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1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA 

INSTITUTIEI PREFECTULUI – JUDETUL OLT 
1. Constituția României  
2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare  
3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare   
4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  
5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare  
6. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare  
7. OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu 
modificările şi completările ulterioare  

8. HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu 
modificările ulterioare  

9. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor 
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari 
publici, cu modificările și completările ulterioare  
 

Actele normative pot fi vizualizate aici: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-
noi/legislatie/.  
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2. STRUCTURA ORGANIZATORICA, ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR, 
PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE AL INSTITUTIEI 
PREFECTULUI –JUDETUL OLT 

 
a) Structura organizatorică a Instituției Prefectului – Județul Olt poate fi 

vizualizata la link-ul: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/sites/36/2017/12/org.pdf 

b)  Atribuţiile departamentelor din cadrul Instituției Prefectului – judetul Olt pot 
fi vizualizate la link-ul: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/sites/36/2017/12/rof.pdf 

c) Programul de funcţionare a Institutiei Prefectului – Județul Olt este: 
- Relații cu publicul:  Luni, Marți, Joi   08.30 - 16:30 

Miercuri  08.30 - 18:30 
Vineri   08.30 - 14:00 

- Apostilare documente: Primire documente: Luni - Joi  
Eliberare documente: Luni - Joi, 09.00 - 11:00 

- Registratura instituției:  Luni - Joi 08.30 - 16:30 
Vineri  08.30 - 14:00 

d) Programul de audienţe al conducerii Institutiei Prefectului – Județul Olt în anul 
2018 este aprobat prin ordin al prefectului si poate fi vizualizat la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/audiente/ 
Programările pot fi făcute telefonic, la nr.0249410104, 0249410090, prin e-
mail la adresa prefectura@prefecturaolt.ro, personal la sediul instituției din 
Bd. A. I. Cuza nr.12A, Slatina, Olt, sau completând formularul existent pe 
pagina de internet accesând link-ul: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/contact/ 

 
3. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA INSTITUTIEI PREFECTULUI 

– JUDETUL OLT SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA 
INFORMATIILOR PUBLICE 

a) Prefect:  PETRE – SILVIU NEACȘU 
b) Subprefect:  RADU – GEROGE IONIȚĂ 
c) Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: DOREL - ADRIAN BALACI 

- Telefon: 0249410090 interior 29007 
- E-mail: adrian.balaci@prefecturaolt.ro 

 
4. COORDONATELE DE CONTACT ALE INSTITUTIEI PREFECTULUI – JUDETUL OLT, 

RESPECTIV: DENUMIREA, SEDIUL, NUMERELE DE TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL SI 
ADRESA PAGINII DE INTERNET 

a) Denumirea:   Institutia Prefectului – Judetul Olt 
b) Sediul:    Bd. A. I. Cuza nr.12A, Slatina, Olt, Romania 
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c) Numerele de telefon: 0249410104, 0249410090, 0249414369  
d) Fax:    0249432968, 0249416239, 034940970 
e) Adresa de e-mail:  prefectura@prefecturaolt.ro  
f) Adresa paginii de internet:  http://ot.prefectura.mai.gov.ro/ 

5. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL 
a) Bugetul din toate sursele de venituri poate fi vizualizat la link-ul: 

http://ot.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/buget/ 
b) Bugetul pe surse financiare poate fi vizualizat la link-ul: 

http://ot.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/buget/ 
c) Situația plăților (execuția bugetară) poate fi vizualizată la link-ul: 

http://ot.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/buget/ 
d) Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi 

prevăzute de acte normative poate fi vizualizata la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/buget/ 

e) Situația achizițiilor publice poate fi vizualizată la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/ 

 
6. PROGRAMELE SI STRATEGIILE PROPRII 

1. Strategia de eficientizare a Instituției Prefectului – Judetul Olt 2017 - 2020, 
care poate fi vizualizata la link-ul: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/sites/36/2018/01/strategieipot2017-2020.pdf 

2. Ordinele prefectului, care pot fi vizualizate la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/ordine-prefect/ 

3. Acorduri de parteneriat, care pot fi vizualizate la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/ 

4. Resurse utile, care pot fi vizualizate la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/resurse-
utile 

5. Campanii de informare, care pot fi vizualizate la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/campanii-
de-informare/ 

  
7. LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 

a) Ordinele prefectului cu caracter normativ; 
b) Informările periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, 

sociale, culturale şi administrative a judeţului; 
c) Studiile şi rapoartele elaborate cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare 

şi propunerile privind îmbunătăţirea stării de legalitate; 
d) Informările cu privire la activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate; 
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e) Măsurile aprobate de Prefect pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice 
deconcentrate; 

f) Rapoartele şi informările cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative 
adoptate sau emise de Consiliul judeţean, Consiliile locale, sau de Primari; 

g) Evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 
publice judeţene şi locale, transmise Prefectului în vederea verificării legalităţii; 

h) Evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
i) Rezultatul verificărilor cu privire la situaţiile de dizolvare de drept a unor Consilii 

locale sau a Consiliului judeţean, la suspendarea sau încetarea de drept a unor 
mandate de consilier sau de primar ori la încetarea înainte de termen a mandatului 
preşedintelui Consiliului judeţean, după caz; 

j) Rezultatul acţiunilor de îndrumare şi verificare privind modul de exercitare de către 
primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; 

k) Rapoartele şi informările privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de 
dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice 
locale în acest domeniu; 

l) Informaţii cu privire la proiectele de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect 
soluţionarea unor probleme de interes local; 

m) Informaţii cu privire la aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu; 
n) Informaţii referitoare la activităţile desfăşurate în domeniul integrării europene; 
o) Informaţii privind activitatea Colegiului Prefectural, Comisiei judeţene pentru 

aplicarea legilor fondului funciar, Comisiei de Dialog Social, Comitetului de dialog 
civic pentru problemele persoanelor vârstnice; 

p) Informaţii privind activitatea financiar-contabilă, de resurse umane, administrativă, 
de eliberare a paşapoartelor simple şi activitatea regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, altele decât cele publicate din oficiu şi cele exceptate 
de la accesul liber al cetăţenilor; 

q) Orice alte informaţii de interes public, cu excepţia celor prevăzute de art. 12 din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
8. LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, 

POTRIVIT LEGII 
Lista documentelor produse si/sau gestionate de Institutia Prefectului – 

Judetul olt este aprobata prin ordin al prefectului, si pote fi vizualizata la link-ul: 
http://ot.prefectura.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/sites/36/2018/01/o126_2015.pdf 
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9. MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI INSTITUTIEI PREFECTULUI – JUDETUL OLT 
IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI 
DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE. 

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii 
publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage 
răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

Împotriva refuzului prevăzut mai sus se poate depune reclamaţie la 
conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de 
la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. 

Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, 
răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 
reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi 
menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute 
Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află 
sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de 
la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001. 

Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze 
informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau 
patrimoniale. 

Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curţii de apel este 
definitivă şi irevocabilă. Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în 
procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru. 

a) Modelul de Reclamaţie administrative – Refuz poate fi descarcat accesând 
link-ul: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/sites/36/2017/12/41-reclamatie-administrativa.pdf 

b) Modelul de Reclamaţie administrativă  - Netrimitere în termenul legal poate 
fi descarcat accesând link-ul: http://ot.prefectura.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/sites/36/2017/12/41-reclamatie-administrativa.pdf 
 


