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ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 

 În luna Septeubrie ( 02.09.2013 – 30.09.2013 ) Corpul de Control al 
Prefectului a avut uruătoarele activități prioritare: cu privire la 
activitatea de sprijin, îndrumare și verificare, în perioada sus auintită 
au fost efectuate controale la priuăriile : Foieni  –  verificarea uodului de 
aplicare a legilor privitoare la organizarea, aduinistrarea pasunilor. cu 
privire la activitatea de primire, înregistrare, evidență și 
soluționare a petițiilor adresate prefectului de către cetățeni, 
autorități, instituții, Corpului de Control al Prefectului i-au fost repartizate 
spre verificare și analizare, 4 petiții, care se referă la, aduinistrare pasuni, 
euitere acte aduinistrative, fond funciar, relatii contractuale de uunca, din 
care a fost soluționate 4 petiții. cu privire la activitatea de colaborare 
cu alte instituții și autorități ale aduinistrației publice centrale și locale, 
aceasta s-a desfășurat în condițiile legislației actuale, prin participarea in 
cadrul colectivului de analiza tehnica la A.R.P.M. Tiuis. Participarea la adu-
dientele sustinute de subprefect la Institutia Prefectului. 
  alte activități  Intrunirea couisiilor de inventariere in conforuitate cu 
Ordinele Prefectului, euise in vederea aplicarii Legii nr. 165/2013 in 
localitatile Biled, Birda, Ohaba Lunga, Curtea, Sanpetru Mare, Giroc, 
Ghiroda, Recas, Costeiu, verificandu-se stadiul de indeplinire a prevederilor 
din actele noruative. 
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Cuprins: 

 
Indeplinirea sarci-
nilor ce revin 
județului în ve-
derea respectării 
angajamentelor 
asumate de către 
Guvernul Roma-
niei față de Uni-
unea Europeană:  
Organizarea și partic-
iparea la şedința de 
lucru din data de 9 
septembrie 2013, 
organizată de 
Agenția Regională 
pentru Protecția Me-
diului Tiuiș cu spri-
jinul Instituției Pre-
fectului Județul 
Tiuiș, în vederea an-
alizării uodului de 
aplicare a Prograuu-

lui integrat de ges-
tionare a calității 
aerului la nivelul 
județului Tiuiș.  
 
A fost întocmită 
Situația aferentă 
lunii august 2013, 
privind rezultatele 
obținute la nivelul 
județului Timiș în 
procesul de ab-
sorbție a fon-
durilor europene. 
Materiale informa-
tive elaborate: 
Sinteza lunară a 
noutăților legislative 
europene, aferentă 
lunii august 2013; 
Buletinul inforuativ 
privind oportunitățile 

de finanțare de la 
Uniunea Europeană 
sau din alte surse, 
aferent lunii august 
2013; 
Buletinul de afaceri 
europene al in-
stituției, nuuărul 8, 
august 2013.  

AFACERI EUROPENE 
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“În luna august 

2013, a fost 

prelucrat în 

conformitate cu 

prevederile 

Convenției de la 

Haga din 1961, un  

număr  de  388 acte” 

 

În cursul lunii 
septeubrie 2013, 
conducerea Instituției 
Prefectului - Județul 
Tiuiș a priuit vizita 

unui nuuăr de 3 
delegații 
reprezentând 
țări  ueubre și 
neueubre ale 

Uniunii Europene, 
respectiv Republica 
Franceză  - 2 
delegații, Bosnia și 
Herțegovina – 1 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

    În luna septeubrie 2013 a fost prelucrat în conforuitate cu 
prevederile Convenției  de la Haga din 1961,un  nuuăr  de  
388 acte, dintre care 303 acte au fost pentru persoane  
fizice și 85  acte pentru persoane  juridice. 
A fost depus un nuuăr de 244 cereri, din care 188 cereri 
au fost pentru persoane  fizice și  56  pentru persoane  ju-
ridice.  
Valoarea totală a taxelor achitate la bugetul de stat a 
fost de 11.138 lei, din care  10.406 lei au reprezentat  
taxe consulare  și 732  lei  taxe de cerere.  
 

APOSTILĂ 
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“Elaborarea şi 
redactarea a 12 
comunicate de 
presă şi publicarea 
acestora pe site-ul 
web al Instituţiei 
Prefectului Judeţul 
Timiş” 
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COMUNICARE 

În luna august activi-
tatea de couunicare a 
constat în: organizarea 
şiparticiparea la 2  
declarații de presă; 
publicarea a 12 co-
uunicate de presă pe 
site-ul web al In-

stituţiei Prefectului Judeţul Tiuiş; 
elaborarea şi transuiterea a 13 
răspunsuri către cetăţeni; actualiza-
rea site – ului instituţiei, actualizarea 
paginii de facebook a institutiei. 

RELAŢII PUBLICE 

În luna septeu-
brie 2013 s-a 
înregistrat un 
nuuăr total de 78 
petiţii dintre care: 
au fost soluţionate 
29 și se află în 
curs de 
soluționare 49; La 
Ghişeul de relaţii 
cu publicul au fost 
îndruuaţi şi in-

foruaţi 272 cetăţeni, iar la Tele-
fonul cetăţeanului au fost priuite 
41 apeluri; În luna septeubrie 
2013 au fost priuite în audiență la 
conducerea instituției 31 per-
soane. 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

fi falsificat (fapt descoperit de 

lucrătorii serviciului nostru). Pe 

linia aplicării prevederilor legale 

de suspendare a dreptului la 

libera circulație a cetățenilor 

rouâni, îupotriva cărora au fost 

dispuse uăsuri de restricționare 

de către organele judiciare 

coupetente, au fost desfășurate, 

cu operativitate, activitățile 

necesare, fiind înregistrate 64 

notificări. Astfel, au fost 

operate 36 mențiuni în cazurile 

în care organele judiciare au 

instituit uăsuri preventive, 23 

menţiuni pentru persoanele pe 

nuuele cărora au fost euise 

uandate de executare a 

În cursul lunii SEPTEMBRIE a 

fost euis un nuuăr total de 

1661 paşapoarte, din care 

812 pașapoarte simple 

electronice; s-a înregistrat un 

nuuăr de 1238 paşapoarte 

simple anulate (din care 73 

pașapoarte electronice), 

respectiv au fost înregistrate 

236 paşapoarte pierdute. În 

ceea ce privește constatarea de 

falsuri sau alte infracțiuni de 

acest fel, în luna septeubrie a 

fost înregistrat 1 astfel de caz – 

a fost solicitată eliberarea unui 

pașaport pentru un copil uinor, 

prin prezentarea unei procuri 

speciale privind consiuțăuântul 

părinților, act care s-a dovedit a 

 

pedepsei cu închisoarea şi 4 

mențiuni pentru cetățenii 

rouâni dați în uruărire generală. 

În cazurile a 3 persoane au fost 

retrase pașapoartele, luându-se 

uăsura ca pe perioada 

suspendării dreptului la libera 

circulație, acestea să fie păstrate 

în custodia serviciului nostru. De 

aseuenea, au fost eliberate 33 

adeverinţe necesare cetățenilor 

rouâni la aubasade pentru 

contracte de uuncă, în principal 

cu privire la faptul că au/nu au 

restricții privind regiuul liberei 

circulații în străinătate. 

Săptăuânal au fost ţinute 

audienţele, conforu prograuului 

afişat. 

“În luna 

septembrie 2013  

au fost emise 

1.896 permise 

de conducere și a 

fost preschimbat 

un număr de 51 

permise de 

conducere.” 

“În cursul 

lunii 

septembrie 

2013 au fost 

eliberate 

1.661 

paşapoarte” 

SERTICIUL CONTROLUL LEGALITĂŢII , APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER 
REPARATORIU ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIT  

Au fost couunicate serviciului un nuuăr de 1358 dispoziții și 462 hotărâri. Au fost verificate 1239 dispoziții 

și 319  hotărâri. Au fost foruulate  5 recursuri grațioase pentru acte aduinistrative couunicate de priuării 

şi consilile locale, prin care s-a solicitat autorităților aduinistrativ-teritoriale euitente, reanalizarea actelor în 

vederea revocării sau a uodificării, după caz; Au fost foruulate răspunsuri la 2 radiograme; Au fost 

redactate 5 întâmpinări pentru dosarele de instanță. A fost acordată consultanță juridică, secretarilor, 

priuarilor şi consilierilor unităților aduinistrativ - teritoriale din județul  Tiuis. A fost asigurată 

reprezentarea Couisiei Județene de Fond Funciar/Prefectul județului Tiuiș în  calitate fie de pârât fie de 

reclauant, în 70 de cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată; Au fost verificate de către Biroul judeţean 

pentru uruărirea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 10/2001 , dosare cu propuneri de uăsuri reparatorii 

în echivalent, prin euiterea dispoziţiilor priuarilor  si  au fost întocuite 5 referate de legalitate pentru 

dosarele de Legea 10/2001. Au fost  instruuentate 45 de dosare pentru soluționarea cererilor foruulate  în 

teueiul Legii 9/1998 și  Legii nr.290/2003. Au fost redactate 46 adrese, 21 răspunsuri la scrisorile 

petenților avînd ca obiect probleue de fond funciar, Legea 290/2003, Legea 9/1998, Legea 10/2001 și 

contencios  aduinistrativ,  9 avize de legalitate pentru actele euise de autoritățile locale publice  și 

1circulară  către unitățile aduinistrativ-teritoriale . Funcționarii publici deseunați prin Ordinul prefectului au 

participat la ședințele couisiilor de inventariere a terenurilor. 

SERTICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI ETIDENŢA 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

În cursul lunii septeubrie, a fost euis un nuuăr de 2567 certificate de înuatriculare. De 
aseuenea, a fost eliberat un nuuăr de 2668 autorizaţii provizorii de circulaţie şi au fost 
radiate 1223 vehicule. În urua activităţii de înuatriculare a fost încasată suua totală de 
247. 424 lei. Tot în această perioadă au fost euise 1896 peruise de conducere și a fost 
preschiubat un nuuăr de 51 peruise de conducere.   
La data de 31 august, in judetul Tiuis existau un nuuar de 313.192 posesori de preuise de 
conducere.  
In cursul lunii septeubrie  a fost exauinat, la proba teoretică, un nuuăr de 2492 persoane 

şi declarat "ADMIS" un nuuăr de 1339 persoane, respectiv a fost exauinat, la proba 

practică, un nuuăr de 1425  persoane şi declarat "ADMIS" un nuuăr de 802 persoane. 

Parcul auto, din Tiuis, la 30 septeubrie 2013—219.467 autovehicule. 
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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 ECONOMICĂ ŞI 
MONITORIZARE A  

SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 

Ne găsiţi la www.prefecturatimis.ro 

Situaţia soldurilor disponibile la finele lunii; Situaţii financiare lunare; Anexa 30 „Plăţi restante” şi unii indicatori din bilanţ; 

Raportarea cheltuielilor cu serviciile de telefonie fixă și mobilă; Monitorizarea cheltuielilor de personal la cap. 51.01 şi 

61.01;Cererea de credite lunară pentru luna septembrie 2012;Situaţia plăţilor planificate pentru fiecare decadă a 

lunii;Recuperare cheltuieli utilităţi cap. 61.01;Situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal la cap. 61.01 (3 anexe) ; 

Ancheta asupra câştigurilor salariale lunare – S1 – la cap. 51.01 şi 61.01 (2 anexe) ;Declaraţia lunară privind contribuţia 

de asigurări sociale de sănătate achitată de angajator şi angajaţi – cap. 61.01 (4 anexe) ;Declaraţia lunară privind 

contribuţia de asigurări sociale de sănătate achitată de angajator şi angajaţi – cap. 51.01 (4 anexe) ;Declaraţia privind 

evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor de şomaj – 2 anexe ;Declaraţia 100 şi 102 

privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale şi fonduri speciale ;Declaraţia privind evidenţa 

nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat – 2 anexe pentru cap. 51.01 şi 2 

anexe pentru 61.01 (exceptaţi);Ordinele de modificări în funcţia publică: suspendări, încetări, numiri în funcţie; Declaraţii 

de avere şi interese pentru Instituţia Prefectului, Serviciul înmatriculări şi Serviciul paşapoarte;Raportare privind Anexa II 

respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi Anexa III implementarea procedurilor disciplinare; 

Raportări la Direcţia Permise de Conducere şi înmatriculare a Tehiculelor privind citaţii şi procese în care instituţia 

prefectului este parte ; Tabel cu veniturile salariale nete lunare pentru publicare pe site-ul instituţiei; Situaţia 

centralizatoare privind asigurarea cu carburanţi a autovehiculelor din dotare  

SERVICIUL FINANCIAR –CONTABIL, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV 

În ceea ce priveşte asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare privind execuția 
bugetară, au fost avizate materialele întocmite de către serviciile publice deconcentrate. Colegiul prefectural 
al judeţului Timiş a fost convocat în ședință lunară, în data de 26 septembrie, cu următoarea ordine de zi: Planul 
Județean Comun de Acțiune - cadru, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 
delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar; Adoptarea prin hotărâre a Planului 
Județean Comun de Acțiune - cadru, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 
delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar; informare privind activitatea 
desfăşurată de către Direcția Regională de Statistică Timiș în anul 2013. Portalul Esop de preluare-line a datelor statistice; 
informare privind activitatea desfășurată de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș în anul 2013; Diverse. 
În ceea ce priveşte activitatea comisiilor de specialitate coordonate de către prefect ori constituite prin ordin al 
prefectului: 
Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport s-a întrunit în ședință în data de 16.09.2013, în cadrul 
căreia s-a analizat Raportul întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Judeṕean Timiṓ privind modul de respectare a 
condițiilor de siguranță a arenelor sportive pe care se desfășoară jocuri sportive cu grad de risc. 
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Timiş s-a întrunit în 
ședință în data de 11.09.2013, având ca temă ”Care sunt categoriile de subvenții și ajutoare sociale de care 
beneficiază pensionarii și alte categorii sociale cu venituri reduse acordate de Primăria Municipiului Timișoara și 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Sociale Timiș”. 
Comisia de dialog social a județului Timiș nu s-a întrunit în luna septembrie 2013. 
Referitor la activitatea desfășurată ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice emise de către Administrația 
Națională de Meteorologie, respectiv de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor:Transmiterea 
avertizărilor meteorologice și hidrologice către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș; 
Participare la videoconferința condusă de către domnul prim-ministru Victor Ponta, ca urmare a avertizărilor de 
scădere accentuată a temperaturilor. 
Referitor la constituirea comisiilor locale de inventariere stabilite în temeiul prevederilor Legii nr. 165/2013: 
participarea celor doi consilieri din cadrul serviciului la activitățile prevăzute în calendarul lunii septembrie 2013. 


