
               
 

 

   R O M Â N O A 
ONSTOTUŢOA  PREFECTULUO - JUDEŢUL  TOMOŞ 

 

 
O R D O N 

  privind actualizarea componenţei Colegiului prefectural al judeţului Timiş 
 
 

Prefectul judeţului Timiş, 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 594 din 23.08.2017 privind 

aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de prefect al 
județului Timiș în funcția publică de inspector guvernamental și Hotărârea 
Guvernului nr. 595 din 23.08.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin 
detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către 
doamna Andreaș Eva - Georgeta; 

Ţinând cont de Referatul nr. 10977/29.08.2017 al Serviciului dezvoltare 
economică și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate din cadrul Instituției 
Prefectului - Judeţul Timiş; 
 În temeiul prerogativelor stabilite de art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 
- privind prefectul şi instituţia prefectului, modificată și completată, emite 
prezentul: 
 

O R D O N 
 

Art. 1. Cu data prezentului ordin se actualizează componenţa Colegiului 
prefectural al judeţului Timiş, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte 
integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2. Colegiul prefectural al judeţului Timiş are următoarele atribuţii principale: 
a. analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în 

vederea îmbunătăţirii acesteia; 
b. stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza, 

cu eficienţă, acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate; 
c. analizează priorităţile în domeniul de activitate al serviciilor publice 

deconcentrate; 
d. stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiile şi 

planurile de acţiune adoptate la nivel naţional; 
e. organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în 

vederea soluţionării unor situaţii deosebite; 
f. analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de 

management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane; 
g. alte atribuţii prevăzute de lege, sarcini date de către ministere sau celelalte 

organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de 
către prefect. 

Art. 3. Secretariatul Colegiului prefectural al judeţului Timiş este asigurat de către 
Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 
din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş.  



               
 

 

Art. 4. Colegiul prefectural al judeţului Timiş îşi desfăşoară activitatea în baza 
Regulamentului propriu de funcţionare, care a fost aprobat prin Ordinul prefectului 
nr. 364/26.04.2006. 
Art. 5. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Colegiul prefectural al judeţului Timiş 
emite hotărâri care sunt obligatorii pentru serviciile publice la care se referă. 
Art. 6. Cu data prezentului ordin încetează efectele Ordinului prefectului nr. 
363/15.05.2017 privind modificarea componenţei Colegiului prefectural al 
judeţului Timiş. 
Art. 7.  Prezentul ordin se comunică: 
- Ministerului Afacerilor Interne; 
- Serviciului dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate, din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Serviciului financiar-contabil, resurse umane şi administrativ, din cadrul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;  
- Membrilor Colegiul prefectural al judeţului Timiş. 
- Mass-media. 
 
 
 

P R E F E C T, 
EVA - GEORGETA  ANDREAȘ 

CONTRASEMNEAZĂ 
SUBPREFECT, 

DANOEL - CROSTOAN  FRANȚESCU 
 
 
 

 VOZAT JURODOC 
Şef Serviciu, 

CODRUŢA  BOTEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timişoara, la 30.08.2017 
Nr. 639 


