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AFACERI EUROPENE 
 
APOSTILĂ: 
În luna iulie  2020 a fost prelucrat în conformitate cu prevederile 
Convenției  de la Haga din 1961,un  număr  de  152 acte, dintre care  
101 acte au fost pentru persoane  fizice și  51 acte acte pentru 
persoane  juridice. 
COMUNICARE 
În luna iulie 2020 activitatea de comunicare a constat în: publicarea a 
17 comunicate de presă pe site-ul web al Instituției Prefectului 
Județul Timiș; actualizarea site–urilor instituției, actualizarea paginii de 
facebook a instituției. 
 

În data de 29 iulie 2020 s-a organizat Ceremonialul militar și 
religios dedicat Zilei Imnului Național al României. 

 
În data de 27 iulie 2020, a avut loc conferința de încheiere a 

proiectului: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru 
migranți, implementat de: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor 
din România, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Timiș, 
Instituția Prefectului Județul Caraș - Severin   și Asociația Filantropia 
Oradea.       

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și Inspectoratul 
General pentru Imigrări, prin Programul Național – Fondul Azil, Migrație 
și Integrare.  

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de 
beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe 
cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de 
ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea 
integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și 
europeană.  
 
RELAȚII PUBLICE 
În luna iulie 2020 s-a înregistrat un număr total de 26 petiții dintre 
care: 14 au fost soluționate și 12 se află în curs de soluționare; la 
ghișeul de relații cu publicul au fost îndrumați și informați 17 cetățeni.  
 
ARHIVĂ 
Fondul arhivistic la 31.07.2020, a fost de - 5.327  unități arhivistice.  
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Cuprins: 

conducerea instituției a participat la 
evenimentele organizate la Timișoara, în 
cadrul Președinției României la Consiliul 
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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 iunie 
Monitorizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare în  anul  2020, 

la  nivelul  judeţului  Timiş, semestrul I 

Elaborarea de propuneri pentru Implementarea Strategiei 
Nationale impotriva traficului de persoane 2018-2020 

Monitorizarea acţiunilor de control privind substanţele noi 
cu proprietăţi psihoactive (SNPP) desfăşurate la nivelul 
judeţului Timiş, în semestrul I 2020 

Lucrarea de centralizare a somațiilor transmise 
proprieterilor de terenuri infectate cu buruiana 
ambrosia 

raportare centralizare la nivelul județului referitor la situația 
persoanelor evacuate din așezările informale sau din 
imobile care prezintă un risc pentru viața ocupanților  

raportare centralizare situație constituire comisiejudețeană 
și comisii  locale pentru recensământul populației și 
locuințelor din anul 2021 
 
 
Au fost transmise informări:  
- 21 adrese către SPD  și structuri teritoriale MAI 
- 7 circulare către UAT din județul Timiș 
 Informări: MAI și Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri despre intrerupera furnizării de 
gaze  naturale în zona Deta și demersurile întreprinse 

Raportare zilnică situație evoluție pesta porcină africană 
la nivelul județului 

 
 
 

Serviciul dezvoltare economică şi monitorizare a  
Serviciilor publice deconcentrate 
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COMUNICARE 

Activitate în cadrul 
comisiilor: 
    Şedinţa Colegiului 
prefectural al judeţului 
Timiş în data de 24 
iulie cu ordinea de zi: 
1.Prezentarea raportului de 
activitate pe anul 2020 a 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Timiș 
2.  Prezentarea raportului de 
activitate pe anul 2020 a Filialei 
Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Timiș 
3. Prezentarea raportului de 
activitate pentru anul școlar 
2019 - 2020 a Inspectoratului 
Școlar Județean Timiș 
4. Diverse 

 

 
Comitetul județean pentru Situații de Urgență Timiș s-a întrunit în 4 

ședințe: 2.07.2020, 8.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020 
 

întocmirea documentației pentru alocarea despăgubirilor la obiectivele din 
partimoniul UAT-urilor afectate de fenomenele hidrometeorologice produse 
în județul Timiș, în luna iunie 2020. 

raportare  macheta “SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A EVALUĂRII PAGUBELOR 
cauzate de fenomenele meteo și hidro înregistrate în perioada iunie - iulie” 
în județul Timiș 

raportare completare anexa “cheltuielile de urgență pentru intervenție, 
recuperare și reabilitare”. Pentru structurile MAI din județ 

 Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiș  -s-a întrunit 
în  1 ședința în data de 29.07.2020 

Transmiterea unui material îndrumare structuri MAI pentru 
transmiterea lunară către Instituția Prefectului și DGMO a 
raportului cu acțiunile desfășurate  pentru combaterea 
pestei porcine africane în  județul Timiș 
 

raportare zilnică la CNCCI situație evoluție PPA în județ 
 

Au fost emise 3 ordine convocarea comisiei de evaluare în 
vederea lichidării  focarelor de boală  
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cetățenilor români împotriva 
cărora au fost dispuse măsuri 
de restricționare de către 
organele judiciare 
competente, a fost operat un 
număr de 77 notificări, din 
care:- 31 mențiuni în 
cazurile în care organele 
judiciare au instituit măsuri 
preventive;27 mențiuni 
pentru persoanele pe numele 
cărora au fost emise 
mandate de executare a 
pedepsei cu închisoarea; 2 
menţiuni cu motivul internat 
într-un centru educativ/detenţie; 
- 17 mențiuni pentru 
cetățenii români dați în 
urmărire generală.În cazul 
unei persoane a fost 
retras pașaportul, luându-se 
măsura ca pe perioada 
suspendării dreptului la libera 
circulație, acesta să fie 
păstrat în custodia serviciului 
nostru.De asemenea, au fost 

În cursul lunii IUNIE 2020 a 
fost emis un număr total de 
5.779 pașapoarte (4.925 
pașapoarte simple 
electronice și 854 
pașapoarte simple 
temporare); s-a operat 
anularea unui număr de 
3.039 pașapoarte (1.974 
pașapoarte simple 
electronice și 1.065 
pașapoarte simple 
temporare) și au fost 
declarate pierdute 264 
pașapoarte (108 
pașapoarte simple 
electronice și 156 
pașapoarte simple 
temporare). În ceea ce 
privește constatarea de 
falsuri sau alte infracțiuni de 
acest fel, în luna iunie nu au 
existat astfel de cazuri. 
Pe linia aplicării prevederilor 
legale de suspendare a 
dreptului la libera circulație a 

 

eliberate 13 adeverințe 
necesare cetățenilor români 
la ambasade pentru 
contracte de muncă, cu 
privire la faptul că au/nu au 
restricții privind regimul 
liberei circulații în străinătate 
(13), respectiv cu privire la 
istoricul de pasapoarte (0). 

 
 

 

 

 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice a Județului Timiș s-
a întrunit în luna iulie  și a avut ca temă de discuții 
Informare privind situația Coronavirus în județul Timiș 
ACTIVITATEA COMISIILOR MIXTE 
 

- activitate la sediul APM în cadrul Comisiei de analiză 
tehnică, proiecte analizate 22 

 

AVERIZĂRI METEO: 30 

Dovezi certificate de înmatriculare—3.959, Certificate de 
radiere—2.976, Autorizații provizorii de circulație—2.705, Plăci 
confecționate—în total—11.168, din care A—11.029, B—24, C-
115. Suma încasată—total 334.867, numere preferențiale—
95.715. Documente false depistate—0. Vehicule furate 
depistate—0. Parcul auto—353.718. Permise de conducere 
emise—3.192, preschimbate—baza veche—4, preschimbate 
cu documente românești—61, permise false sau declarate 
piedute în fals—0. 
Total posesori de permise de conducere—362.023, din care în 
sistem informatic—314.616, în baza veche—47.422. 
Candidați examinați—2326. Admiși la proba teoretică—1242. 
Admiși la proba practică 605.  
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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 CONTROLUL LEGALITĂȚII , APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU ȘI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

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 instituției; Situația centralizatoare privind asigurarea cu carburanți a 

autovehiculelor din dotare. 

SERVICIUL FINANCIAR –CONTABIL, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV 

Au fost comunicate serviciului un număr de 1215 dispoziții și 635 hotărâri;  
■Au fost verificate 980 dispoziții și 500 hotărâri; ■Au fost formulate 4 recursuri grațioase 
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, 90 adrese către instituții, 15 răspunsuri la petiții,  2 avize de legalitate,  3 
informări legislative ; ■A fost acordată consultanță juridică, secretarilor, primarilor și 
consilierilor unităților    administrativ - teritoriale din județul Timis; ■Au fost redactate 15 
întâmpinări pentru dosarele de fond funciar, 6 referate de punere în executare, 4 
adrese către instituții și 5 răspunsuri la petiț ii; ■A fost asigurată reprezentarea Comisiei 
Județene de Fond Funciar/Prefectul județului Timiș în cauzele aflate pe rolul instanțelor de 
judecată, în  20 termene; ■Au fost întocmite 8 adrese către Comisiile locale de fond funciar, 
10 răspunsuri la petiț iile de fond funciar, 28 referate pentru Comisia județeană de 
fond funciar, 2 Ordine ale prefectului, 3 adrese pentru convocarea membrilor 
Comisiei tehnice și județene de fond funciar, 26 hotărâri adoptate de Comisia județeană de 
fond funciar, 26 adrese de comunicare a hotărârilor CJFF, 1 proces verbal al ședinței CJFF, 
4 răspunsuri la radiogramă, participarea la ședințele Colectivului de lucru și a 
Comisiei județene de fond funciar  din 25.06.2020 și 09.07.2020;  ■Comisia județeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor s-a întrunit în cadrul lunii iulie  într-o  
ședință (9.07.2020) și a adoptat 25 de hotărâri; ■Au fost întocmite, de către Biroul județean 
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,  1 referat de legalitate și 2 răspunsuri la petiț ii;  

■ Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020 au fost 
emise 4 Ordine ale prefectului.  


