
Buletin Informativ 

ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 

În luna mai, Corpul de Control al Prefectului a avut următoarele activită i prioritare: 
cu privire la activitatea de sprijin, îndrumare i verificare, în perioada sus 
amintită au fost efectuate controale la primăriile :  
Teremia Mare—verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind modul 
de aplicare a legilor fondului funciar referitoare la reconstituirea dreptului de propri-
etate i eliberarea titlurilor de proprietate.  
cu privire la activitatea de primire, înregistrare, eviden  i solu ionare a 
peti iilor adresate prefectului de c tre cet eni, autorită i, institu ii, Corpului 
de Control al Prefectului i-au fost repartizate spre verificare i analizare, 8 peti ii, 
care se referă activitatea primarilor, probleme de fond funiciar, probleme UAT, din 
care au fost solu ionate 8 peti ii.cu privire la activitatea de colaborare cu alte 
institu ii i autorită i ale administra iei publice centrale i locale, aceasta s-a 
desfă urat în condi iile legisla iei actuale, prin participarea in cadrul colectivului de 
analiza tehnica la A.R.P.M. Timis.  
participarea ca reprezentant ANFP în comisia de concurs organizată Comuna 
Sacosu Turcesc. 
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Cuprins: 

Materiale 
informative cu 
tematic  
european  
elaborate de 
Serviciul Afaceri 
Europene, Rela ii 
Interna ionale, 
Comunicare i 
Rela ii Publice: 

Buletinul informativ 
privind oportunită ile 
de finan are de la 
Uniunea Europeană 
sau din alte surse, 
numărul 4, aferent 
lunii aprilie  2017; 

Buletinul informativ 
privind noută ile 
legislative europene, 
numărul 4, aferent 
lunii aprilie 2017; 

Buletinul de afaceri 
europene al 
institu iei, numărul 4, 
aferent lunii aprilie 
2017. 

 
                                 
Institu ia 
Prefectului Jude ul 
Timi  în 
parteneriat cu alte 
institu ii i 
organiza ii din 
jude  a organizat 
urm toarele 
evenimente: 
în data de 6 mai 
2017, sărbătorirea 
la Timi oara, a Zilei 
Europei, la Muzeul 
Satului Bănă ean,  

în data de 9 mai 
2017, Ceremonialul 
militar religios de 
depunere coroane, 
buchete i jerbe de 
flori organizat cu 
ocazia Zilei 
Independenţei de 
Stat a României, Zilei 
Victoriei Coaliţiei 
Naţiunilor Unite şi 

Zilei Europei. 

AFACERI EUROPENE 
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“În luna mai 2017 , 

a fost prelucrat în 

conformitate cu 

prevederile 

Convenției de la 

Haga din 1961, un  

număr  de  375 acte” 

 

Întâlniri ale 
conducerii 
Institu iei 
Prefectului - 
Jude ul Timi  cu 
delega ii str ine la 
sediul institu iei 
sau în cadrul unor 
evenimente de 
rela ii 
interna ionale: 

În cursul lunii mai 
2017, conducerea 
Institu iei Prefectului 
- Jude ul Timi  a 
participat la un 
număr de 9 întâlniri 
cu delega ii străine 
reprezentând 
următoarele state: 
Regatul ărilor de 

Jos—1 delega ie, 
Statele Unite 
Mexicane—2 
delega ii, Republica 
Austria—1 delega ie, 
Republica Polona—1 
delegatie, Republica 
Belarus—1 delegatie, 
Republica Populara 
Chineza—1 
delegatie, Republica 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

În luna  MAI  2017 a fost prelucrat în conformitate cu prevederile 
Conven iei  de la Haga din 1961,un  număr  de 375  acte, dintre 
care 225 acte au fost pentru persoane  fizice i  150 acte 
pentru persoane  juridice. 
 
Alte activit i: 
Acordarea de consiliere telefonică unui număr de 11 persoane 
care s-au adresat Compartimentului Apostilă i consemnarea 
problematicii semnalate în registrul de eviden ă a acestei 
activităţi; 

APOSTILĂ 
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“Elaborarea şi 
redactarea a 9 
comunicate de 
pres  şi publicarea 
acestora pe site-ul 
web al Institu iei 
Prefectului Jude ul 
Timiş” 
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COMUNICARE 

COMUNICARE 
În luna mai 2017 activitatea 
de comunicare a constat în: 
publicarea a 9 comunicate 
de pres  pe site-ul web al 
Instituţiei Prefectului 
Judeţul Timiş; elaborarea şi 

transmiterea a 15 r spunsuri c tre 
cet ţeni; actualizarea site–ului 
instituţiei, actualizarea paginii de 
facebook a institu iei. 

RELAŢII PUBLICE 

În luna mai 2017 s-a 
înregistrat un număr total 
de 97 petiţii dintre care: 46 
au fost soluţionate  i 51 se 
află în curs de solu ionare; 
la ghişeul de relaţii cu 
publicul au fost îndrumaţi şi 
informaţi  207 cetăţeni, iar 
la telefonul cetăţeanului au 
fost primite  78 apeluri. În 

luna mai  52 persoane au fost primite în 
audienţă. 
În data de 25 mai 2017, au fost organizate la 
Timi oara manifestări dedicate Zilei Eroilor 
 
ARHIV  
 
Fondul arhivistic la 31.05.2017 a fost de –5804 
unit i arhivistice.  
 

ACTIVIT I REFERITOARE LA MINORITATEA ROM : 

Îndeplinirea sarcinilor referitoare la implementarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând 
minorit ii romilor:  

Asigurarea de consultan ă pe diverse teme unui număr de 34 cet eni români 
apar inând minorit ii romilor; 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

au existat astfel de cazuri. Pe 
linia aplicării prevederilor 
legale de suspendare a 
dreptului la libera circula ie a 
cetă enilor români împotriva 
cărora au fost dispuse măsuri 
de restric ionare de către 
organele judiciare 
competente, a fost operat un 
număr de 95 notific ri, din 
care: - 51 men iuni în 
cazurile în care organele 
judiciare au instituit măsuri 
preventive;- 27 menţiuni 
pentru persoanele pe numele 
cărora au fost emise 
mandate de executare a 
pedepsei cu închisoarea; - 4 
menţiuni cu motivul amânare 
aplicare pedeapsă/suspendare 
executare pedeapsă sub 
supraveghere; 11 mențiuni 

În cursul lunii MAI 2017 a 
fost emis un număr total de 
5292  paşapoarte ( 3955 
pa apoarte simple 
electronice şi  1337 
paşapoarte simple 
temporare); s-a operat 
anularea unui număr de 
3.604 paşapoarte (1.600 
pa apoarte simple 
electronice şi 618 
paşapoarte simple 
temporare) şi au fost 
declarate pierdute 170 
paşapoarte (58 pa apoarte 
simple electronice şi 112 
paşapoarte simple 
temporare). În ceea ce 
prive te constatarea de 
falsuri sau alte infrac iuni de 
acest fel, în luna aprilie nu 

 

pentru cetățenii români dați în 
urmărire generală. 
În cazurile a 2 persoane 
au fost retras paşapoartele, 
luându-se măsura ca pe 
perioada suspendării 
dreptului la libera circulaţie, 
acestea să fie păstrate în 
custodia serviciului nostru. 
Au fost eliberate 109 
adeverinţe necesare 
cetă enilor români la 
ambasade pentru contracte 
de muncă, cu privire la faptul 
că au/nu au restric ii privind 
regimul liberei circula ii în 
străinătate (109), respectiv 
cu privire la istoricul de 
pasapoarte (0).Săptămânal 
au fost ţinute audienţele, 
conform programului afişat; 
în luna aprilie au fost 

“Au fost emise 

3.611 permise 

de conducere și 

a fost 

preschimbat un 

număr de 9 

permise de 

conducere.” 

“În cursul 

lunii mai 

au fost 

eliberate 

5.292 

paşapoarte” 

SERVICIUL CONTROLUL LEGALIT II , APLIC RII ACTELOR CU CARACTER 

REPARATORIU I CONTENCIOS ADMINISTRATIV  

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN A 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

 Dovezi certificate de înmatriculare, mai 2017—5.256, radieri din circulatie –2.606; 
autorizații provizorii de circulație –3.983; Pl cu e A–16.187 ; B-35, C– 111; Sume 
încasate în total - 463.104 lei, din care numere preferentiale-123.525. Parcul auto, la 
31 mai 2017 -286.584. Total permise de conducere emise– 3.611, permise de 
conducere preschimbate 14 , permise străine preschimbate cu documente 
românești– 42, permise false sau declarate in fals—1. Total posesori de permise 
de conducere – 343.450. Candidați examinați la proba teoretică—2.427, admiși-
1.254 (procentaj 51,67%). Candidați examinați la proba practică— 1.961 admiși 
1.042 (procentaj 53,14%). Final - candidați examinați 2.427, admiși 1.042 
(procentaj 53,14%). 
  

Au fost comunicate serviciului un număr de 1564 dispozi ii i 820 hotărâri■  Au fost verificate 
1480 dispozi ii i 660  hotărâri ■  Au fost formulate 24 recursuri gra ioase pentru acte 
administrative comunicate de primării şi consilile locale, prin care s-a solicitat autorită ilor 
administrativ-teritoriale emitente, reanalizarea actelor în vederea revocării sau a modificării, după 
caz ■  Au fost redactate 15 întâmpin ri pentru dosarele de instan ă, 7 referate de punere în 
executare a hotărârilor judecătore ti pentru dosarele având ca obiect fondul funciar, 4 cereri 
pentru comunicarea hotatrarilor judecatoresti, o notă de edin ă, o adresă i opt răspunsuri la 
peti ii ■ A fost acordată consultan  juridic , secretarilor, primarilor şi consilierilor unită ilor 
administrativ - teritoriale ■ A fost asigurată reprezentarea Comisiei Jude ene de Fond Funciar/
Prefectul jude ului Timi  în  calitate fie de pârât fie de reclamant, în 61 termene■ Au fost 
verificate procesele verbale ale Comisiilor locale de fond funciar i au fost   întocmite 37 adrese, 
34 r spunsuri la peti iile de fond funcia, 2 circulare către unită ile administrativ teritoriale  i 10 
adrese către OCPI; ■ Comisia judeţeană de fond funciar s-a întrunit  în luna mai  într-o ședință; ■ 
Au fost întocmite de către Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a prevederilor Legii 
nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, 6 referate de specialitate i  2 situa ii lunare comunicate la ANRP; ■ 
Au fost întocmite de către secretariatul tehnic pentru aplicarea Legii 9/1998 i Legii 290/2003, 2 
răspunsuri la peti ii i 1 întâmpinare pentru dosar de L9/1998 ; ■ Au fost întocmite  40 adrese, 
19 răspunsuri la petiţiile  avînd ca obiect probleme de  contencios  administrativ, 5 circulare la 
UAT-uri, 4 Ordine ale prefectului, 4 referate pentru emiterea Ordinului prefectului, 13 avize de 
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Bulevardul Revoluţiei, nr. 17A 

Tel (+40)-256-493667; (+40)-256-493668, (+40)-256-493652 

Fax (+40)-256-493132 

e-mail: contact@prefecturatimis.ro 

SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMIC  ŞI 
MONITORIZARE A  

SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 

Ne găsi i la www.prefecturatimis.ro 

Situa ia soldurilor disponibile la finele lunii; Situa ii financiare lunare; Anexa 30 „Pl i restante” şi unii indicatori din bilan ; 

Raportarea cheltuielilor cu serviciile de telefonie fix  i mobil ; Monitorizarea cheltuielilor de personal la cap. 51.01 şi 

61.01;Cererea de credite lunar  pentru luna noiembrie 2012;Situa ia pl ilor planificate pentru fiecare decad  a 

lunii;Recuperare cheltuieli utilit i cap. 61.01;Situa ia privind execu ia cheltuielilor de personal la cap. 61.01 (3 anexe) ; 

Ancheta asupra câştigurilor salariale lunare – S1 – la cap. 51.01 şi 61.01 (2 anexe) ;Declara ia lunar  privind contribu ia 

de asigur ri sociale de s n tate achitat  de angajator şi angaja i – cap. 61.01 (4 anexe) ;Declara ia lunar  privind 

contribu ia de asigur ri sociale de s n tate achitat  de angajator şi angaja i – cap. 51.01 (4 anexe) ;Declara ia privind 

eviden a nominal  a asigura ilor şi a obliga iilor de plat  la bugetul asigur rilor de şomaj – 2 anexe ;Declara ia 100 şi 102 

privind obliga iile de plat  la bugetul de stat şi bugetele asigur rilor sociale şi fonduri speciale ;Declara ia privind eviden a 

nominal  a asigura ilor şi a obliga iilor de plat  c tre bugetul asigur rilor sociale de stat – 2 anexe pentru cap. 51.01 şi 2 

anexe pentru 61.01 (excepta i);Ordinele de modific ri în func ia public : suspend ri, încet ri, numiri în func ie; Declara ii 

de avere şi interese pentru Institu ia Prefectului, Serviciul înmatricul ri şi Serviciul paşapoarte;Raportare privind Anexa II 

respectarea normelor de conduit  de c tre func ionarii publici şi Anexa III implementarea procedurilor disciplinare; 

Raport ri la Direc ia Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor privind cita ii şi procese în care institu ia 

prefectului este parte ; Tabel cu veniturile salariale nete lunare pentru publicare pe site-ul institu iei; Situa ia 

centralizatoare privind asigurarea cu carburan i a autovehiculelor din dotare. 

SERVICIUL FINANCIAR –CONTABIL, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV 

A fost elaborat Raportul de activitate al serviciilor publice deconcentrate pe 
luna aprilie 2017. 

 
În ceea ce priveşte activitatea comisiilor de specialitate coordonate de 

către prefect ori constituite prin ordin al prefectului: 
 

1. Colegiul prefectural al judeţului Timiş s-a întrunit în data de 29 mai 2017, 
cu următoarea ordine de zi: 

Prezentarea i adoptarea prin hot râre a Colegiului prefectural al jude ului Timi  a 
Planului general de m suri pentru cre terea gradului de siguran  a cet eanului 
pe timpul sezonului estival, în perioada 01.06 - 15.09.2017. 

Informare privind controalele efectuate de c tre Inspectoratul Teritorial de Munc  
Timi , pe parcursul anului 2017, pentru verificarea respect rii legisla iei 
specifice.  

Informare privind activitatea desf şurat  în anul 2017 de c tre Comisariatul 
Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Timi . 

Diverse. 
 

2. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al jude ului Timi  s-a întrunit în data 
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