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ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 
În luna martie, 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 
INTERNATIONALE 
Î n t â l n i r i  a l e 
conducerii Instituției 
Prefectului - Județul 
Timiș cu delegații 
străine la sediul 
instituției sau în 
c a d r u l  u n o r 
evenimente de relații 
internaționale: 

În cursul lunii 
martie 2019, 
conducerea Instituției 
Prefectului - Județul 
Timiș a participat la un 
număr de 6 întâlniri 
cu delegații străine 
reprezentând 
Republica Tunisia – 1 
delegație, Republica 
Bulgaria – 1 

delegație, Republica Federală Germania - 
2 delegații,  Republica Italiană -1 
delegație și Republica Moldova – 1 
delegație. 

Subprefectul județului Timiș și colegi 
din cadrul Instituției Prefectului au participat 
la manifestările organizate cu ocazia Zilei 
Maghiarilor de Pretutindeni, în data de 15 
martie 2019. 
Evenimente organizate, la Timișoara, 
în contextul preluării de către 
România a Președinției Consiliului UE, 
la care Instituția Prefectului - Județul 
Timiș a participat în calitate de 
partener 
”Reuniunea informală a directorilor politici 
de securitate UE”, organizată de Ministerul 
Afacerilor Externe, în 21-22 martie 2019, la 
Timișoara 
Reuniunea Directorilor Generali din 
Învățământul Preuniversitar/Școli, 
organizată de Ministerul Educației Naționale, 
în 31 martie – 2 aprilie 2019, la Timișoara 

 

AFACERI EUROPENE 

R
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“În luna marrtie 

2019 , a fost 

prelucrat în 

conformitate cu 

prevederile 

Convenției de la 

Haga din 1961, un  

număr  de  234 acte” 

 

 
În luna martie 
2019 a fost prelu-
crat în conformi-
tate cu prevederile 
Convenției  de la 
Haga din 1961, un  
număr  de  312  
acte, dintre care 
234 acte au fost 
pentru persoane  

fizice și 78 acte pentru per-
soane  juridice. 
Alte activități: 
Acordarea de consiliere telefonică 
unui număr de 7 persoane care s-
au adresat Compartimentului 
Apostilă și consemnarea 
problematicii semnalate în registrul 
de evidență. 

 

 

APOSTILĂ 
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COMUNICARE 

În luna imartie  2019 
activitatea de comunicare a 
constat în: publicarea a 6 
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:  

Pregătirea activităților dedicate dilei de 8 aprilie—Ziua Internațională a Romilor. 

Asigurarea 
de 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

declarate pierdute 
218 paşapoarte (79 
pașapoarte simple 
electronice şi 139 
paşapoarte simple 
temporare). 

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

În cursul lunii 
MARTIE 2019 a fost 
emis un număr total 
de 4.105 
paşapoarte (3.628 
pașapoarte simple 
electronice şi 477 
paşapoarte simple 
temporare); s-a 
operat anularea unui 
număr de 1.878 
paşapoarte (1.245 
pașapoarte simple 
electronice şi 633 
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 
60 notificări, din 
care: 
- 29 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 martie 

au fost 

eliberate 

4.105 

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, 4.856 , radieri din circulatie –
3.294; autorizații provizorii de circulație –2.831. Plăcuţe A–12.601 ; 
B—31, C– 105; Sume încasate în total - 378.558 lei, din care numere 
preferentiale-109.170. Parcul auto, la 31 martie  2019–328.235 
Permise preschimbate baza veche 13, permise străine preschimbate 
cu documente românești– 64,  permise false sau declarate pierdute 
in fals—1. Total posesori de permise de conducere – 353.300. 
Candidați examinați la proba teoretică—1.774, admiși-931 (procentaj 
52,48%). Candidați examinați la proba practică— 1.685, admiși 659 

Au fost comunicate serviciului un număr de  1426 dispoziții  și 872  hotărâri■ Au fost verificate 
1170dispoziții  și 570  hotărâri■Au fost formulate 33 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 28 întâmpinări, 3 referate către Comisia județeană de fond funciar, 2 
referate de plată, 2 referate de apelare, 2 răspunsuri la petiții■ A fost acordată consultanță 
juridică, secretarilor, primarilor şi consilierilor unităților    administrativ - teritoriale din județul 
Timis ■Au fost verificate procesele verbale ale Comisiilor locale de fond funciar și au fost  
întocmite 13 adrese către Comisile locale de fond funciar, 9 răspunsuri la petițiile de fond 
funciar, 4  adrese către primării și  4 răspunsuri la radiograme ■A fost asigurată reprezen-
tarea Comisiei Județene de Fond Funciar/Prefectul județului Timiș în cauzele aflate pe rolul in-
stanțelor de judecată, în  62 termene ■Au fost întocmite de către Biroul judeţean pentru 
urmărirea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 10/2001 -  2 situații lunare comunicate la 
ANRP, 8 răspunsuri la radiogramă privind condamnații de război  și 5 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 privind actele normative relevante pentru 
activitatea instituţiei noastre, 3 situații trimestriale, 1 notă internă și 2 răspunsuri la 
radiograme. Participare la organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019. 
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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 

INFORMARE LUNARĂ PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIILE PUBLICE 
DECONCENTRATE DIN JUDEȚUL TIMIS 
Au fost elaborate următoarele lucrări: Starea  economico - socială a județului Timiş, în luna februarie, lucrarea 
de centralizare a situației costurilor evaluate pentru studii de fezabilitate sau alte informații referitoare la proiectele 
de alimentare cu gaz în județul Timiș la solicitarea MDRAP 
Au fost transmise informări:  
circulara către UAT de informare privind derularea programelor de interes național “Servicii comunitare la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”  și “Creșterea capacității serviciilor publice de 
asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”, circulara către UAT privind centralizarea situației 
costurilor evaluate pentru studii de fezabilitate sau alte informații referitoare la proiectele de alimentare cu gaz în 
județul Timiș,  circulare UAT cu solicitare de raportare microbuze școlare la solicitarea MDRAP, informarea lunară 
MADR privind îndeplinirea responsabilității de a informa publicul larg, despre implementarea în plan local, a 
Programului  
ÎNTÂLNIRI DE LUCRU Participare la sediul Ministerului Energiei la ședința de lucru privind criza alimentării cu 
gaz în S-V județului Timiș. –Participare la întâlnirea dintre reprezentanții Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,  cu subprefectul județului 

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 25 martie  2019 având ca 
temă:Prezentarea Programului de măsuri de supraveghere sanitară veterinară în perioada premergătoare și în timpul 
sărbătorilor pascale, în domeniul igienei și sănătății publice sanitare veterinare. Prezentarea Programului de măsuri pentru 
asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Timișîn perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor 
pascale. Aprobarea, prin hotărâre, a Planului comun de măsuri ce vor fi întreprinse în județul Timiș pentru protejarea sănătății 
și siguranței populației, în perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor pascale, în anul 2019.Diverse. 
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Zilnic se transmit raportări către MAI cu privire la evoluția 

pestei porcine africane în județul Timiș 
Dialog Social Întocmirea sinteza şedinţei Comisiei de dialog social a judeţului Timiş din data de 1 martie  

2019, cu tema „„Nemulțumirile angajaților din sistemul de sănătate” 
 

Situații de urgență 
Emiterea O. P. nr. 141/ 29.03.2019 privind actualizarea componenței Comitetului județean pentru 


