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ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 

 
În luna August Corpul de Control al Prefectului a avut următoarele activități 
prioritare:cu privire la activitatea de sprijin, îndrumare i verificare, în 
perioada sus amintită au fost efectuate controale la primăriile : Balint –  verificarea 
modului de aplicare a Hotărâri Consiliului Local privind siguranța și ordinea 
publică.Sânpetru Mare – privind modul de exercitare a atribuțiilor secretarului de 
comună, în ședințele Consiliului Local. 
Cu privire la activitatea de primire, înregistrare, eviden  i solu ionare a 
peti iilor adresate prefectului de c tre cet eni, autorități, instituții, Corpului 
de Control al Prefectului i-au fost repartizate spre verificare și analizare, 4 petiții, 
care se referă la neaplicarea de catre primar a hotararilor consiliului local, probleme 
de fond funiciar, din care au fost soluționate 4 petiții. Ca urmare a audien elor 
desf urate, la Corpul de Control au fost direcționate un număr de  2 plângeri ale 
cetățenilor, vizând ilegalități comise de reprezentanții administrației locale. 
Problemele au fost soluționate în temeiul legal.Cu privire la activitatea de 

colaborare cu alte institu ii și autorități ale administrației publice centrale și 
locale, aceasta s-a desfășurat în condițiile legislației actuale, prin participarea in ca-

drul colectivului de analiza tehnica la A.R.P.M. Timis. Deasemenea, sunt în analiză 2 
adrese trimise de MAI privind investițiile de pe raza municipiilor și orașelor. Alte 

activit i   – finalizarea rapoartelor privind modul de aplicare a legilor fondului fun-
ciar, a comisiilor locale ale comunelor Remetea Mare, Mosnita Noua si Balint. 
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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 7, aferent 
lunii iulie 2018; 
Buletinul informativ 
privind noutățile 
legislative europene, 
numărul 7, aferent 
lunii iulie2018; 
Buletinul de afaceri 
europene al 

instituției, numărul 
7, aferent lunii iulie 
2018.  

 

AFACERI EUROPENE 
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“În luna august 
2018 , a fost 

prelucrat în 

conformitate cu 

prevederile 

Convenției de la 

Haga din 1961, un  

număr  de  257 acte” 

 

 

       În luna august 2018 a fost prelucrat în conformitate cu 
prevederile Convenției  de la Haga din 1961,un număr de 446 
acte, dintre care 231 acte au fost pentru persoane fizice și  
215 acte pentru persoane juridice.  
 
Alte activit i: 
Acordarea de consiliere telefonică unui număr de 7 persoane 
care s-au adresat Compartimentului Apostilă și consemnarea 
problematicii semnalate în caietul de evidență. 
 

APOSTILĂ 

 

RELA II INTERNA IONALE 
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 august 2018, conducerea Instituției Prefectului - 
Județul Timiș a participat la un număr de 3 întâlniri cu delegații 
străine reprezentând: Republica Federală Germania - 2 delega ii, 
Regatul Spaniei – 1 delega ie 
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“Elaborarea şi redactarea a 
75comunicate de presă şi 
publicarea acestora pe site-ul web al 
Institu iei Prefectului Jude ul Timiş” 
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COMUNICARE 

În luna august 2018 activitatea de comunicare a constat 
în publicarea a 5 comunicate de pres  pe site-ul web 
al Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş; actualizarea site–
urilor instituţiei, actualizarea paginii de facebook a 
instituției. 
 
 

RELAŢII PUBLICE 

RELA II PUBLICE 
În luna august 2018 s-a 
înregistrat un număr total 
de 62 petiţii dintre care: 
30 au fost soluţionate și 
32 se află în curs de 
soluționare; la ghişeul de 
relaţii cu publicul au fost 
îndrumaţi şi informaţi 67 
cetăţeni, iar la telefonul 
cetăţeanului au fost 
primite 20 apeluri.               
În luna august 2018, 14 

persoane au fost primite în audienţă. 
 
ARHIV  
Fondul arhivistic la 31.08.2018, a fost de - 
5327 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 consultanță pe diverse teme unui număr de 26 cet eni români 
apar inând minorit ii romilor; 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

de cazuri. Pe linia aplicării 
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 52 
notific ri, din care: - 37 

mențiuni în cazurile în 
care organele judiciare au 

instituit măsuri 
preventive; 6 menţiuni 
pentru persoanele pe 

numele cărora au fost 
emise mandate de 

      În cursul lunii august 
a fost emis un număr total 
de 6.917 paşapoarte 
(5.336 pașapoarte simple 
electronice şi 1.538 

paşapoarte simple 
temporare); s-a operat 

anularea unui număr de 
3.104 paşapoarte 
(1.537 pașapoarte simple 
electronice şi 1.567 
paşapoarte simple 
temporare) şi au fost 
declarate pierdute 264 

paşapoarte. În ceea ce 
privește constatarea de 
falsuri sau alte infracțiuni 
de acest fel, în luna 
august nu au existat astfel 

 

executare a pedepsei cu 
închisoarea; - 2 menţiuni 
cu motivul internat într-un 

centru educativ/detenţie; 
- 1 menţiune cu motivul 
amânare aplicare 
pedeapsă/suspendare 
executare pedeapsă sub 
supraveghere; 

- 1 menţiuni cu motivul 
amânare executare 
pedeapsă/întrerupere 
executare pedeapsă/
liberare condiționată; 5 

mențiuni pentru cetățenii 
români dați în urmărire 
generală. pasapoarte (0). 

 

“Au fost emise 

3.594 permise de 

conducere și a 

fost preschimbat 

un număr de 60 

permise de 

conducere.” 

“În cursul 

lunii august 

au fost 

eliberate 

6.917 

paşapoarte” 

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

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN A 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

Dovezi certificate de înmatriculare, august  2018—5.501, radieri din circulatie 

3.099; autorizații provizorii de circulație –3.293. Plăcuțe A–14.915 ; B—36,C– 

130. Sume încasate în total - 442.178, din care numere preferentiale-123.660. 

Parcul auto, la 31 august 2018 –318.721. Total permise de conducere emise– 

3.146, permise de conducere preschimbate baza veche 4, permise străine 
preschimbate cu documente românești– 56,  permise false sau declarate pierdute in 

fals—0. Total posesori de permise de conducere – 350.897. Total candidati exami-

nati 2.026, total candidati admisi 682. 

 
  

Au fost comunicate serviciului un număr de  1003  dispoziții  și  538 hotărâri■ Au fost verificate 

857 dispoziții  și 430  hotărâri ■Au fost formulate 11 recursuri gra ioase 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 25 întâmpin ri, 38 referate pentru emiterea Ordinului prefectului 

privind terenul aferent construcției, 1 circular  la unitățile administrativ teritoriale și 2 
r spunsuri la petiții ■ A fost acordată consultan  juridic , 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  12 termene ■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, 2 situații lunare comunicate la ANRP și 6 

adrese către instituții ■ Au fost întocmite de către secretariatul tehnic pentru aplicarea Legii 
9/1998 și Legii 290/2003, 2 întâmpin ri pentru dosarele de Legea 290/2003 ■ Au fost întocmite 
40 adrese, 10 r spunsuri la petiţiile  avînd ca obiect probleme de  contencios  administrativ, 5 
avize de legalitate, 2 circulare către unitățile administrativ teritoriale, 2 r spunsuri la 
radiogram , 2 referate pentru emiterea Ordinului Prefectului, 2 Ordine ale prefectului, 4 
rapoarte săptămânale privind activitatea serviciului, 4 inform ri legislative privind actele 

normative relevante pentru activitatea instituţiei noastre;●Participarea la audien ele acordate de 
conducerea instituției●Participarea în comisile de concurs pentru ocuparea/promovarea 

posturilor din cadrul unitățiilor administrativ teritoriale și a serviciilor  publice deconcentrate. 
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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 „Plă i restante” şi unii indicatori din bilan ; 

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

61.01;Cererea de credite lunară pentru luna noiembrie 2012;Situa ia plă ilor planificate pentru fiecare decadă a 

lunii;Recuperare cheltuieli utilită 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 lunară privind contribu ia 

de asigurări sociale de sănătate achitată de angajator şi angaja i – cap. 61.01 (4 anexe) ;Declara ia lunară privind 

contribu ia de asigurări sociale de sănătate achitată de angajator şi angaja i – cap. 51.01 (4 anexe) ;Declara ia privind 

eviden a nominală a asigura ilor şi a obliga iilor de plată la bugetul asigurărilor de şomaj – 2 anexe ;Declara ia 100 şi 102 

privind obliga iile de plată la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale şi fonduri speciale ;Declara ia privind eviden a 

nominală a asigura ilor şi a obliga iilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat – 2 anexe pentru cap. 51.01 şi 2 

anexe pentru 61.01 (excepta i);Ordinele de modificări în func ia publică: suspendări, încetări, numiri în func ie; Declara ii 

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

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

Raportări 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 instituției; Situația 

centralizatoare privind asigurarea cu carburanți a autovehiculelor din dotare. 

SERVICIUL FINANCIAR –CONTABIL, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV 

 

ELABORARE LUCR RI 
Starea  economico - socială a județului Timiş, în luna iunie 
ACTIVITATEA COMISIILOR / COMITETELOR ORGANIZATE ÎN COORDONAREA 
PREFECTULUI / SUBPREFECTULUI 
Comitetului Local pentru Combaterea bolilor—Organizarea împreună cu DSVSA a ședinței 
Comitetului; Local pentru Combaterea bolilor ( 19.07.2018); actualizarea OP pentru constituirea 
Comitetului Local pentru Combaterea bolilor; transmiterea unei circulare către UAT-uri pentru 

informarea cu privire la măsurile care trebuie luate de crescătorii de porci în vederea diminuării 
riscului apariției pestei porcine africane 
Colegiu Prefectural -participarea la ședința Colegiului Prefectural în data de 27 iulie 
2018;întocmirea Procesului verbal, în urma ședinței; întocmirea Raportului către MAI 
Comisiei de dialog social a județului Timiș: transmiterea invitațiilor la ședința de dialog social; 
pregătire ședință dialog social; participarea la ședința în 31.07.2018 și întocmirea procesului verbal 
al ședinței 
Convocarea  pentru ședința din data de 30.07.2018 a membrilor  Comitetului  Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice; Elaborarea raportului ședinței 
Comitetului  Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice  
SITUA II DE URGEN : 

elaborarea Hotărârii nr. 7 - 11 a Comitetului pentru situații de urgență de aprobare a  Procesul - 
Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase produse în județul Timiș  

participarea la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență  
soluționarea corespondenței privind activitatea de gestionare a situațiilor de urgență 


