fax:0248.631.100/
0248.216.463
SUBPREFECT: Emanuel Soare

Structura
organizatorică,
compartimentelor instituţiei




şi







Coordonatele de contact ale Instituției





Audiențe






E-mail:
cabinet.prefect.ipag@mai.gov.ro
Telefon: 0248.631.100;
SUBPREFECT: Lucian Ionescu;
E-mail:
lucian.ionescu.ipag@mai.gov.ro;
Telefon: 0248.631.100;

Coordonate de contact: Instituţia
Prefectului - Judeţul Argeş Piteşti,
Piaţa Vasile Milea, nr.1;
Site:
https://ag.prefectura.mai.gov.ro/
E-mail:
cabinet.prefect.ipag@mai.gov.ro
Tel: 0248.631.100;
Fax: 0248.216.463.
Prefect: În fiecare zi de miercuri,
între orele 10:00-12:00
Subprefect: În fiecare zi de joi, între
orele 10:00-12:00

Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil




Bugetul aprobat pentru anul 2020;
Bilanțul Contabil pentru anul 2021

Programele şi strategiile proprii



Instituţia Prefectului Judeţului Arges
asigură la nivelul judeţului aplicarea
şi respectarea Constituţiei, a legilor, a
ordonanţelor şi a hotărârilor
Guvernului, a celorlalte acte
normative, precum şi a ordinii
publice.
Instituţia Prefectului întocmeşte
anual:
Planul de acţiuni pentru realizarea în
judeţ a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare;
Raportul privind starea economicosocială a judeţului, care se înaintează,
potrivit legii, Guvernului, prin
Ministerul Afacerilor Interne;







Lista cuprinzând documentele de interes
public




















Planul de acţiuni pentru realizarea în
judeţ a politicilor naţionale, a
politicilor de integrare europeană şi
intensificare a relaţiilor externe, cu
consultarea consiliului judeţean şi a
conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate;
Planul multianual de modernizare;
Ordinele prefectului cu caracter
normativ;
Proiectele de ordin cu caracter
normativ;
Referatele ce însoţesc proiectele de
ordin cu caracter normativ;
Hotărârile Colegiului Prefectural;
Proiectele de hotărâre ale Colegiului
Prefectural;
Mesajele, declaraţiile prefectului si
ale subprefecţilor; Sintezele
şedinţelor Comisiei de dialog social;
Sintezele şedinţelor Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice;
Ordinea de zi a şedinţelor Colegiului
Prefectural, Comisiei de dialog
social, Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice, Biroului
Judeţean pentru Romi, Grupului de
lucru Mixt pentru Problemele
Romilor;
Programul orientativ de dezvoltare
economico-sociala a judeţului;
Planul judeţean de apărare împotriva
inundaţiilor; Agenda publica a
prefectului;
Delegaţiile participante la acţiuni
externe;
Posturile scoase la concurs;
Parcul de automobile din dotarea
Instituţiei Prefectului - componenţă,
caracteristici, an de fabricaţie;
Planul multianual de modernizare;
Planul de implementare a legislaţiei
armonizate si consolidarea
instituţională;
Planul de implementare a masurilor
de integrare europeana si
intensificarea relaţiilor externe;

Lista de documente produse şi/sau
gestionate potrivit legii



Strategia judeţeană antidrog.



Ordine cu caracter normativ emise
de prefect;
Ordine prin care se stabilesc măsuri
cu caracter tehnic sau
de specialitate emise de prefect.
Răspunsul la solicitare se comunică
în termenele:
10 zile de la înregistrare sau, după
caz, în 30 de zile cu condiţia ca în 10
zile solicitantul să fie informat
despre prelungirea termenului;
5 zile de la înregistrare pentru
transmiterea motivată a refuzului de
comunicare;
5 zile de la înregistrare pentru
informaţiile care fac parte din
categoria celor care se comunică din
oficiu;
5 zile de la înregistrare pentru
redirecţionare către
instituţiile/autorităţile publice
competente cu informarea
solicitantului despre aceasta;
Reclamaţia administrativă se depune
la prefect în termen de 30 de zile de
la luarea la cunoştinţă a răspunsului
de către persoana lezată;
Răspunsul la reclamaţia
administrativă se transmite persoanei
care a formulat-o în termen de 15
zile de la data înregistrării, indiferent
dacă soluţia este favorabilă sau
nefavorabilă;
Plângerea la secţia de contencios
administrativ a tribunalului se face
în termen de 30 zile de la primirea
răspunsului la solicitare;


Modalităţile de contestare a deciziei
instituţiei în situaţia în care persoana se
consideră vătămată în privinţa dreptului de
acces la informaţiile de interes public
solicitate
















CANCELARIE PREFECT

