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ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 

 
În luna Ianuarie, 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 primăriil pentru -
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, 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, 5 petiții, care se referă activitatea primarilor, 
probleme de fond funiciar, probleme UAT, din care au fost soluționate 3 
petiții. 
cu privire la activitatea de colaborare cu alte instituții și autorități ale 
administrației publice centrale și locale, aceasta s-a desfășurat în condițiile 
legislației actuale.  
participarea la audientele sustinute de subprefect. 
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Cuprins: 

 
RELAȚII 
INTERNAȚIONALE 
Evenimente organi-
zate, la Timișoara, 
în contextul 
preluării de către 
România a 
Președinției Consili-
ului UE, la care au 
participat experți 
din străinătate:  

Reuniunea Gru-
pului de experți 
privind reducerea 
emisiilor de gaze cu 
efect de seră 
(EGMIT), care a 
avut loc în perioada 
21-22 ianuarie 
2019, la care In-
stituția Prefectului 

a fost parteneră a 
Ministerului Medi-
ului alături de 
Consiliul Județean 
Timiș și Consiliul 
Local al Municipi-
ului Timișoara. 
Reuniunea Gru-
pului de experți 
privind adaptarea 
(EGA) în domeniul 
schimbărilor cli-
matice, care a 
avut loc  în peri-
oada 30-31 
ianuarie 2019, la 
care Instituția 
Prefectului a fost 
parteneră a Minis-
terului Mediului 
alături de Consiliul 
Județean Timiș și  
Consiliul Local al 

Municipiului 
Timișoara. De ase-
menea conduc-
erea Instituției 
Prefectului – 
Județul Timiș a 
participat în data 
de 31.01.2019 la 
inaugurarea pro-
iectului “Punctul 
de contact” pentru 
cetățenii italieni 
de pe Aeroportul 
Internațional 
Timișoara, alături 
de Consulul Onor-
ific al Italiei la 
Timișoara, Ex-
celența Sa Niccolò 
Maso. 

AFACERI EUROPENE 

R
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“În luna ianuarie 

2019 , a fost 

prelucrat în 

conformitate cu 

prevederile 

Convenției de la 

Haga din 1961, un  

număr  de  234 acte” 

 

DIVERSE: 
 
EVALUAREA ACTIVITĂȚII 
ANUALE A INSTITUȚIEI: 
În data de 29 
ianuarie 2019 a avut 
loc ședința Colegiului 
Prefectural al 
judeţului Timiş în 
cadrul căreia a fost 
prezentat Raportul de 

evaluare a 
rezultatelor activității 
desfășurate de 
Instituția Prefectului - 
Județul Timiș în anul 
2018.  

 

În luna ianuarie 2019 a fost prelucrat în conformitate cu pre-
vederile Convenției  de la Haga din 1961,un  număr  de  351  
acte, dintre care 234 acte au fost pentru persoane  fizice și  
117 acte pentru persoane  juridice. 
 
Alte activități: 
Acordarea de consiliere telefonică unui număr de 6 persoane 
care s-au adresat Compartimentului Apostilă și consemnarea 
problematicii semnalate în registrul de evidență  

APOSTILĂ 
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COMUNICARE 

În luna ianuarie 2019 
activitatea de comunicare a 
constat în: publicarea a 4 
comunicate de presă pe 
site-ul web al Instituţiei 
Prefectului Judeţul Timiş; 
actualizarea site–urilor 
instituţiei, actualizarea 
paginii de facebook a 
instituției. 
 

RELAŢII PUBLICE 

 
RELAȚII PUBLICE 
În luna  ianuarie 2019 s-a 
înregistrat un număr total 
de 58 petiţii dintre care: 
19 au fost soluţionate și 
39 se află în curs de 
soluționare; la ghişeul de 
relaţii cu publicul au fost 
îndrumaţi şi informaţi 48 
cetăţeni, iar la telefonul 
cetăţeanului au fost 
primite 11 apeluri. În 

luna ianuarie 2019, 14 persoane au fost 
primite în audienţă. 
 
 
ARHIVĂ 
Fondul arhivistic la 31.01.2019, a fost de - 
5.327 unități arhivistice.  

ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA MINORITATEA 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 15 cetățeni români 
aparținând minorității romilor; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De asemenea în data de 24 ianuarie 2019 a fost 
organizată o ceremonie militară și religioasă dedicată  
Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasat în fața 
sediului Inspectoratului Județean de Poliție Timiș. 



Page 4 Buletin Informativ 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

declarate pierdute 
208 paşapoarte (81 
pașapoarte simple 
electronice şi 127 
paşapoarte simple 
temporare). 

În ceea ce 
privește constatarea 
de falsuri sau alte 
infracțiuni de acest 
fel, în luna ianuarie 
nu au existat astfel 
de cazuri. 
 Pe linia 
aplicării prevederilor 
legale de suspendare 

În cursul lunii 
IANUARIE 2019 a 
fost emis un număr 
total de 2.689 
paşapoarte (2.262 
pașapoarte simple 
electronice şi 427 
paşapoarte simple 
temporare); s-a 
operat anularea unui 
număr de 1.581 
paşapoarte (928 
pașapoarte simple 
electronice şi 653 
paşapoarte simple 
temporare) şi au fost 

 

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: 
- 18 mențiuni în 
cazurile în care 
organele judiciare au 
instituit măsuri 
preventive; 

“Au fost emise 

2.549 permise de 

conducere și a 

fost preschimbat 

un număr de 42 

permise de 

conducere.” 

“În cursul 

lunii ianuarie 

au fost 

eliberate 

2.2.689 

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, 4.381 , radieri din circulatie –
3.720; autorizații provizorii de circulație –2.622. Plăcuţe A–11.820 ; 
B—30, C– 43; Sume încasate în total - 353.576 lei, din care numere 
preferentiale-104.085. Parcul auto, la 31 decembrie  2018 –323.440. 
Total permise de conducere emise– 2.549, permise de conducere 
preschimbate baza veche 4, permise străine preschimbate cu 
documente românești– 42,  permise false sau declarate pierdute in 
fals—0. Total posesori de permise de conducere – 352.665.  

Au fost comunicate serviciului un număr de  1086 dispoziții  și 525 hotărâri■ Au fost verificate 
1380 dispoziții  și 660  hotărâri■Au fost formulate 27 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 14 întâmpinări, 4 referate către Comisia județeană de fond funciar, 20 
referate pentru emiterea Ordinului prefectului pentru terenul aferent construcției, 2 referate de 
plată, 2 referate de apelare, 5 cereri la instanță pentru comunicarea hotărârilor judecătorești și 
14 răspunsuri la petiții■ A fost acordată consultanță juridică, secretarilor, primarilor şi consil-
ierilor unităților    administrativ - teritoriale din județul Timis ■Au fost verificate procesele verbale 
ale Comisiilor locale de fond funciar și au fost  întocmite 5 adrese către Comisile locale de fond 
funciar, 6 răspunsuri la petițiile de fond funciar, 33 adrese către primării și  4 răspunsuri la 
radiograme ■A fost asigurată reprezentarea Comisiei Județene de Fond Funciar/Prefectul 
județului Timiș în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, în  43 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, 8 răspunsuri la radiogramă 
privind condamnații de război  și 4 răspunsuri la petiții ■ A fost întocmită de către secretariatul 
tehnic pentru aplicarea Legii 9/1998 și Legii 290/2003, 3 întâmpinări pentru Legea 290/2003;■ 
Au fost întocmite 16 adrese, 17 răspunsuri la petiţiile  avînd ca obiect probleme de  contencios 
administrativ, 4 rapoarte săptămânale privind activitatea serviciului, 4 informări legislative 
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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 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 (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 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 

Au fost elaborate următoarele lucrări: Stadiul realizării în trimestrul IV 2018 a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în anul 2018 – 
2020; Raportul anual de activitate al serviciului dezvoltare economică și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate; Stadiul 
realizării la trim IV 2018 a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale ale Instituției Prefectului Județul Timiș; 
Starea  economico - socială a județului Timiş, în luna decembrie; Sinteza datelor rezultate din monitorizarea acțiunilor de control 
privind SNPP desfășurate la nivelul județului Timiș pe semestrul II 2018\ 
ACTIVITĂȚI DE COORDONARE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE—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 29 
ianuarie 2019 având ca temă: Prezentarea Raportului de evaluare a rezultatelor activității desfășurate de Instituția Prefectului - Județul Timiș 
în anul 2018; Diverse. 
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor s-a întrunit în 3 ședințe de lucru și au fost adoptate 2 hotărâri. Au fost emise două ordine ale 

prefectului de  convocăre comisiei de evaluare în vederea lichidării focarelor de boală, astfel: 
- în data de 18.07.2018 în localitățile Giulvăz, Toager, Opatița; 
- în data de 19.07.2018 în localitatea Cralovăț; 
- în data de 23.01.2019 în localitarea Sânnicolau Mare 

Zilnic se transmit raportări către MAI cu privire la evoluția pestei porcine africane, în județul Timiș 
Dialog Social -Organizare ședința Comisiei de dialog social a județului Timiș în ziua de miercuri, 23.01.2019 cu ordinea de zi: 
Deficitul forței de muncă la nivelul județului Timiș; Diverse; Aprecierea participanṕilor la Comisia de Dialog Social la nivel de Prefectură a 
eficienței dialogului social. Completare chestionar.- întocmire sinteza discu>iilor ?edin>ei Comisiei de dialog social 
PROGRAMUL LAPTELE ȘI CORNUL 
-Informarea lunară PE575/14.01.2019 a Ministerului Agriculturii privind îndeplinirea responsabilității de a informa publicul larg, despre 

implementarea în plan local, a Programului pentru școli al României 
SOLUȚIONAREA CORESPONDENȚEI: 

 ÎNREGISTRARE CORESPONDENȚĂ 
Înregistrarea unui număr de  adrese de la instituţii: 2 
Sesizări și petiții de la cetățeni: 7 
Sesizări și petiții transmise către instituții și primării: 9 
Sesizări și petiții de la Guvernul României, Administrația Prezidențială și ministere: 2 

  
REZOLVAREA PETIȚIILOR 

Transmiterea unui număr către cetățeni: 11 
Transmiterea unui număr adrese Guvernul României, Administrația Prezidențială și ministere și Ministerului Afacerilor Interne: 7 

  

ORDINUL PREFECTULUI PENTRU TERENUL AFERENT CASELOR DE LOCUIT ȘI ANEXELOR GOSPODĂREȘTI 

Au fost acordate un număr de 28 de audiențe 


