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ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI

3 SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR REGIM
PERMISE DE CONDUCERE
ŞI ÎNMATRICULARE A
VEHICULELOR

In luna Februarie ( 01.02.2017 – 28.02.2017 ) 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 :
Teremia Mare
verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind modul de aplicare a
legilor fondului funciar referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate și
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, autorități, instituții, Corpului
de Control al Prefectului i-au fost repartizate spre verificare și analizare, 8 petiții,
care se referă activitatea primarilor, probleme de fond funiciar, probleme UAT, din
care au fost soluționate 8 petiții.
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 cadrul colectivului de analiza tehnica la A.R.P.M. Timis.

4 SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR PENTRU
ELIBERAREA ŞI EVIDEN A
PAŞAPOARTELOR SIMPLE

AFACERI EUROPENE
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Materiale informative cu
tematic
european
elaborate de Serviciul
Afaceri Europene, Rela ii
Interna ionale,
Comunicare
i
Rela ii
Publice:
Buletinul informativ privind
oportunitățile de finanțare de
6 SERVICIUL FINANCIAR—
la Uniunea Europeană sau
CONTABIL, RESURSE
din alte surse, numărul 1,
U M A N E
I
aferent lunii ianuarie 2017;
ADMINISTRATIV
Buletinul informativ privind
noutățile
legislative
7 SERVICIUL
europene,
numărul
1, aferent
DEZVOLTARE
lunii
ianuarie
2017;
ECONOMIC ŞI
MONITORIZARE A Buletinul de afaceri europene
al instituției, numărul 1,
SERVICIILOR
aferent lunii ianuarie 2017.
PUBLICE
Acţiuni desf urate în
DECONCENTRATE
parteneriat cu Centrul
Europe
Direct
din
Timi oaraFunda ia
Student Plus:
Pregătirea Zilelor filmului
European ”CulturActivA”. Prin
5 SERVICIUL CONTROLUL
LEGALIT II , APLIC RII
ACTELOR CU CARACTER
REPARATORIU I CONTENCIOS ADMINISTRATIV

acest proiect, pe parcursul a
patru zile – 7 martie, 5
aprilie, 10 mai si 6 iunie elevii din școlile și liceele
timișorene vor intra în
contact cu poveștile Europei

prin film.
Timiş
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European
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a
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apelurile de proiecte
5 aprilie – Ziua filmului deschise în cadrul POR
spaniol
2016 organizat de către
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Vest Timişoara în data
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RELA II INTERNA IONALE
Întâlniri ale conducerii Institu iei Prefectului - Jude ul
Timi cu delega ii str ine la sediul institu iei sau în ca
drul unor evenimente de rela ii interna ionale:

In luna februarie 2017, conducerea Instituției Prefectului
Județul Timiș a participat la o recepție organizată cu ocazia
Zilei Naționale a Republicii Serbia.

APOSTILĂ
“În luna februarie
2017 , a fost
prelucrat în
conformitate cu
prevederile
Convenției de la
Haga din 1961, un
număr de 348
acte”

În luna februarie 2017 a fost prelucrat în conformitate cu
prevederile Convenției de la Haga din 1961,un număr de
348 acte, dintre care 245 acte au fost pentru persoane
fizice și 103 acte pentru persoane juridice.
Alte activit i:
Acordarea de consiliere telefonică unui număr de 15
persoane care s-a adresat Compartimentului Apostilă și
consemnarea problematicii semnalate în caietul de evidență.

ORGANIZA II NEGUVERNAMENTALE:– ASOCIA II DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR :

Întocmirea și transmiterea către primăriile municipale, orășenești și
comunale din județul Timiș, a adresei de informare cu privire la
Ini iativa Na ional de Împ durire ″Plant m fapte bune
în România!″, demers inițiat de către Asocia ia EcoAssist
Bucure ti de a identifica terenuri din județul Timiș, pe care să se
poată face acțiuni de împădurire în cursul acestui an.
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COMUNICARE

În luna februarie elaborarea şi transmiterea a 7 r spunsuri c tre
2017
activitatea
de cet ţeni;
actualizarea
site–ului
instituţiei,
comunicare a constat în: actualizarea paginii de facebook a instituției.
publicarea
a
5
comunicate de pres pe
site-ul web al Instituţiei
Prefectului Judeţul Timiş;
RELAŢII PUBLICE

În luna februarie 2017 sa înregistrat un număr
total de 51 petiţii dintre
care: au fost soluţionate
22 și se află în curs de
soluționare
29;
la
ghişeul de relaţii cu
publicul
au
fost
ACTIVIT

îndrumaţi şi informaţi 137 cetăţeni, iar la
telefonul cetăţeanului au fost primite 36
apeluri. În luna ianuarie 32 persoane au
fost primite în audienţă.
ARHIV
Fondul arhivistic la 28.02.2017 a fost de –
5804 unit i arhivistice.

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 38 cet eni români
apar inând minorit ii romilor;
Organizarea și participarea în data de 6 februarie 2017 la şedinţa Grupului mixt
pentru problemele cetăţenilor români de etnie roma;
Participarea la manifestările organizate de membrii Grupului de Lucru Mixt pe
probleme de romi cu ocazia aniversării a 160 de ani de la dezrobirea romilor, în
data de 20 februarie.
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“Au fost emise
3902 permise de

conducere și a
fost preschimbat
un număr de 17
permise de
conducere.”

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
Dovezi certificate de înmatriculare februarie 2017 —5303 , radieri din circulatie –;
2328 autorizații provizorii de circulație –4128; Plăcuțe A–17.735 ; B-41, C– 21;
Sume încasate în total - 518565, din care numere preferentiale-148.185.
Documente false depistate 0; vehicule furate depistate 2; Parcul auto, la 28
februarie 2017 -278.464. Total permise de conducere emise– 3.902, permise de
conducere preschimbate 17, permise străine preschimbate cu documente
românești– 46, permise false sau declarate in fals—1. Total posesori de permise
de conducere la 28 februarie 2017 – 340.281. din care—sistem informatic—
292.652; baza veche 47.629. Candidati examinati –proba teoretica—2047, admisi—1003; proba practica—1.902, admisi—1.036.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN A
PAŞAPOARTELOR SIMPLE

“În cursul
lunii februarie
au fost
eliberate
2.283
paşapoarte”

În cursul lunii FEBRUARIE
2017 a fost emis un număr
total de 2.283 paşapoarte
(1.407 pașapoarte simple
electronice
şi
876
paşapoarte
simple
temporare);
s-a
operat
anularea unui număr de
1.151 paşapoarte (729
pașapoarte
simple
electronice
şi
422
paşapoarte
simple
temporare)
şi
au
fost
declarate
pierdute
113
paşapoarte (73 pașapoarte
simple electronice şi 40
paşapoarte
simple
temporare). În ceea ce
privește
constatarea
de
falsuri sau alte infracțiuni de
acest fel, în luna februarie nu

SERVICIUL CONTROLUL LEGALIT
CONTENCIOS ADMINISTRATIV

au existat astfel 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 71 notific ri, din
care: - 41 mențiuni în
cazurile în care organele
judiciare au instituit măsuri
preventive;- 19 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;
menţiune cu motivul
amânare
executare
pedeapsă/întrerupere
executare pedeapsă/liberare
condiţionată; - 1 menţiune
cu motivul altele (C.P./
C.P.P.);- 5 mențiuni pentru
cetățenii români dați în
urmărire generală. În cazul
unei persoane a fost retras
paşaportul,
luându-se
măsura ca pe perioada
suspendării dreptului la libera
circulaţie, acesta să fie
păstrat în custodia serviciului
nostru. Au fost eliberate 145
adeverinţe
necesare
cetățenilor
români
la
ambasade pentru contracte
de muncă, cu privire la faptul

1

II , APLIC RII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU I

Au fost comunicate serviciului un număr de 1744 dispoziții și 754 hotărâri; ■ Au fost verificate
1890 dispoziții și
760 hotărâri;■ Au fost formulate 40 recursuri gra ioase pentru actele
administrative comunicate de primării și consilile locale, prin care s-a solicitat autorităților administrativ
-teritoriale emitente, reanalizarea actelor în vederea revocării sau a modificării, după caz ■ Au fost
redactate 29 întâmpin ri, 4 referate de punere în executare a hotărârilor judecătorești pentru
dosarele având ca obiect fondul funciar și 7 adrese către instituții■ A fost acordată consultan
juridic , secretarilor, primarilor și 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 56 termene ■ Comisia judeţeană de fond funciar s---a întrunit în luna februarie într-o ședință ■ Au fost verificate procesele verbale ale Comisiilor locale
de fond funciar și au fost întocmite 52 adrese, 26 r spunsuri la petițiile de fond funciar și 1
circular privind stadiul de aplicare a Legii 165/2013■ Au fost întocmite de către Biroul județean
pentru urmărirea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 10/2001 -14 referate de specialitate, 4
adrese, 2 răspunsuri la petiții și 2 situații lunare comunicate la ANRP ■ Au fost întocmite 5 hot râri
ale Comisiei Județene Timiș pentru aplicarea Legii 9/1998, 5 adrese, 1 întâmpinare pentru un dosar de
Legea 9/1998 și 5 răspunsuri la petiții ● Au fost acordate 10 audien e pentru soluționarea cererilor
formulate în temeiul Legii 9/1998 și Legii nr.290/2003 ■ Au fost întocmite 45 adrese, 7 răspunsuri la
petiții, 2 circulare, 1 notă internă, 1 răspuns la radiogram , 2 Ordine ale prefectului, 2 referate
pentru emiterea Ordinului prefectului, 4 rapoarte privind activitatea serviciului și 4 informări
legislative privind actele normative relevante pentru activitatea instituției noastre; Participarea în
comisile de concurs pentru ocuparea/promovarea posturilor din cadrul unitățiilor administrativ
teritoriale și a serviciilor publice deconcentrate; Participarea la ședința Comisiei de denumiri de
străzi.
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SERVICIUL FINANCIAR –CONTABIL, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

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
61.01;Cererea de credite lunar

i mobil ; Monitorizarea cheltuielilor de personal la cap. 51.01 şi

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 –2anexe ;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 DEZVOLTARE ECONOMIC ŞI
MONITORIZARE A
SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE

Au fost elaborate următoarele lucrări:
Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, la nivelul județului Timiș, pe
anul 2017.
Raportul de activitate al serviciilor publice deconcentrate pe luna ianuarie 2017.
Situația asigurării contractelor, utilajelor și stocurilor pentru sezonul iarna 2016 - 2017.
Informare privind creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței
juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în semestrul I al anului școlar
2016 - 2017.
În ceea ce priveşte activitatea comisiilor de specialitate coordonate de către prefect ori constituite prin
ordin al prefectului: Colegiul prefectural al judeţului Timiş s-a întrunit în data de 28 februarie 2017, cu
următoarea ordine de zi:
Prezentarea i adoptarea, prin Hot râre, a Planului de ac iuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul
de guvernare, la nivelul jude ului Timi , pe anul 2017.
Analiza realiz rii în semestrul I colar 2016 - 2017 a activit ilor cuprinse în Planul jude ean comun de ac iune Cadru, pentru cre terea gradului de siguran a elevilor i a personalului didactic i prevenirea delicven ei juvenile în
incinta i în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar.Diverse.
2. Comisia de dialog social a județului Timiș s-a întrunit în data de 23 februarie 2017, cu următoarea ordine de
zi: Probleme cu care se confruntă reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale din județul Timiș;
3. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului Timiș s-a
întrunit în data de 22 februarie 2017, cu următoarea ordine de zi:
Informare privind modificările din domeniul pensiilor publice în anul 2017;
Diverse.
4. Comitetului județean pentru situații de urgență Timiș a avut în data de 08.02.2017 prezentarea bilanțului
ISU pe anul 2016.
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