
Buletin Informativ 

ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 

Corpul de Control al Prefectului a avut următoarele activități prioritare: cu 
privire la activitatea de sprijin, îndrumare și verificare, în perioada 
sus amintită au fost efectuate controale la primăriile : Brestovăţ, 
Sânmihaiu Român, Traian Vuia, Checea, Boldur verificarea modului de 
aplicare a legislației în vigoare referitoare la organizarea și funcționarea con-
siliului local și la exercitarea de către persoana din cadrul unității administra-
tiv-teritoriale căreia îi revin atribucii în pregătirea ședințelor consiliului local 
în perioada iunie 2016 - prezent ( în conformitate cu tematica de îndrumare 
și control aprobată prin Ordinul Prefectului nr.774/01.10.2014)- verificarea 
modului de aplicare a prevederilor legale stipulate de Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale, privind atribuțiile primarului în relația cu consili-
ul local, referitoare la prezentarea unui raport anual privind starea econom-
ică, socială și de mediu a unității administrative-teritoriale.  verificarea mod-
ului de aplicare a prevederilor legale stipulate de Legea nr. 215/2001 a ad-
ministrației publice locale, privind activitatea consilierilor locali.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, 7 petiții, care se referă activitatea primarilor. probleme de fond 
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Cuprins: 

Materiale 
informative cu 
tematică 
europeană 
elaborate de 
Serviciul Afaceri 
Europene, Relații 
Internaționale, 
Comunicare și 
Relații Publice: 

Buletinul informativ 
privind 
oportunitățile de 
finanțare de la 
Uniunea Europeană 
sau din alte surse, 
numărul 4, aferent 
lunii aprilie 2018; 

Buletinul informativ 
privind noutățile 

legislative 
europene,numărul 
4, aferent lunii 
aprilie 2018; 
Buletinul de afaceri 
europene al 
instituției, numărul 
4, aferent lunii 
aprilie 2018.  
 

AFACERI EUROPENE 

R
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“În luna a2018 , a 

fost prelucrat în 

conformitate cu 

prevederile 

Convenției de la 

Haga din 1961, un  

număr  de  396 acte” 

 

Întâlniri ale 
conducerii 
Instituției 
Prefectului - 
Județul Timiș cu 
delegații străine la 
sediul instituției 
sau în cadrul unor 
evenimente de 
relații 
internaționale: 

În cursul lunii martie 
2018, conducerea 
Instituției Prefectului 
- Județul Timiș a 
participat la un 
număr de 3 întâlniri 
cu delegații străine 
reprezentând Regatul 
Spaniei, Republica 

Moldova si Ucraina—
cate o delegatie. 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

În luna mai  2018 a fost prelucrat în conformitate cu prevederile 
Convenției  de la Haga din 1961, un  număr  de 396 acte, dintre 
care 265 acte au fost pentru persoane  fizice și  131 acte 
pentru persoane  juridice.  
Alte activități: 
Acordarea de consiliere telefonică unui număr de 12 persoane 
care s-au adresat Compartimentului Apostilă și consemnarea 
problematicii semnalate în caietul de evidență. 
 

APOSTILĂ 
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“Elaborarea şi redactarea a 6 
comunicate de presă şi publicarea 
acestora pe site-ul web al Instituţiei 
Prefectului Judeţul Timiş” 
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COMUNICARE 

În luna aprilie 2018 activitatea de comunicare a 
constat în: publicarea a  6 comunicate de presă 
pe site-ul web al Instituciei Prefectului Judecul Timiş; 
elaborarea şi transmiterea a 2 răspunsuri către 
cetăţeni; actualizarea site–urilor instituciei, 
actualizarea paginii de facebook a instituției  

RELAŢII PUBLICE 

În luna mai 2018 s-a 
înregistrat un număr total 
de 85 peticii dintre care: 
au fost solucionate 34 și 
se află în curs de 
soluționare 51; la ghişeul 
de relacii cu publicul au 
fost îndrumaci şi informaci  
107 cetăceni, iar la 
telefonul cetăceanului au 
fost primite 45 apeluri. În 
luna mai  2018, 28 
persoane au fost primite 

în audiencă. 
 
ARHIVĂ 
Fondul arhivistic la 31.05.2018, a fost de - 
5327 unități arhivistice.  

ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA MIBORITATEA ROMĂ: 

Îndeplinirea sarcinilor referitoare la implementarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității romilor:  

Asigurarea de consultanță pe diverse teme unui număr de 18 cetățeni români 
aparținând minorității romilor; 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

prevederilor legale de 
suspendare a dreptului la 
libera circulație a cetățenilor 
români împotriva cărora au 
fost dispuse măsuri de 
restricționare de către 
organele judiciare 
competente, a fost operat un 
număr de 74 notificări, din 
care: 
- 36 mențiuni în cazurile în 
care organele judiciare au 
instituit măsuri preventive; 
- 21 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; 

   În cursul lunii MAI a fost 
emis un număr total de 5.799 

paşapoarte(4.289 așapoarte 
simple electronice şi 1.510 
paşapoarte simple 
temporare); s-a operat 
anularea unui număr de 
3.330 paşapoarte (2.243 
pașapoarte simple 
electronice şi 1.087 
paşapoarte simple 
temporare) şi au fost 
declarate pierdute 253 
paşapoarte (110 pașapoarte 
simple electronice şi 143 
paşapoarte simple 
temporare). 
În ceea ce privește 

constatarea de falsuri sau 
alte infracțiuni de acest fel, 
în luna mai a existat 1 caz. 
 Pe linia aplicării 

 

- 8 mențiuni pentru cetățenii 
români dați în urmărire 
generală. Nu au fost retrase 
paşapoarte. 

De asemenea, au 
fost eliberate 26 adeverinţe 
necesare cetățenilor români 
la ambasade pentru contracte 
de muncă, cu privire la 
faptul că au/nu au restricții 
privind regimul liberei 
circulații în străinătate (26), 
respectiv cu privire la 
istoricul de pasapoarte (0). 

În luna mai nu au 
fost înregistrate audienţe, iar 
în ceea ce privesc cererile 
scrise şi petiţiile, acestea au 
fost soluţionate în termenul 
legal. 

“Au fost emise 

3.263 permise de 

conducere și a 

fost preschimbat 

un număr de 5 

permise de 

conducere.” 

“În cursul 

lunii mai 

au fost 

eliberate 

5.799 

paşapoarte” 

SERVICIUL CONTROLUL LEGALITĂŢII , APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER 
REPARATORIU ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV  

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

Dovezi certificate de înmatriculare, mai  2018—5.422 , radieri din circulatie 2.781; 
autorizații provizorii de circulație –3.038. Plăcuțe A–14.533 ; B—38,C– 134; Sume 
încasate în total - 438.355, din care numere preferentiale-124.110. Parcul auto, la 
31 mai 2018 –312.048. Total permise de conducere emise– 3.263, permise de 
conducere preschimbate baza veche 5, permise străine preschimbate cu documente 
românești– 45,  permise false sau declarate pierdute in fals—0. Total posesori de 
permise de conducere – 348.930. Total candidati examinati 2.209, total candidati 
admisi 838 
 
  

Au fost comunicate serviciului un număr de  1196  dispoziții  și  756  hotărâri■ Au fost verificate 
1430 dispoziții  și 610  hotărâri ■Au fost formulate 36 recursuri grațioase pentru actele 
administrative comunicate de primării şi consilile locale, prin care s-a solicitat autorităților 
administrativ-teritoriale emitente, reanalizarea actelor în vederea revocării sau a modificării, după 
caz; Au fost redactate 20 întâmpinări și 12 referate de punere în executare a hotărârilor 
judecătorești; A fost acordată consultanță juridică, secretarilor, primarilor şi consilierilor 
unităților    administrativ - teritoriale din județul Timis■A fost asigurată reprezentarea Comisiei 
Județene de Fond Funciar/Prefectul județului Timiș în cauzele aflate pe rolul instanțelor de 
judecată, în  60 termene■Au fost verificate procesele verbale ale Comisiilor locale de fond funciar 
și au fost  întocmite 23 adrese către Comisiile locale de fond funciar, 24 răspunsuri la petițiile 
de fond funciar, 5 adrese către OCPI, 2 adrese către ANRP, 4 răspunsuri la radiogramă și 35 
răspunsuri la petiții■Au fost întocmite de către Biroul judecean 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, 2 situații lunare comunicate la ANRP  și 15 adrese  
către petenți■ Au fost întocmite 144 adrese, 23 răspunsuri la peticiile  avînd ca obiect 
probleme de  contencios  administrativ, 2 avize de legalitate,  1 răspuns la radiogramă, 2 
întâmpinări pentru dosarele de contencios administrativ, 2 referate pentru emiterea Ordinului 
Prefectului, 2 Ordine ale prefectului, 4 rapoarte săptămânale privind activitatea serviciului, 4 
situații privind dosarele de instanță, 1 situație privind comunicarea actelor administrative, 4 
informări legislative privind actele normative relevante pentru activitatea instituciei noastre;  
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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 ECOBOMICĂ ŞI 
MOBITORIZARE A  

SERVICIILOR PUBLICE DECOBCEBTRATE 

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 noiembrie 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 (I anexe) ;Declaraţia lunară privind 

contribuţia de asigurări sociale de sănătate achitată de angajator şi angajaţi – cap. 51.01 (I 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 Vehiculelor 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 

ELABORARE LUCRĂRIStarea  economico - socială a județului Timiş, în luna aprilie. Întocmirea și transmiterea către 
MDRAP a lucrării privind situația microbuzelor din județul Timiș 
ACTIVITĂȚI DE COORDOBARE A SERVICIILOR PUBLICE DECOBCEBTRATE 
Comisia privind aprobarea acțiunilor de monitorizarea a activității desfășurate de serviciile publice 
deconcentrate din județul Timiș Emitere ordin de constituire 
Comisia mixtă de verificare a modului în care s-a efectuat curățenia de primăvară pe domeniul public, în 
Municipiul Timișoara:Emitere ordin de constituire. 200 obiective controlate în cadrul Comisiei mixte de verificare a 
modului în care s-a efectuat curățenia de primăvară pe domeniul public, în Municipiul Timișoara 
ACTIVITATEA COMISIILOR / COMITETELOR ORGABIZATE ÎB COORDOBAREA PREFECTULUI / 
SUBPREFECTULUI— 6 controale  în cadrul Comisiei mixte de inventariere a stațiilor de epurare cu evacuare în emisar 
natural și verificarea acestora, în conformitate cu prevederilor legale. 
ACTIVITATEA COMISIILOR / COMITETELOR ORGANIZATE ÎN COORDONAREA PREFECTULUI / 
SUBPREFECTULUI Referitor la activitatea Comisiei de dialog social a județului Timiș: transmiterea invitațiilor la 
ședința de dialog social; pregătire ședință dialog social;participarea la sedinta în 08.05 
Colegiu Prefectural- participarea la ședința Colegiului Prefectural în data de 25 mai 2018; întocmirea Procesului 
|verbal, în urma ședinței; întocmirea Raportului către MAI 
SITUAȚII DE URGEBȚĂ: 
participarea la ședința din data de 11 mai cu privire la aprobarea Procesului Verbal încheiat  de către Comisia de punere în 
funcțiune a stațiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităților, a infrastructurii 
de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice și stabilirea costurilor 
maxime generate de aceste activități în județul Timiș, în data de 23.04.2018 cu privire la cheltuielile generate de 
funcționarea stațiilor de pompare de desecare de pe suprafețele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare din 
perimetrul județului Timiș, efectuate în perioada 9.03. - 13.04.2018 
AVERIZĂRI METEO 
Elaborarea și transmiterea atenționărilor de fenomene meteorologice periculoase către Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Banat” al Județului Timiș:23 
SOLUȚIOBAREA CORESPOBDEBȚEI: RĂSPUBSURI LA PETIȚIISesizări și petiții de la cetățeni: Primire număr 
adrese: 6 

Transmiterea unui număr de un răspunsuri către petiționari: 4 


