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I. INTRODUCERE 
 

1. Legislaţie de bază  
 

 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului sunt: 
- Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003; 
- Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 

privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
- Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

- Hotărârea Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 

- Hotărârea Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
 

2. Structură organizatorică 
 

 În anul 2017 conducerea instituţiei a fost asigurată de o echipă managerială formată din: 
 PREFECT: Petre - Silviu NEACȘU, numit prin HG nr.260/2014; 
 SUBPREFECT: Radu - George IONIȚĂ, numit prin HG nr.332/2017; 
 Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului – Județul Olt este aprobată prin Ordinul 
prefectului nr. 18/31.01.2017, având în componență: 
- Prefect; 
- Subprefect; 
- Cancelaria Prefectului; 
- Audit Intern; 
- Corpul de Control al Prefectului; 
- Structura de Securitate; 
- Biroul Financiar-Contabilitate; 
- Serviciul Verificarea Legalității a Aplicării Actelor Normative; 
- Biroul Programe și Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii 

Publice Deconcentrate; 
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Olt; 
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt. 

 Personalul Instituției Prefectului – Județul Olt este format din funcționari publici, funcționari 
publici cu statut special și personal contractual. 
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II.  OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Viziune 
Instituţia Prefectului – Judeţul Olt pledează pentru excelenţă în administraţia judeţului Olt, 

doreşte să devină o instituţie modernă, motor al schimbării, compatibilă cu instituţiile similare din 
Uniunea Europeană.  Instituția Prefectului – Județul Olt susţine procesul de reformă al administraţiei 
publice, își asumă sarcini şi caută soluţii pentru o reală descentralizare, întărire a autonomiei locale, 
oferă alternative şi expertiză în domenii necesare realizării acestor scopuri. 

Misiune 
 Aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 
 Realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 
 Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 

publice locale. 
 Coordonarea şi conducerea eficientă a serviciilor publice deconcentrate; 
 Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile 

instituţionale şi sociale; 
 Sprijinirea autorităţilor publice locale în vederea absorbţiei fondurilor structurale; 
 Gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 Eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 
 Eliberarea permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor. 

Valori 
 Legalitate; 
 Transparenţă; 
 Eficienţă; 
 Profesionalism; 
 Orientare către cetăţean; 
 Responsabilitate; 
 Imparţialitate; 
 Solidaritate. 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 

1. Eficientizare structurală 
 

Analiza mediului organizațional este necesară pentru a fi identificate problemele reale cu care se 
confruntă Instituția Prefectului şi pentru a oferi soluţii în vederea dezvoltării capacităţii administrative 
care să permită implementarea politicilor publice şi o organizare internă eficientă şi eficace.  

 
Analiza SWOT 

Factorii interni: puncte tari şi puncte slabe 
Factorii externi: oportunităţi şi ameninţări 
 
Puncte tari: 
 Autoritatea instituţiei; 
 Prioritizarea, planificarea, monitorizarea activităţilor şi evaluarea rezultatelor; 
 Spirit de echipă (team – building la nivel de decizie şi execuţie); 
 Personal calificat, cu o medie de vârstă relativ redusă şi stabil; 
 Echipamente IT şi acces la internet; 
 Comunicare proactivă; 
 Receptivitate şi adaptabilitate la cadrul legislativ şi la diversitatea sarcinilor de serviciu; 
 Relaţii interinstituţionale bune; 
 Încredere, respect, loialitate faţă de instituţie; 
 Transparenţă în relaţia cu cetăţenii şi autorităţile publice. 
Puncte slabe: 
 Activităţi curente nerelevante care necesită consum mare de timp; 
 Desfăşurarea activităţilor este axată mai mult pe rezultat decât pe proces; 
 Fonduri insuficiente pentru pregătire şi formare profesională; 
 Insuficienţa resurselor alocate în raport cu necesităţile curente. 
Oportunităţi: 
 Statutul de membru cu drepturi depline al României în Uniunea Europeană; 
 Implementarea acquis-ului comunitar; 
 Accelerarea reformei instituţionale; 
 Introducerea standardelor de management al calităţii în administraţia publică; 
 Dezvoltarea parteneriatului public-privat; 
 Finanţare comunitară în domeniul dezvoltării capacităţii instituţionale şi administrative. 
Riscuri: 
 Instabilitatea cadrului legislativ; 
 Insuficienta armonizare a normelor de drept intern cu normele de drept comunitar; 
 Complexitatea decizională generată de apariţia unor probleme de tip nou pentru care nu există 

practică în domeniu; 
 Lipsa de atractivitate a administraţiei pentru tinerii specialişti; 
 Mecanisme de coordonare şi control ale serviciilor publice deconcentrate imprecis definite şi 

deficitar reglementate; 
 Sisteme de dezvoltare a carierei şi de salarizare nemotivante. 
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Analiza PEST 
Reprezintă un instrument de analiză a factorilor conjuncturali externi în care operează instituţia: 

politic, economic, social şi tehnologic. Aceştia arată impactul şi tendinţele generale ale celor patru 
factori, stimulatori majori ai schimbării. 

Factorul politic – este materializat în arhitectura legislativă în care funcţionează instituţia, politicile, 
strategiile guvernamentale şi Programul de guvernare. Aceste elemente influenţează major mediul 
extern cât şi intern în care îşi desfăşoară activitatea instituţia prin componenta de reglementare pe care 
o implică. Mediul politic generează atitudini, conduite şi poate fi agent al schimbării. În acelaşi timp 
poate deveni factor de risc în ceea ce priveşte stabilitatea şi continuitatea proceselor. Preferabil este un 
mediu politic neutru rezumat strict la componenta de reglementare. 

Factorul economic – reprezintă o componentă variabilă care include mediul de afaceri şi 
investiţional, programele de finanţare, mediul financiar-fiscal şi politicile macro-economice. Din păcate, 
în acest moment amploarea crizei economicofinanciare are o influenţă nefastă şi asupra activităţii 
instituţiei, fiind dependentă de resursele bugetare alocate în mod direct cât şi de precaritatea resurselor 
financiare ale celorlaţi “actori” cu care intră în contact. Tendinţele sunt încurajatoare din perspectiva 
absorbţiei fondurilor structurale dacă se va reuşi un grad ridicat de implementare a proiectelor 
finanţate de acestea. 

Factorul social – ansamblul de valori, atitudini, tipologii şi caracteristici demografice care conferă o 
notă de specificitate mediului extern. Gradul de ocupare a forţei de muncă, şomajul, protecţia socială 
pot influenţa la rândul lor activitatea instituţiei care este interfaţa Guvernului în teritoriu în ceea ce 
priveşte politicile publice sectoriale. Calitatea serviciilor prestate populaţiei determină atitudini, poziţii 
şi reacţii creionând, funcţie de acestea, un mediu „ostil sau prietenos” desfăşurării activităţii. Deloc de 
neglijat, este contribuţia societăţii civile în procesele decizionale, fondată pe criterii participative şi 
transparente care pot orienta actul administrativ spre satisfacerea concretă a nevoilor sociale. 

Factorul tehnologic – „factorul viitorului”, din perspectiva dezvoltării tehnologiilor IT va deveni un 
element esenţial al performanţei, cu rezultate în ceea ce priveşte reducerea costurilor, calitatea şi 
celeritatea serviciilor oferite. Implementarea Strategiei Naţionale e-România cu componenta sa e-
Guvernare va eficientiza actul administrativ şi va simplifica raporturile dintre administraţie şi cetăţean. 

Cele două tipuri de analiză – SWOT, PEST – interpretate într-o viziune de ansamblu, integratoare, 
oferă o corectă şi obiectivă imagine atât a mediului intern cât şi extern, putându-se stabili obiective şi 
prioritiza acţiuni în măsură să întărească capacitatea administrativă a instituţiei.  Pentru stabilirea unor 
obiective şi acţiuni concrete se impune prioritizarea problemelor, separându-se cele care fac parte din 
agenda „operaţională” de cele care aparţin agendei „strategice”. Acest lucru este necesar deoarece 
problemele din agenda operaţională solicită acţiuni, responsabili şi timpi diferiţi faţă de cele din agenda 
strategică care necesită programe, strategii, responsabili pe termen mediu şi lung. 

 

2. Gestionarea resurselor umane 
 

Misiunea instituției privind resursele umane constă în implementarea unor măsuri care să acopere 
întreg domeniul referitor la gestionarea resurselor umane, respectiv recrutarea și selectarea 
personalului, promovarea personalului, pregătirea și dezvoltarea profesională continuă a salariaților, 
mecanisme privind structura și administrarea organizațională, implementarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a Regulamentului intern și a Codului Etic. 
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Aplicarea adecvată a acestor măsuri are un impact puternic asupra performanței individuale și 

organizaționale. Elementele esențiale ale strategiei de resurse umane sunt: profesionalismul, eficiența 
și eficacitatea, privite ca un complex de factori care se susțin și se consolidează reciproc, vizând 
deopotrivă satisfacerea cerințelor factorului uman și a celor generale ale sistemului organizațional, dar 
și creșterea gradului de încredere a societății în activitatea și rezultatele instituției. 

 Obiectivele propuse pentru anul 2018 au fost: 
i) Asigurarea promovării personalului la nivelul instituției, în conformitate cu procedurile 

interne de lucru și cerințele manageriale. 
 Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei în funcția publică avute în vedere la 

nivelul anului 2018, au fost: 
 Elaborarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice la nivelul instituției pentru anul 2018; 
 Implementarea la nivel practic, de zi cu zi, a reglementărilor conținute în cadrul legal, care stau 

la baza activităților privind managementul resurselor umane în cadrul funcției publice și 
personalului contractual; 

 Organizarea activităților privind managementul resurselor umane în cadrul funcției publice și 
personalului contractual; 

 Acordarea de asistență funcționarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii obligației de a 
completa cu noi atribuții, în raport de nivelul funcției publice, fișele posturilor funcționarilor 
publici promovați sau ca urmare a modificărilor legislative și monitorizarea respectării 
îndeplinirii acestor obligații; 

 Operarea și încărcarea datelor privind modificările intervenite în situația funcțiilor și 
funcționarilor publici de la nivelul instituției, pe Portalul de managament al funcțiilor publice și 
al funcționarilor publici al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

ii) Asigurarea stabilirii corecte și la termen a drepturilor salariale pentru anul 2018 
 Descrierea activităților: 
 Implementarea cadrului legal care reglementează drepturile salariale ale personalului; 
 Elaborarea actelor administrative privind salarizarea personalului din cadrul instituției- În 

cursul anului 2018 au fost emise un număr de 79 ordine ale prefectului privind stabilire drepturi 
salariale pentru personalul din cadrul Instituției Prefectului Județul Olt. 

iii) Îmbunătățirea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
personalului din cadrul instituției 
 Descrierea activităților: 
 Gestionarea procesului de evaluare a performanențelor profesionale individuale și acordarea de 

consiliere de specialitate personalului din cadrul instituției, în vederea întocmirii rapoartelor de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul instituției.  

iv) Îmbunătățirea procesului de perfecționare profesională a salariaților 
 Descrierea activităților: 
 Elaborarea Planului anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii 

funcționarilor publici din cadrul instituției, a Planului de măsuri privind pregătirea profesională 
a funcționarilor publici și a domeniilor prioritare, pentru anul 2018, în forma și conținutul 
stabilite conform formatului standard, potrivit prevederilor art. 17 alin.2 și 3 din HG nr. 
1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici; 
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 Organizarea și desfășurarea procesului de formare profesională, în baza Programului intern de 

instruire profesională pentru anul 2018, avându-se în vedere faptul că, pregătirea profesională 
și activitatea curentă sunt într-o permanentă interdependență, structura pregătirii 
concentrându-se pe transferul de cunoștințe și aplicarea lor în activitatea de bază; 

 Asigurarea unor instrumente interne de gestiune și planificare a resurselor umane din cadrul 
instituției, aplicarea principiilor egalității de șanse, motivării și transparenței; 

 Punerea în practică și diseminarea cunoștințelor dobândite de către personalul care a participat 
la cursurile de instruire și formare profesională în anul 2018, se reflectă în mod direct în 
activitatea desfășurată, având ca obiectiv creșterea performanțelor profesionale individuale; 

 În cursul anului 2018 un număr de 3 salariați au participat la cursuri de formare, în diferite 
domenii: sănătății și securității în muncă, utilizarea aplicației electronice de management al deșeurilor, 
utilizarea aplicației electronice de energie electrică și gaz. 
v) Asigurarea eficacității gestiunii evidenței personalului și a dosarelor profesionale 

 Descrierea activităților: 
 Elaborarea proiectelor de ordine individuale, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu/de 

muncă, a funcționarilor publici/personalului contractual – Au fost emise un număr de 5 ordine 
privind încetarea raporturilor de serviciu/de muncă a funcționarilor publici/personalului 
contractual; 

 Elaborarea proiectelor de ordine individuale, conform modificărilor intervenite în raporturile de 
serviciu /raporturile de muncă – Au fost emise un număr de 15 ordine ale prefectului privind 
modificările intervenite în raporturile de serviciu/raporturile de muncă.  

 Elaborarea proiectelor de ordine individuale, ca urmare a modificării drepturilor salariale - în 
cursul anului 2018 au fost emise un număr de 70 ordine ale prefectului privind stabilire drepturi 
salariale pentru personalul din cadrul Instituției Prefectului Județul Olt; 

 Gestionarea întocmirii fișelor de post ale personalului; 
 Elaborarea statului de personal și a situației privind gestionarea posturilor și a personalului 

instituției și transmiterea acestora Direcției Generale Management Resurse Umane  din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. Lunar a fost întocmită și transmisă Direcției Generale 
Management Resurse Umane  din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, situația privind 
gestionarea posturilor și a personalului instituției. În cursul anului 2018 au fost transmise un 
număr de 12 state de personal; 

 Completarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul instituției și a 
Registrului de evidență a funcționarilor publici potrivit prevederilor HG 432/2004, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Operarea și încărcarea datelor privind modificările intervenite în situația funcțiilor și 
funcționarilor publici de la nivelul instituției, pe Portalul de managament al funcțiilor publice și 
al funcționarilor publici al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 Elaborarea de sinteze și raportări, de situații și analize, la solicitarea conducerii instituției, a 
Ministerului Afacerilor Interne, a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  și a altor autorități 
și instituții publice; 

 Completarea dosarelor  personalului contractual din cadrul instituției potrivit prevederilor 
legale în materie. 
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vi) Asigurarea acordării tuturor drepturilor izvorâte din raportul de muncă/de serviciu și a 

evidenței timpului efectiv de lucru 
 Descrierea activităților: 
 Monitorizarea realizării programării concediului legal de odihnă și a altor concedii suplimentare; 
 Întocmirea foilor colective de prezență – lunar au fost întocmite foile colective de prezență; 
 Elaborarea programării concediilor de odihnă ale personalului pentru anul 2018; 
 Informarea salariaților cu privire la drepturile ce le revin în virtutea raporturilor de serviciu/de 

muncă. 
vii) Sprijinirea managementului în vederea asigurării integrității personalului 

 Descrierea activităților: 
 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese conform 

prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Primirea, înregistrarea declarațiilor de avere și de interese și eliberarea unei dovezi de primire 
– În cursul anului 2018 au fost înregistrate un număr de 53 declarații de avere și 53 declarații de 
interese; 

 La cerere, punerea la dispoziția personalului a formularelor declarațiilor de avere și declarațiilor 
de interese;  

 Oferirea de consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarațiile de avere și de 
interese și pentru depunerea în termen a acestora; 

 Evidențierea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese în registre speciale cu caracter 
public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese - În cursul 
anului 2018 au fost înregistrate un număr de 53 declarații de avere și 53 declarații de interese; 

 Asigurarea transmiterii declarațiilor către personalul autorizat, în vederea afișării și menținerii 
declarațiilor de avere și de interese, pe pagina de internet a instituției; 

 Trimiterea către Agenția Națională de Integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, 
a copiilor certificate ale declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese depuse  de către 
personalul din cadrul instituției; 

 Acordarea de consultanță referitoare la aplicarea prevederilor legale privind conflictele de 
interese și incompatibilitățile. 

viii) Sprijinirea autorităților publice locale în domeniul managementului resurselor umane 
 Consilierea cu privire la legislația în vigoare în domeniul resurselor umane, la solicitarea 

primarilor, secretarilor unităților administrativ teritoriale din județul Olt sau a personalului cu 
atribuții în domeniul respectiv. 

 De asemenea, în temeiul prevederilor OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
și Ordinului  Viceprim – ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale  și Administraţiei Publice 
nr.4514/12.04.2018 privind aplicarea prevederilor art.III alin.11 din OUG nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, a fost stabilit numărul maxim de posturi pentru anul 2018, 
aferent Consiliului Judeţean Olt şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Olt. 
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3. Utilizarea resurselor financiare 
 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt  foloseşte în desfăşurarea activităţii financiar contabile 
programele puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv MISAL pentru calculul 
drepturilor salariale, CONTBUG pentru înregistrarea în contabilitate a documentelor contabile, SITFIN 
pentru întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. Începând cu luna noiembrie 2016 se 
lucrează pe un sistem unitar implementat de ANAF, de raportare a situaţiilor financiare, FOREXEBUG, 
dar şi de înregistrare a angajamentelor bugetare şi plăţilor. 

Activitatea de cheltuieli a instituţiei în anul 2018 s-a desfăşurat pe două capitole de cheltuieli, 
respectiv 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”. 
Ultimul buget aprobat Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt pentru desfăşurarea activităţii în anul 2018 
este în valoare totală de 5.898.000 lei, defalcat pe capitole de cheltuieli şi titluri, astfel: 

 

Capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”     = 4121000 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 3679000 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 415000 

Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 27000 
 

Capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi siguranţă naţională” = 1777000 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1658000 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 119000 

Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 0 
 

Faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, la nivelul instituţiei au fost efectuate plăţi până la 
data de 31.12.2018 astfel: 

 

 La capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, au fost efectuate plăţi de 4.074.025 
lei total, din care pentru: 
 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 3645885 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 402055 lei 

Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 26085 lei 
 

 La capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi siguranţă naţională” au fost efectuate plăţi de 1.753.590 
lei total, din care pentru: 

 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1646919 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 106671 lei 

Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 0 lei 
 

Având în vedere cele prezentate, rezultă că angajarea şi utilizarea creditelor bugetare s-a făcut cu 
respectarea  prevederilor Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, astfel că plăţile efectuate s-au încadrat în 
limitele prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2018. 
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 Plăţile reprezentând cheltuieli de personal în sumă de 3.645.885 lei, la capitolul 51.01 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 1.646.919 lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, au fost efectuate la termenele stabilite, pe baza statelor de salarii şi a altor 
documente de plată a obligaţiilor legale faţă de bugetele publice. 
Din totalul cheltuielilor de personal, 990.660 lei reprezintă indemnizaţiile plătite personalului 
care a participat la desfăşurarea referendumului naţional pentru modificarea Constituţiei. La 
plata drepturilor de personal şi a obligaţiilor legale faţă de bugetele publice au fost avute în 
vedere următoarele: 
- numărul de personal cuprins în statele de plată a salariilor să corespundă cu cel din statele 

de funcţii aprobate de Ministerul Afacerilor Interne. 
- întocmirea statelor de salarii s-a făcut pe baza documentelor legale de stabilire a salariilor şi 

a foilor colective de prezenţă întocmite pentru activitatea prestată. 
- reţinerile din salariile personalului reprezentând; contribuţia individuală la asigurările 

sociale de stat, contribuţia individuală pentru constituirea fondului de asigurări sociale de 
sănătate, contribuţia individuală pentru constituirea fondului de şomaj şi impozitul pe 
veniturile din salarii au fost  corect şi legal stabilite, iar sumele au fost virate la termen şi pe 
destinaţii legale. 

 Plăţile reprezentând cheltuieli cu bunurile şi serviciile, în sumă  de 402.055 lei la capitolul 
51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 106.671 lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională“, au fost efectuate în baza planului de achiziţii aprobat, cu respectarea 
legislaţiei privind achiziţiile publice.  

 Conform datelor prezentate, cheltuielile cu bunurile şi serviciile necesare pentru 
desfăşurarea activităţii  instituţiei în anul 2018, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi 
acţiuni externe”, au fost efectuate în principal pentru: 
- serviciile cu utilităţile (căldură, energie electrică, apă, salubritate) în sumă de 103.208 

lei ce reprezintă  25,67% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 
- alte servicii ( curăţenie, întreţinere centrală termică, întreţinere lift, întreţinere 

instalaţie sanitară, vulcanizări auto, spălări auto ş.a.) în sumă totală de 76.587 lei ce 
reprezintă 19,05% din totalul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 

- materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional ( consumabile birotică, servicii 
aparatură birotică, ş.a.) în sumă totală de 57.239 lei ce reprezintă  14,23% din totalul 
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 

- reparaţii curente în sumă totală de 24.318 lei ce reprezintă 6,05% din totalul 
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi care se referă la reparaţii auto, reparaţii ale 
grupurilor sanitare, birourilor şi intalaţiei de încălzire; 

- telecomunicaţii şi timbre poştale în sumă totală de 23.814 lei ce reprezintă 5,92% din 
totalul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 

- carburanţi şi lubrefianţi în sumă de 15.000 lei care se încadrează în achiziţia aprobată 
de carburant auto şi reprezintă  3,73% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 

- cheltuieli cu bunurile şi serviciile necesare pentru desfăşurarea referendumului 
naţional privind modificarea Constituţiei în sumă totală de 128.198 lei şi reprezintă 
31,88% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile instituţiei în anul 2018. 

 
   



RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT ÎN ANUL 2018 

 

10 | 53 

 

 De asemenea, cheltuielile cu bunurile şi serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii  
instituţiei în anul 2018, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională” în 
sumă de 106.671 lei au fost efectuate în principal pentru: 
- cheltuielile cu serviciile utilitare (căldură, energie electrică şi apă) în sumă de 40.620 

lei ce reprezintă 38,08% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 
- carburanţi şi lubrefianţi în sumă de 2.500 lei care se încadrează în achiziţia aprobată 

de carburant auto şi reprezintă 2,34% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile. 
- servicii (consumabile birotică, servicii aparatură birotică, spălări auto ş.a.) în sumă 

totală de 10.235 lei ce reprezintă 9,59% din totalul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. 
 Plăţile reprezentând - Alte cheltuieli (despăgubiri civile) -  efectuate la capitolul 51.01 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe” în sumă de 26.085 lei, reprezintă  plata cheltuielilor de 
judecată stabilite în baza unor sentinţe civile rămase definitive. 

 
4. Activitatea de achiziţii publice 

 

În cursul anului 2018 cea mai mare parte a achiziţiilor de produse şi servicii, necesare pentru 
desfăşurarea activităţii în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, s-a efectuat prin intermediul 
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP-SICAP). Astfel, au fost achiziţionate prin SEAP-SICAP 
bunuri şi servicii în valoare de 233.613,13 lei (valoare cu TVA). 

În luna decembrie 2018 a fost întocmit Programul estimativ de achiziţii publice pentru anul 2019. 
A fost întocmită, de asemenea, Strategia de achiziţii publice pentru anul 2019. 
 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 
 

Pentru desfăşurarea activităţii, în anul 2018 au fost asigurate credite bugetare pentru achiziţia de 
materiale, combustibil, tehnică de lucru şi mijloace de comunicaţie. 

Instituţia Prefectului – Judeţul Olt a avut în dotare 12 autovehicule. Astfel pentru desfăşurarea 
activităţii  în anul 2018 s-au folosit 10 autovehicule pentru care au  fost asigurate reparaţiile, piesele de 
schimb, lubrefianţii  şi cota de carburanţi prevăzută de actele normative, celelate două autovehicule 
fiind propuse pentru casare. 

În ceea ce priveşte consumul de carburanţi, Instituţia Prefectului s-a conformat prevederilor OMAI 
nr.599/2008. Au fost încheiate asigurările obligatorii de răspundere civilă  a mijloacelor de transport 
auto din dotare şi efectuarea la termen a inspecţiei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor 
legale. 

De asemenea Instituţia Prefectului – Judeţul Olt se încadrează în normativele aprobate privind 
spaţiul prevăzut pentru desfăşurarea activităţii, numărul de telefoane utilizate şi aparatura de birotică 
utilizată. 

În cursul anului 2018 paginile web ale instituțiilor prefectului au adoptat un model unitar pentru a 
facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetățeni. De 
asemenea, Instituția Prefectului – Județul Olt a trecut, din anul 2018, la adrese de e-mail pe domeniul 
mai.gov.ro.  
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

A.  Cancelaria Prefectului 
 

1. Agenda prefectului 
 

În cursul anului 2018 Cancelaria prefectului a evidențiat toate toate activitățile la care a participat 
prefectul județului Olt, precum și toate ședințele convocate sau la care a avut calitatea de invitat.  

Astfel, Cancelaria prefectului a asigurat, pe tot percursul anului 2018, convocările la ședințele 
Colegiului Prefectural, Comisiei de Dialog Social, Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice, ședințele interne de lucru cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor 
Interne din județ etc. 

Dintre cele mai importante activități amintim: 
 inițierea în colaborare cu Consiliul Județean Olt, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt 

și Crucea Roșie – Filiala Olt, a priectului, denumit generic, VOLUNTAR (Voință – Operativitate 
– Liniște – Unitate – Normalitate – Tenacitate – Ajutor – Responsabilitate. Obiectivul general 
al proiectului îl reprezintă parcurgerea unor programe de pregătire, în mod voluntar, de 
către angajații instituțiilor publice din județ cu privire la utilizarea noţiunilor de bază în 
acordarea primului ajutor în caz de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, 
incendii sau la apariția unor urgențe medicale (fracturi, leșin, hemoragii etc), atunci când 
primele minute pot fi cruciale în salvarea unui om, implicarea în acțiunile de popularizare a 
mesajului preventiv și implicarea în acţiunile de ajutor umanitar; 

 organizarea ședințelor Colegiului Prefectural și în teritoriu, considerând că, prin această 
acțiune, cu caracter de noutate la nivelul Colegiului Prefectural, analiza stadiului 
implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivelul 
localităţilor va conduce, cât mai clar, la identificarea nevoilor și dificultăților cu care se 
confruntă serviciile publice deconcentrate, dar și autoritățile locale, propunând astfel măsuri 
reale în vederea îmbunătăţirii activităţii; 

 o altă acțiune ințiată în cursul anului 2018 vizează organizarea unor întâlniri de lucru ale 
Instituției Prefectului – Județul Olt și instituțiilor publice deconcentrate cu primarii și 
angajații autorităților administrației publice locale, precum și susținerea de audiențe cu 
cetățenii.  Prin această acțiune se dorește o armonizare a relației dintre cetățean și 
administrația publică, prin informarea directă asupra serviciilor furnizate de către 
instituțiile publice, precum și identificarea principalelor probleme administrative cu care 
autoritățile administrației publice locale se confruntă; 

 organizarea unei expoziției prilejuite de Centenarul Marii Uniri, la sediului Instiuției 
Prefectului – Județul Olt, intitulată sugestiv „Olt și Romanați în anii Primului Război 
Mondial“, în colaborare Cu Serviciului județean Olt al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean 
Olt; 

 participarea la evenimentul organizat cu privire la împlinirea a 650 de ani de atestare 
documentară a orașului Slatina; 

 participarea la evenimentul de lansarea în producție a Secției Complex de Tratamanete 
Termice la TMK Artrom Slatina. 
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 În cursul anului 2018, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt a organizat sau, după caz, a participat 
la următoarele ceremonii: Ziua Naţională a României - 1 decembrie; Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi 
a Libertăţii – 22 decembrie; Ziua Eroilor - la sărbătoarea religioasă a Înălţării Domnului; Ziua Drapelului 
National - 26 iunie; Ziua Imnului Naţional al României - 29 iulie; Ziua Independenţei de Stat a României 
- 9 mai; Ziua Uniunii Europene - 9 mai; Ziua Unirii -24 ianuarie; Ziua Armatei României - 25 octombrie; 
Ziua Veteranilor de Război - 29 aprilie; Ziua NATO - prima duminică a lunii aprilie. 
 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 
 

În cursul anului 2018 au fost emise un număr de 61 comunicate și invitații proprii de presă. De 
asemenea, au fost transmise către mass-media locală comunicatele de presă întcomite de către 
Ministerul Afacerilor Interne și comunicate Instituției Prefectului - Județul Olt cu acest scop. 

Și în anul 2018 Cancelaria prefectului a realizat o serie de analize cantitative și calitative asupra 
imaginii instituției. Analiza a fost efectutată pe baza aparițiilor în mass-media locală și regională, 
comparativ cu anii 2016 și 2017. 

 
 

Distribuţia numărului de apariţii pe categorii de surs 

 

Numărul de apariţii în 

mass-media                              
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Evaluarea mesajelor                                                              Subiectele predominante 

 

 
În cursul anului 2018 Cancelaria prefectului a redactat alocuțiuni cu privire la diversele evenimente 

organizate sau la care care prefectul județului a participat, cum ar fi ceremoniile militare și religioase, 
participarea la evaluarea activităților structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județ, participarea 
la evenimentele organizate de diverse instituții publice etc. 

 
3. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire  

a situației romilor 
 

 Întocmirea Planului judeţean de acţiuni pentru anul 2017 în vederea aplicării Strategiei Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 - 
2020 

În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 73/20.02.2018, Biroul Judeţean pentru Romi a întocmit 
Planului judeţean de acţiuni pentru anul 2018. La elaborarea planului au fost avute în vedere măsurile 
stabilite de structurile deconcentrate în planurile de acţiune proprii, propunerile venite din partea 
administraţiilor publice locale, precum şi propunerile reprezentanţilor comunităţilor de romi. 
 Asigurarea organizării întâlnirilor Grupului de lucru mixt 

Grupul, creat la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt are ca principal scop abordarea 
problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi şi este format din: reprezentanţi ai instituţiilor 
publice deconcentrate, experţi pe probleme de romi din cadrul primăriilor, mediatori sanitari romi, 
mediatori şcolari romi, lideri locali romi, ONG – uri care au ca obiectiv principal abordarea problematicii 
comunităţilor de romi. Astfel, şi în anul 2018, şedinţele Grupului de Lucru Mixt au fost organizate la 
sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt cât şi în teritoriu, la nivelul localităţilor Corabia, Caracal, 
Slatina, Piatra-Olt, Brebeni, Corbu.  
 Coordonarea activităţii experţilor locali pe probleme de romi  

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.18/2015, Biroul judeţean pentru romi a 
asigurat coordonarea activităţii experţilor locali pe probleme de romi din cadrul primăriilor, prin 
instruiri, printre acestea numărându-se: 
- sprijin tehnic în vederea documentării raportului lunar, respectiv trimestrial, privind îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în Planul local de acţiune pentru punerea în aplicare a Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. 

- organizarea şedinţelor Grupului de lucru local în vederea dezbaterii problemelor comunităţilor 
de romi. 
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 Informări privind comunităţile de romi din judeţ 
- înaintarea către Agenţia Naţională pentru Romi a raportului privind stadiul îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute în Strategia de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2015-2020. 

- înaintarea către Ministerul Afacerilor Interne a situaţiei statistice privind programele de pregătire 
derulate la nivelul judeţului pe aspecte privind combaterea discriminării romilor. 

 Participarea, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai 
organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi cu reprezentanţi ai minorităţii romilor, la evaluarea 
principalelor nevoi ale comunităţilor de romi 

Consultantul din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt a participat la atelierul de lucru organizat 
în data de 19.04.2018 la sediul Partidei Romilor Pro-Europa, care a avut ca obiectiv rezultatele obţinute 
în cadrul programului zefiR implementat în județele Olt, Dolj şi Gorj de Fundaţia Terre des Hommes în 
consorţiu cu alte 6 organizaţii neguvernamentale. 
 Monitorizarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei în domeniul incluziunii cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii romilor 
Dintre cele mai importante realizări amintim: 
 În domeniul educațional 

- Prin parteneriatul încheiat între Partida Romilor Pro-Europa Sucursala Olt şi Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Olt au fost acordate un număr de 120 de recomandări dintre care 81 pentru candidaţii 
pe locurile alocate elevilor romi în cadrul liceelor din judeţ, precum şi 39 pentru candidaţii pe 
locurile alocate elevilor romi în cadrul facultăţilor şi a şcolilor militare; 

- În cadrul liceelor din judeţul Olt au fost acordate pentru anul şcolar 2018-2019 câte 2 locuri 
pentru elevii romi în cadrul ciclului de învăţământ (clasa) a IX-a, dintre acestea fiind ocupate un 
număr de 36 de locuri de către elevii romi; 

- La nivelul judeţului există 2 grupe de clase bilingve (romani-română) la grădiniţa din cadrul 
Liceului Tehnologic „Constantin Filipescu“Caracal în cadrul cărora se predă în limba romani. De 
asemenea, există un număr de 38 clase şi alte 4 grupe unde se predă limba romani în cadrul 
următoarelor unităţi şcolare: Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu“ Caracal, Şcoala Gimnazială 
Grădinari,  Liceul Tehnologic Drăgăneşti-Olt, Şcoala Gimnazială Nr.1 Balş, Liceul Tehnologic 
Piatra-Olt, Şcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu“ Corabia; 

- Prin programul zefiR au beneficiat de programe tip „Şcoală după şcoală” un număr de 130 de elevi 
din unităţile şcolare Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu“  Caracal şi Şcoala Gimnazială Piatra 
- Olt; 

- Prin programul „A doua şansă primar” şi „A doua şansă secundar inferior” în unităţile de 
învăţământ din comunităţile defavorizate au beneficiat de sprijin un număr de 248 elevi romi, 
repartizaţi în unităţile şcolare astfel: Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Slatina - 40 elevi,  Şcoala Gimnazială  
Grădinari - 53 elevi, Şcoala Gimnazială Nr.1 Balş -125 elevi, Şcoala Gimnazială Stoeneşti - 30 elevi; 

- Programe tip „Grădiniţa de vară“ se desfăşoară la nivelul judeţului astfel: în cadrul proiectului 
„Activităţi de vară” au loc activităţi la Liceul Tehnic „Constantin Filipescu“ Caracal pentru 20 de 
elevi, respectiv Liceul din Drăgăneşti-Olt pentru 20 de elevi. 

- Prin parteneriatul încheiat de Partida Romilor Pro – Europa Sucursala Olt şi Şcoala Gimnazială 
„Virgil Mazilescu“ Corabia, în cadrul acţiunii „Activităţi de vară pentru copiii romi din Corabia”, 
respectiv  cu Şcoala Gimnaziala Nr.1 Balş în cadrul acţiunii „Educaţie, Cultură şi Demnitate”, au 
beneficiat de activităţi un număr de 60 copii romi; 
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- Benenficiarii tichetului social pentru grădiniţă, conform Legii nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate sunt în număr 
de 67 preşcolari de etnie romă, la nivelul unităţilor şcolare: Liceul Tehnologic „Constantin 
Filipescu“ Caracal, Liceul Tehnologic Drăgăneşti-Olt, Şcoala Gimnazială Scărişoara, Liceul 
Tehnologic Iancu-Jianu, Şcoala Gimnazială Piatra-Olt, Liceul Tehnologic Piatra-Olt; 

- Din judeţul Olt au participat 13 elevi în cadrul Olimpiadei  judeţene de limba romani, precum şi în 
cadrul Olimpiadei judeţene de istoria şi tradiţiile romilor, organizate de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Olt. În cadrul Olimpiadelor naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale 
desfăşurate la Târgu – Jiu, respectiv Bucureşti, au participat 5 elevi ai judeţului nostru din cadrul 
unităţilor şcolare: Şcoala Gimnazială Grădinari - 5 elevi, Liceul Tehnologic Piatra-Olt - 3 elevi, 
Liceul Tehnologic Drăgăneşti-Olt - 2 elevi; 

- La nivelul judeţului beneficiază de programul naţional în vederea acordării de transport gratuit 
425 copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) din mediul rural; 

- Promovarea şi derularea unor programe şi activităţi/proiecte care abordează teme de 
interculturalitate, dezvoltare personală, educaţie pentru sănătate, precum şi cooperarea şcoală—
familie, şcoală - comunitate s-au realizat astfel: la Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu“ Caracal 
au fost implementate 4 proiecte: „Cetăţenie activă”; „Vreau sa fiu sănătos!”; „Ne jucăm şi învăţăm 
împreună”; „Săptămâna interculturalităţii rome”. Liceul Tehnologic Piatra-Olt a desfăşurat 
proiecte finanţate de Fundaţia Terre des Hommes precum „Joia veselă”, „Educaţie pentru 
sănătate”, „Activităţi de vară”. Şcoala Gimnazială Ştoeneşti a desfăşurat 4 activităţi cu părinţii pe 
teme de sănătate în cadrul proiectului “Vreau să fiu sănătos”; 

- În municipiul Caracal s-a implementat proiectul „Sănătate prin joc şi mişcare”, finanţat de 
Fundaţia Terre des Hommes. Scopul proiectului a vizat informarea şi promovarea cunoştintelor 
privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui 
comportament responsabil şi sănătos pentru 66 de copii din Liceul Tehnologic „Constantin 
Filipescu“ Caracal. 
 În domeniul sănătății 

- Au fost derulate campanii de promovare, informare şi educare în vederea mobilizării populaţiei 
pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale, astfel: promovarea 
importanţei controlului periodic, adoptarea unui stil de de viaţă sănătos şi noţiuni de igienă 
generală şi alimentaţie sănătoasă, sănătatea reproducerii şi planificarea familială, profilaxia 
bolilor transmisibile, efectele consumului de alcool, efectele nefavorabile ale caniculei, prevenirea 
bolilor cardiovasculare, noţiunile de igienă generală şi alimentaţie sănătoasă etc;  

- În Municipiul Caracal s-a implementat proiectul „ Hrană sănătoasă şi la şcoală şi acasă”, finanţat 
de Fundaţia Terre des Hommes. Scopul proiectului a vizat informarea şi conştientizarea a 165 de 
elevi cu privire la importanţa alimentaţiei sănătoase pentru un organism sănătos; 

-  A fost semnat Memorandumul de Colaborare între Primăria Municipiului Caracal şi Centrul 
Romilor pentru Politici de Sănătate- SASTIPEN, aprobat prin HCL nr.42/30.03.2018 privind 
oferirea unor servicii de asistenţă medico-socială în cadrul proiectului „zefiR.Împreună pentru 
puterea de acţiune”. Prin acest parteneriat va fi înfiinţat Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-
Socială Caracal, care va oferi servicii în domeniul asistenţei socio-medicale;   

- Prin Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială (CCAMS) Slatina se asigură furnizarea de 
servicii medico-sociale persoanelor defavorizate din municipiu. Au fost organizate un număr de 5 
sesiuni de informare la care au fost consiliate un număr de 160 de persoane purtându-se discuţii 
cu părinţii şi cu copiii în special în ceea ce priveşte igiena corporală. 
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 În domeniul cultural  
- Sunt promovate istoria și tradițiile prin studiul limbii romani în cadrul a 7 unităţi de învăţământ 

din judeţ (Şcoala Nr.1 Balş, Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu“ Caracal, Liceul Tehnologic 
Drăgăneşti-Olt, Liceul Piatra-Olt, Şcoala Gimnazială Piatra-Olt, Şcoala „Virgil Mazilescu“ Corabia, 
Şcoala Gimnazială Grădinari). Studiul în limba romani se realizează la învăţământul primar (1 
clasă) şi preşcolar (2 clase) din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Filipescu” din municipiul 
Caracal. 

- Ziua Internaţională a Romilor a fost marcată în cadrul mai multor evenimente desfăşurate în 
Slatina, Caracal, Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, printr-o serie de manifestări cultural-artistice. 

 Prezentarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor în derulare la nivelul comunităţilor de romi 
din Judeţul Olt 
- În municipiul Slatina, Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială a promovat proiectul 

Centrul Educaţional pentru Tinerii din Slatina, finanţat prin „Programul de împuternicire a 
liderilor romi - Promovarea cadrului legislativ care favorizează comunitatea romilor“, derulat de 
Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”; 

- În municipiul Caracal s-a implementat proiectul „Centrul Reţelei Comunitare Caracal”, finanţat de 
Fundaţia PACT. Scopul proiectului a vizat  creşterea capacităţii Grupului de Iniţiativă Caracal  de a 
mobiliza cât mai multe persoane prin constituirea şi activarea unei reţele comunitare, formată din 
tineri şi mămici, care să implementeze acţiuni comunitare în localitatea  Caracal; 

- Tot în Caracal a fost implementat proiectul „Hrană sănătoasă şi la şcoală şi acasă”, finanţat de 
Fundaţia Terre des Hommes;   

- În oraşul Corabia, cele 28 locuinţe sociale, aprobate prin Programul-pilot ,,Locuinţe sociale pentru 
comunităţile de romi, au fost construite şi racordarea la reţeaua de apă, în prezent este în lucru 
racordarea la reţeaua de curent electric; 

- În comuna Grădinari se derulează Proiectul „VAZDIPE – Po mishto sarenqe amare rromendar. 
Dezvoltarea multisectorială a comunităţii interetnice din Grădinari prin măsuri integrate şi auto-
susținere”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
(POCU) 2014-2020 implementat de Asociaţia Amare Romentza, Primăria Comunei Grădinari şi 
DBC SRL. Acesta îşi propune diminuarea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială din cadrul comunităţii marginalizate din comuna Grădinari, adresându-se 
nevoilor specifice ale 856 de membri ai grupului ţintă prin furnizarea de servicii integrate. 
Perioada de implementare a proiectului este de trei ani, respectiv 18 august 2017 – 17 august 
2020; 

- În comuna Brastavăţu sunt în derulare lucrările privind racordarea locuinţelor la sistemul de apă 
în cadrul proiectului „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Cruşovu, comuna 
Brastavăţu”;  

- În comuna Voineasa se derulează Proiectul „Integra – Servicii comunitare integrate in Comuna 
Voineasa” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
(POCU) 2014-2020 implementat de  Primăria Comunei Voineasa. Acesta își propune furnizarea de 
măsuri cu caracter integrat în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale a comunităţii 
marginalizate din Comuna Voineasa, judeţul Olt pentru un grup ţintă format din 600 de persoane 
defavorizate, adresând următoarele intervenţii importante: facilitarea accesului la educaţie, 
sprijin în vederea inserţiei şi menţinerii pe piaţa muncii, încurajarea antreprenoriatului, 
furnizarea de servicii sociale, medicale şi medico-sociale, reglementarea titlurilor de proprietate, 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. 
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B.  Corpul de control al prefectului 

 
Corpul de control al prefectului este organizat la nivel de compartiment în subordinea directă a 

prefectului şi realizează funcţia de control, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă 
a prefectului. Având în vedere că postul este vacant, acțiuni de control au fost desfășurate de către 
celelalte structuri organizatorice ale instituției, conform copetențelor sau prin comisi mixte de 
verificare stabilite prin ordin al prefectului. 
 

C.  Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrative 
 

1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a 
actelor normative în acţiuni planificate. Tematica abordată. Principalele deficiențe 
constatate. Măsuri propuse. 

 
În conformitate cu dispozițiile art.123, alin 5 din Constituția României coroborate cu dispozițiile  

art.19, lit.a şi e din Legea nr 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și cu cele ale art.6, pct.1 şi 2 din HG nr.460/2006 privind aplicarea 
prevederilor Legii nr.340/2004, modificată şi completată, în perioada ianuarie - decembrie 2018, 
consilierii juridici au examinat, sub aspectul legalității, un număr de 38902 acte administrative 
adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, comunicate prefectului, conform legii, în 
acest scop, în perioada 01.01.-31.12.2018. 

Din totalul amintit, un număr de 6175 sunt hotărâri adoptate de consiliile locale, 233 sunt hotărâri 
ale Consiliului Judeţean Olt, 31990 sunt dispoziţii emise de primari şi 504 dispoziţii ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt. 
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Urmare examinării legalității, pentru 
actele considerate nelegale sau necores-
punzătoare din punct de vedere al tehnicii 
legislative, raportat la prevederile exprese 
ale Legii nr.340/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii nr.24/2000, republicată, privind 
normele de tehnică legislativă, s-au formu-
lat referate cu observații de nelegalitate 
pentru 138 hotărâri și 135 dispoziții, prin 
care s-a recomandat autorităţilor publice 
emitente reanalizarea acestor acte, în sen-
sul modificării/completării lor sau revoca-
rea şi intrarea în legalitate. În general, 
aceste observaţii au fost însuşite de autori-
tăţile locale, un număr de 262 acte au fost revocate sau după caz, reanalizate, 11 acte administrative (3 
dispoziţii şi 8 hotărâri) au fost atacate la instanţa de contencios administrativ. 

La motivele care au impus declanşarea procedurii prealabile sau atacarea în contencios 
administrativ, menţionăm că actele administrative au avut ca obiect de reglementare:  
- Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul 

funcţionarilor publici, legat de raportul de serviciu al acestora; 
- Art. 119-123 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

privire la valorificarea bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al localităţii prin 
concesionare/închiriere/vânzare;  

- Normele privind inventarierea anuală a bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al 
localităţii; 

- Art. 61, 72 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire 
la organizarea aparatului de specialitate al primarului; 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr.1344/2007 cu privire la organizarea Comisiilor de disciplină la nivelul Primăriilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art.61, alin.2 şi 112 din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- HG nr.286/2011 cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea unor funcţii vacante 

contractuale; 
- Art.12, alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 871-873 din Codul civil; 
- Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr.168/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OUG nr.54/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.11, alin.4 din Legea nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.491 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr.884/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
În anul 2018 a fost constituită 

prin ordin al prefectului o comisie 
care a efectuat 63 de acţiuni de 
îndrumare şi verificare în localitățile: 
Dobroteasa, Cezieni, Traian, Brasta-
văţu, Obârşia, Cârlogani, Strejeşti, 
Studina, Vişina, Deveselu, Slătioara, 
Baldovineşti, Oboga, Dobrun, Pârş-
coveni, Gostavăţu, Tia Mare, Gănea-
sa, Făgeţelu, Ştefan cel Mare, Vădas-
tra, Cungrea, Leleasca, Mărunţei, 
Văleni, Stoeneşti, Scărişoara, Bărăşti, 
Poboru, Gîrcov, Izbiceni, Teslui, 
Vultureşti, Vulpeni, Dobreţu, Osica 
de Jos, Osica de Sus, Drăgăneşti - Olt, Slatina, Mihăeşti, Stoicăneşti, Spineni, Oporelu, Corabia, Vădăstriţa, 
Rotunda, Redea, Perieţi, Vîlcele, Grădinari, Brebeni, Giuvărăşti, Rusăneşti, Seaca, Schitu, Orlea, 
Grojdibodu, Scorniceşti, Caracal, Balş, Piatra - Olt, Iancu - Jianu, Găvăneşti.  

Acţiunile au fost finalizate prin întocmirea de rapoarte de control pentru fiecare localitate în parte. 
 Tematica abordată a vizat: 

 Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, OG nr.35/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.673/2002 
- Funcţionarea consiliilor locale; 
- Existenţa şi aprobarea ROF a consiliului local; 
- Existenţa şi aprobarea Statutului localităţii, existenţa şi aprobarea planurilor de delimitare 

administrativ-teritorială; 
- Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 
- Aducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi a şedinţei consiliului local; 
- Participarea secretarului în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local şi efectuarea lucrărilor 

de secretariat, existenţa documentelor care justifică absenţa de la şedinţe a consilierilor locali; 
- Procesul - verbal al şedinţei consiliului local (prezenţa, cvorumul, consemnarea punctelor de 

vedere şi a votului, semnarea acestuia, publicitatea în condiţiile legii); 
- Întocmirea pontajului prezenţei consilierilor la şedinţă; 
- Punerea la dispoziţia consilierilor, în timp util, a procesului verbal al şedinţei anterioare, pe 

care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local; 
- Întocmirea unui dosar special pentru fiecare şedinţă de consiliu care va fi numerotat, semnat, 

împreună cu consilierul care conduce şedinţa şi sigilat; 
- Existenţa avizelor comisiilor de specialitate, a rapoartelor compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului (în cazul şedinţelor ordinare, anterioare 
convocării în şedinţă); 
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- Îndeplinirea procedurii privind asigurarea transparenţei decizionale în cazul actelor 
administrative cu caracter normativ; 

- Existenţa documentaţiilor aprobate de consiliul local; 
- Colaborarea la redactarea proiectelor de hotărâri; 
- Contrasemnarea pentru legalitate a hotărârilor consiliului local; 
- Avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului; 
- Comunicarea hotărârilor consiliului local primarului şi prefectului şi dispoziţiile primarului; 
- Înregistrarea comunicărilor efectuate într-un registru special destinat acestui scop, însoţită de 

eventualele obiecţii cu privire la legalitate; 
- Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect; 
- Îndeplinirea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, dacă acestea au fost delegate de către primar; 
- Orice alte atribuţii rezultate din acte normative în vigoare stabilite în sarcina secretarului şi 

care au în vedere buna funcţionare a consiliului local. 
 Aplicarea actelor normative ce reglementează administrarea domeniului public şi privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale 
- Administrarea domeniului public şi privat al comunei, inventarierea anuală a acestora, 

aprobarea Programelor anuale de investiţii, de achiziţii; 
- Strategia anuală de achiziţii publice. 

 Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare 
- Depunerea declaraţiei de interese şi existenţa registrului de interese la secretarul localităţii, 

măsuri dispuse pentru nedepunerea declaraţiei de interese; 
- Depunerea rapoartelor anuale de activitate ale aleşilor locali şi aducerea la cunoştinţă publică 

a acestora; 
- Actualizarea şi evidenţa declaraţiilor de avere ale tuturor aleşilor locali şi aducerea la 

cunoştinţa publică a acestora. 
 Alte atribuţii ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu art.117 din 

Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- Asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 

primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 
existenţa registrului de comunicări a actelor administrative; 

- Organizarea arhivei şi evidenţa cronologică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 
primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui 
consiliului judeţean; 

- Asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a actelor prevăzute la lit.a), în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Alte atribuţii 
- Conducerea înregistrărilor din registrul agricol, conform OG nr.28/2008, aducerea la 

cunoştinţa cetăţenilor a obligaţiilor ce le revin cu privire la registrul agricol; 
- Înregistrarea contractelor de arendare conform Codului civil, întocmirea registrului special 

pentru aceste contracte; 
- Comunicarea, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, a sesizării pentru 

deschiderea procedurii succesorale către camera notarilor publici; 



RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT ÎN ANUL 2018 

 

21 | 53 

 

- Urmărirea şi ducerea la îndeplinire a Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv conflictul de interese şi situaţiile de incompatibilitate în exercitarea 
funcţiilor de demnitate publică alese şi funcţiilor publice la nivelul unității administrativ-
teritoriale; 

- Existenţa registrului special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în 
extravilan (art. 3-anexa 1 din Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului); 

- Reprezentarea în instanţă a Comisiei Locale de Fond Funciar, formularea apărărilor, căilor de 
atac; 

- Punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile.  
Principalele deficienţe constatate: 
- Necomunicarea către primar a hotărârilor adoptate de către consiliul local; 
- Nedepunerea declaraţiilor de avere şi de interese de consilierii locali; 
- Nedepunerea rapoartelor de activitate de consilierii locali/viceprimar; 
- Lipsa inventarierii anuale a domeniului public/privat al unității administrative-teritoriale; 
- Neprezentarea de către primar a raportului privind starea economico-socială şi a raportului 

gestionării bunurilor; 
- Necomunicarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale către camera notarilor 

publici; 
- Lipsa planurilor de delimitare a unității administrative-teritoriale; 
- Dosare şedinţă consilii locale nenumerotate, nesemnate, nesigilate; 
- Inexistenţa regulamentului de organizare și funcționale a consiliilor locale; 
- Nerespectarea termenului de comunicare a actelor administrative adoptate/emise; 
- Lipsa actului administrativ de stabilire a programului de lucru cu publicul; 
- Lipsa purtătorului de cuvânt. 

Măsuri propuse: 
Remedierea deficienţelor constatate. Termen de raportare a implementării măsurilor dispuse: 30 

de zile de la data primirii raportului de control. 
 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la Instituţia Prefectului 
care au necesitat verificarea aspectelor sesizate Ia faţa locului 
 

În anul 2018, au fost efectuate un număr de 3 controale, astfel:  
- Prin Ordinul prefectului nr.136/22.05.2018 a fost constituită comisia de verificare a activităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Dobroteasa – sesizarea nr. R 
372/11.05.2018. Urmare acţiunii de verificare a fost întocmit raport de control şi s-a comunicat 
răspuns către petent; 

- Prin Ordinul prefectului nr.140/29.05.2018 a fost constituită comisie de verificare a aspectelor 
semnalate de un cetăţean al comunei Tătuleşti. Comisia s-a deplasat la sediului Primăriei comunei 
Tătuleşti, s-a întocmit notă-raport şi răspuns către petent; 
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- Prin Ordinul prefectului nr.218/10.10.2018 a fost constituită o comisie pentru verificare în teren 

a aspectelor semnalate prin mai multe petiţii depuse de un cetăţean al comunei Oporelu cu prilejul 
audienţelor. Petiţiile au fost înregistrate cu numerele R717, R718, R719/10.10.2018. Comisia 
constituită prin ordin s-a deplasat la sediul Primăriei comunei Oporelu, fiind întocmită notă-
raport şi formulat răspuns petentului. 

În plus, urmare solicitării Ministerului Afacerilor Interne, s-au constituit, prin Ordinul prefectului 
nr.254/05.12.2018, comisiile pentru îndrumarea şi controlul modului de realizare, la nivel de unitate 
administrativ-teritorială, a verificării cererilor formulate de către moştenitorii condamnaţilor ce au 
săvârşit infracţiunile prevăzute de Legea nr.312/1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi 
de dezastrul ţării sau de crime de război, respectiv de către persoanele care au fost expropriate şi au 
primit despăgubiri în acest sens, potrivit Legii reformei agrare din 1921. Deplasarea comisiilor s-a făcut 
în perioada 05.12-13.12.2018 în cele 112 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Olt. 

 
3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ - teritoriale cu privire la aplicarea 

actelor normative nou apărute 
 

Actele normative nou apărute au fost dezbătute în cadrul a 4 şedinţe de lucru cu secretarii unităţilor 
administrativ-teritoriale desfăşurate la sediul instituţiei. S-au transmis de asemenea 43 de circulare de 
îndrumare către autorităţile locale pentru aplicarea unitară a actelor normative. 

Circularele transmise autorităţilor administraţiei publice locale au avut în vedere: 
- respectarea normelor de tehnică legislativă stabilite în Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative, în vederea exercitării controlului 

de legalitate; 
- punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect aplicarea 

legilor fondului funciar; 
- soluţionarea notificărilor depuse în temeiul Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- verificarea cererilor formulate de către moştenitorii condamnaţilor ce au săvârşit infracţiunile 

prevăzute de Legea nr.312/1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării 
sau de crime de război, respectiv de către persoanele care au fost expropriate şi au primit 
despăgubiri în acest sens, potrivit Legii reformei agrare din 1921; 

- respectarea normelor legale care reglementează regimul incompatibilităţilor aleşilor locali; 
- punerea în aplicare a prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei aprobat de Guvernul României prin Hotărârea 
nr.773/2018 şi a referendumului local cu privire la consultarea cetăţenilor referitor la atribuirea 
denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt; 

- blocaje privind funcţionarea consiliului local generate de nevalidarea unor consilieri locali; 
- respectarea prevederilor legale ce vizează funcţia publică; 
- stadiul documentaţiilor privind eliberarea titlurilor de proprietate. 
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4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti 
 

Consilierii juridici au reprezentat 
Comisia judeţeană Olt pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor agricole şi forestiere în anul 
2018, într-un număr de 456 cauze  
repartizate pe instanţele judecătoreşti, 
după cum urmează: 
- Judecătoria Slatina: 150 cauze înre-

gistrate în anul 2018, la care se 
adaugă 114 din anii precedenţi; 
- Judecătoria Caracal: 46 cauze înre-

gistrate în anul 2018, la care se 
adaugă 42 din anii precedenţi; 
- Judecătoria Balş: 17 cauze înre-

gistrate în anul 2018, la care se 
adaugă 12 din anii precedenţi; 
- Judecătoria Corabia: 28 cauze înre-

gistrate în anul 2018, la care se 
adaugă 47 din anii precedenţi. 

Cauzele de fond funciar au avut, în 
principal, ca obiect: anularea/modificarea 
titlurilor de proprietate (ca urmare a 
solicitării vechilor amplasamente, erori 
materiale, solicitarea unor suprafeţe în 
plus etc.); plângeri formulate în baza Legi-
lor fondului funciar vizând anularea hot-
ărârilor Comisiei judeţene Olt; obligaţii de 
a face (punere în posesie, emiteri titluri de 
proprietate) etc. 
 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normative 

 
În anul 2018 au fost avizate din punct de vedere al legalităţii un număr de 271 ordine ale prefectului, 

125 acte administrative cu caracter normativ şi un număr de 146 ordine cu caracter individual. 
 

6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină 

 
Comisia funcţionează în baza prevederilor HG nr.1344/2007, secretariatul fiind asigurat de către un 

consilier juridic, care înregistrează sesizările şi întocmeşte actele procedurale.  
Comisia s-a întrunit în cursul anului 2018 în 6 ședințe, după cum urmează: ianuarie (18.01.2018), 

februarie (23.02.2018), aprilie (17.04.2018), mai (08.05.2018, 22.05.2018) și noiembrie (05.11.2018),  
fiind analizate un număr de 4 sesizări din care 4 soluţionate. 
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7. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire denumiri 
 

În anul 2018, Comisia judeţeană Olt de atribuire de denumiri s-a întrunit în 2 şedinţe, fiind emise un 
număr de 3 avize favorabile. Ca  urmare a solicitărilor venite din partea autorităţilor administraţiei 
publice locale din judeţul Olt, Comisia judeţeană de atribuire sau schimbare de denumiri a analizat 
documentaţiile înaintate şi a avizat favorabil: 
- atribuire denumire Bază de Sport, localitatea Coloneşti; 
- atribuire denumire stradă, localitatea Slatina; 
- atribuire denumire stradă, localitatea Deveselu.  
 

8. Activitatea de contencios – administrative 
 

Întrucât o parte din consiliile locale sau primari, ca autorităţi emitente, nu au revocat, în termenul 
acordat de legiuitor, actele administrative adoptate/emise cu nesocotirea dispoziţiilor legale, susţinând 
în continuare legalitatea lor, Instituţia Prefectului-Judeţul Olt a solicitat anularea acestor acte la instanţa 
de contencios administrativ. 

În anul 2018, au fost formulate la instanţa de contencios administrativ un număr de 11 acţiuni (8 
hotărâri şi 3 dispoziţii) având ca obiect constatarea nulităţii absolute sau parţiale a actelor 
administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi obligarea acestora la 
adoptarea actelor administrative în concordanţă cu prevederile legale.  

La acestea se adaugă alte 21 dosare cauze înregistrate în anul 2018, la care se adaugă 32 cauze din 
anii precedenţi pe rolul instanţelor de contencios administrativ, în care Instituţia Prefectului - Judeţul 
Olt este parte. Aceste litigii au ca obiect: anulare AD, suspendare/anulare Ordin prefect încetare mandat 
consilier local/primar, contestaţii în anulare, contestaţii la executare, obligaţia de a face, pretenţii Legea 
nr.165/2013, refuz soluţionare cerere Legea nr 544/2001. 
 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 
 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
 

Activitatea Comisiei judeţene Olt pentru aplicarea legilor fondului funciar a vizat în principal 
verificarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale. 
Comisia judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi 
forestiere a fost actualizată în perioada analizată prin Ordinul prefectului nr.70/15.02.2018. O atenţie 
deosebită a fost acordată şi celorlalte atribuţii cuprinse în Cap.II  art.6 din HG nr. 890/2005, precum: 
- Îndrumarea şi controlul comisiilor locale având în vedere şi contextul generat de Legea nr. 

165/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Emiterea titlurilor de proprietate pentru suprafeţele de teren agricol şi forestier, reconstituite în 

baza unor hotărâri judecătoreşti; 
- Soluţionarea propunerilor de modificare a titlurilor de proprietate în baza unor sentinţe civile 

definitive şi irevocabile. 
Colectivul de lucru de pe lângă Comisia judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor agricole şi forestiere şi-a desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea în acord cu 
Regulamentele de aplicare a Legilor fondului funciar, aprobate prin HG nr.131/1991, HG nr.1172/2001 
şi HG nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  
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Colectivul de lucru este 
constituit dintr-un număr de 6 
membri, din care 2 sunt salariaţi 
în cadrul Instituţiei Prefectului-
Judeţul Olt şi se ocupă permanent 
de problemele tehnice şi juridice. 
Fiecare şedinţă este precedată de 
o serie de activităţi ale colectivului 
de lucru. În anul 2018, în plen sau 
în prezenţa majorităţii membrilor, 
colectivul de lucru s-a întrunit în 
20 de şedinţe pentru a analiza 
dosarele depuse de autorităţile 
locale sau de cetăţeni, înaintea 
şedinţelor comisiei judeţene. 

În cursul anului 2018 Comisia judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor agricole şi forestiere s-a întrunit în 11 şedinţe de lucru.  

În temeiul art.10, 27, 29 şi 80 din HG nr.890/2005, Comisia judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere a analizat un număr de 993 dosare, adoptând 
următoarele categorii de documente:  
- 54 hotărâri de punere în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive; 
- 519 hotărâri modificare titlu de proprietate; 
- 17 hotărâri de respingere;     
- 37 hotărâri de modificare anexe;   
- 2 ordine titlu de proprietate izlaz unități administrative-teritoriale;  
- 189 documentaţii returnate comisiilor locale în vederea completării; 
- 121 răspunsuri către comisiile locale; 
- 25 răspunsuri către instituţii; 
- 33 documentaţii transmise Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
- 4 ordine ale prefectului în temeiul art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

2. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

În anul 2018, Biroul Judeţean pentru urmărirea Aplicării Unitare a Legilor privind Restituirea 
Proprietăţilor: 
- a înaintat Comisiei Centrale pentru stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor 17 dosare, 
- a întocmit 17 referate conţinând avizul de legalitate al Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt, 
- a returnat 7 documentaţii,  
- a răspuns la 3 solicitări; 
- a înaintat ANRP situaţia privind stadiul de soluţionare a notificărilor; 
- nu a aplicat nici o sancţiune contravenţională.     
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3. Aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
 

 În prezent, la Comisia judeţeană Olt se află un singur dosar restituit de Autoritatea Națională de 
Restituire a Proprietăților, dar se află pe rolul instanţei de contencios (Tribunalul Olt) în rejudecare, 
întrucât beneficiarul a atacat în instanţă decizia Autorității Naționale de Restituire a Proprietăților. 
 

4. Aplicarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii  
cetăţenilor romani pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau 

rămase în Basarabia 
 

 Secretariatul Comisiei judeţene Olt pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 9/1998 este 
asigurat de un consilier juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 În perioada analizată au fost emise Ordinele prefectului nr.17/23.01.2018, nr.115/16.04.2018 și 
nr.266/20.12.2018 privind actualizarea componenţei Comisiei judeţene Olt pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 şi Legii nr. 9/1998. 

 
E.  Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate  

 
1. Activitatea Colegiului Prefectural al judeţului 

 

Colegiul Prefectural funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este condus 
de către prefect. În anul 2018, au avut loc 12 ședințe ale Colegiului Prefectural al Județului Olt și au fost 
adoptate 12 hotărâri. La ședințele Colegiul Prefectural participă 22 servicii publice deconcentrate cu 
statut de membru și 10 instituții în calitate de invitați permanenți. 

În cursul anului 2018, 20 instituții au prezentat rapoarte de activitate și diverse informări, din care 
3 instituții care funcționează la nivel central sau regional (ANIF, AFIR, DRDP Craiova). Temele 
prezentate au fost: 
- Raport privind activitatea desfășurată de Agenția pentru Protecția Mediului Olt în anul 2017; 
- Informări privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023- luna 

decembrie 2017 la nivelul județului Olt; 
- Atribuţii şi responsabilităţi privind gestionarea fondurilor europene pentru agricultură şi 

dezvoltare rurală; 
- Informare privind proiectele autorităţilor administraţiei publice locale finanţate din fonduri 

europene şi de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale; 
- Lucrările de întreţinere executate pe raza judeţului Olt în anul 2017 - valoarea acestora precum şi 

o situaţie a lucrărilor ce urmează a fi executate în anul 2018 - suma estimativă a acestora.- prezintă 
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova; 

- Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt pe anul 
2017; 

- Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico-socială a județului în 
anul 2017; 
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- Acţiuni întreprinse în perioada 2015-2017 şi evaluarea rezultatelor prin intermediul datelor 
furnizate de staţia de monitorizare a calităţii aerului; 

- Prezentarea raportului de activitate al Instituţiei Prefctului - Judeţul Olt pe anul 2017; 
- Raportul de activitate al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Olt pentru anul 2017; 
- Informări trimestriale cu privire la activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție 

Județean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002; 
- Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de 

origine animală și nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018; 
- Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică 

pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de 
competență al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt; 

- Măsuri întreprinse de Inspectoratul școlar Județean Olt pentru pregătirea elevilor în vederea 
susținerii examenelor de final de ciclu ( Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat); 

- Situația realizării Sistemului Național de Monitorizare sol-teren pentru agricultură în județul Olt; 
- Informare privind structura şi atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 

Centrul Judeţean Olt; 
- Prezentare Program Naţional de Reabilitare Infrastructură Principală de Irigaţii, judeţul Olt; 
- Acțiuni de verificare a magazinelor alimentare, agenților economici care comercializează alimente 

în incinta stațiilor de distribuție a carburanților, restaurantelor, fast-food-urilor, cantinelor, 
pensiunilor turistice, taberelor de copii, precum și altor unități de alimentație publică, în care se 
prepară, se servesc  și se comercializează alimente, în vederea identificării și eliminării din 
consumul uman a produselor alimentare care reprezintă risc pentru sănătatea  populației în 
sezonul estival 2018; 

- Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra 
consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018 în judeţul Olt; 

- Verificarea respectării normelor de igienă și a condițiilor igienico-sanitare din unitățile de 
învățământ preșcolar și școlar; 

- Stadiul pregătirii unităților de învățământ și asigurarea personalului didactic pentru începerea în 
bune condiții a anului școlar 2018-2019; 

- Informare cu privire la desfășurarea campaniei agricole de vară a anului 2018 în județul Olt, 
întocmită de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt. Măsurile necesare pentru buna 
desfășurare a campaniei agricole de toamnă a anului 2018; 

- Informare cu privire la constatările şi măsurile întreprinse, urmare a  raportului comisiei mixte 
constituite în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unităţile de învăţământ pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019; 

- Prezentare punctuală cu privire la: măsurile întreprinse de factorii responsabili pentru derularea 
în bune condiţii a „Programului pentru Şcoli al României”, asigurarea transportului elevilor, 
pregătirea microbuzelor şcolare, asigurarea personalului didactic calificat pentru anul școlar 
2018-2019, asigurarea manualelor şcolare şi alte măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
anului şcolar 2018-2019; 

- Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Județean Olt în vederea 
pregătirii drumurilor județene pentru iarna 2018-2019; 

- Informare cu privire la asigurarea utilajelor și a stocurilor de materiale necesare deszăpezirii 
drumurilor naționale pentru iarna 2018-2019; 
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- Activitatea desfășurată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului 
Olt pentru gestionarea intervențiilor generate de tipurile de risc manifestate în zona de 
competență; 

- Raport privind gestionarea deşeurilor periculoase la nivelul judeţului Olt; 
- Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică 

pe raza județului Olt pentru sezonul de iarnă 2018-2019, de la nivelul de competență al 
Inspectoratului de Poliție Județean Olt și Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt; 

- Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de 
origine animală şi nonanimală în perioada sărbătorilor de iarnă 2018-2019. 

 
2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind 

execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 
 

În anul 2018 au solicitat şi au primit avizul prefectului pentru proiectele de buget şi pentru 
situaţiile financiare privind execuţia bugetară bugetară următoarele servicii publice deconcentrate: 

 Direcţia pentru Cultură Olt:  
- aviz situaţii financiare la data de 31.12.2017, nr.16529/31.01.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 31.03.2018, nr.21694/02.05.2018;  
- aviz situaţii financiare la data de 30.06.2018, nr.26227/01.08.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.09.2018, nr.31473/09.11.2018. 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt:  
- aviz situaţii financiare la data de 31.12.2017, nr.16536/31.01.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 31.03.2018, nr.21250/19.04.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.06.2018, nr.26059/31.07.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.09.2018, nr.30472/22.10.2018. 
 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt:  
- aviz situaţii financiare la data de 31.12.2017, nr.16369/29.01.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 31.03.2018, nr.21540/26.04.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.06.2018, nr.26032/31.07.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.09.2018, nr.30434/19.10.2018. 
 Casa Judeţeană de Pensii Olt:  
- aviz situaţii financiare la data de 31.12.2017, nr. 16388/29.01.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 31.03.2018, nr.21455/25.04.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.06.2018, nr.26301/31.07.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.09.2018, nr.30799/26.10.2018. 
 Casa de Asigurări de Sănătate Olt:  
- aviz situaţii financiare la data de 31.12.2017, nr.18022/23.02.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.06.2018, nr.26270/31.07.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.09.2018, nr.31471/09.11.2018. 
 Direcţia pentru Agricultură Olt:  
- aviz situaţii financiare la data de 30.03.2018, nr.22808/21.05.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.06.2018, nr.30385/18.10.2018; 
- aviz situaţii financiare la data de 30.09.2018 nr.31055/01.11.2018. 
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3. Activitatea Comisiei de dialog social a judeţului 
 

Din Comisia de Dialog Social Olt fac parte 8 confederaţii sindicale şi patronale reprezentative la 
nivelul judeţului Olt. Comisia de Dialog Social Olt s-a întrunit, în anul 2018, în 12 şedinţe ordinare, fiind 
prezentate 13 teme de interes central şi local, prezentate de 8 servicii publice deconcentrate, astfel: 
- Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă. Avantaje pentru comunităţile locale; 
- Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia de Sănătate Publică Olt în anul 2017; 
- Situaţia comasării unităţilor de învăţământ  la nivelul judeţului Olt; 
- Raport de activitate pe anul 2017 pentru Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt – 

Activitatea de Colectare; 
- Raportul  privind starea învăţământului din judeţul Olt pentru anul 2017-2018; 
- Stimulent de inserţie, forma de sprijin pentru părinţi; 
- Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea Planului de 

management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Vale Oltului Inferior; 
- Măsuri întreprinse de  Inspectoratului Școlar Județean Olt pentru pregătire elevilor în vederea 

susţinerii examenelor de final de ciclu (Evaluarea Naţională la clasele a VIII-a, Bacalaureat) ; 
- Economia socială, o șansă de dezvoltare pentru comunitățile defavorizate; 
- Acțiuni întreprinse de Inspectoratul Școlar Județean Olt în vederea corelării cerinței pieței 

muncii cu oferta educațională  a unităților de învățământ din Î.P.T (învățământul profesional și 
tehnic) din județul Olt; 

- Informare privind noutățile legislative și stadiul aplicării acestora în domeniul sistemului de 
pensii publice; 

- Raport privind activitatea desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Olt în primele 10 luni ale 
anului 2018; 

- Acțiuni de verificare a conformității, modul de etichetare, prezentare și publicitate a alimentelor 
specifice sărbătorilor de iarnă (carne preambalată, produce zaharoase, ciocolată și produse din  
ciocolată, produse de patiserie). 

 

4. Acţiuni de protest 
 

În data de 13 mai 2018 a avut loc o acţiune de protest în faţa Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele  
persoanelor vârstnice al judeţului 
 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice Olt s-a întrunit, în anul 2018, în 
12 şedinţe ordinare lunare. Temele dezbătute s-au axat pe următoarele domenii: 
- Protecţia socială acordată persoanelor vârstnice în anul 2017; 
- Expunerea la risc a persoanelor vârstnice privind accesul la servicii sociale oferite de persoane 

fizice sau juridice neautorizate; 
- Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de 

origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018; 
- Analiza nevoilor în rândul persoanelor vârstnice; 
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- Asigurarea accesului cetăţenilor la servicii medicale şi medicamente; 
- Condiţiile de acordare şi distribuire a biletelor de tratament în anul 2018; 
- Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra 

persoanelor vârstnice ca urmare a temperaturilor caniculare din vara anului 2018; 
-  Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra 

consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018, în judeţul Olt; 
- Monitorizarea calităţii aerului la nivelul judeţului Olt; Implementarea proiectului „Creşterea 

gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea Planului de 
management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Interior“; 

- Informare privind activităţile desfăşurate de Filiala de Cruce Roşie Olt pentru beneficiari 
persoane vârstnice; 

- Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de 
origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2018-2019. 

 
 

F. Modul de aplicare la nivelul județului a Programului de Guvernare 2018-2020 stabilit în 
anexa nr.2 a Hotărârii nr.1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului  
 
 

 În vederea respectării angajamentului pentru buna guvernare a României, la nivelul judeţului 
Olt, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei centrale, alte 
instituţii publice, autorităţi ale administraţiei publice locale şi-au stabilit obiectivele instituţionale 
pentru anul 2018, în funcţie de atribuţiile legale, în conformitate cu obiectivele fundamentale pe care şi 
le asumă şi le promovează Guvernul României. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. d din HG nr.460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 19 alin (1) lit. b din 
Legea nr. 340/2004 republicată și ținând cont de solicitarea Ministerului Afacerilor Interne s-a solicitat 
unui număr de 24 de instituții publice, Consiliul Județean Olt și tuturor celor 112 primării din județ 
completarea machetei de raportare care cuprinde date și informații extrase din Programul de 
Guvernare. 
 Pe baza datelor transmise, Instituția Prefectului – Județul Olt a întocmit, semestrial, situația 
„Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor curpinse în Programul 
de Guvernare și stadiul realizării“, la nivelul județului Olt, 138 de factori locali implementînd 42 de 
măsuri aferente unui număr de 14 obiective principale.  
 De asemenea, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt a urmărit realizarea obiectivelor generale 
stabilite în Programul de guvernare cu privire la ordinea şi siguranţa publică, în acest sens având o 
colaborare susţinută cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Olt.  
 În concluzie, în conformitate cu specificul și atribuţiile care revin prin lege, prioritățile anului 
2018 au vizat pentru Instituția Prefectului – Județul Olt obiectivele reformei administraţiei publice, 
prevăzute în Programul de Guvernare, răspunzând astfel dublei cerinţe de modernizare a administraţiei 
publice și creștere a calităţii și accesului la servicii publice. 
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G.  Managementul situaţiilor de urgenţă 
 

1. Numărul ședințelor Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Olt 
 

În scopul asigurării unui management 
unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în 
anul 2018, membrii Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi în 
2 şedinţe ordinare şi 26 şedinţe extraordinare.  

 
2. Numărul hotărârilor adoptate 

 
În anul 2018, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat un număr de 27 de hotărâri. 
 

3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență 

 
În anul 2018 au fost emise 6 ordine ale prefectuslui, astfel: 
- Nr.59/07.02.2018 - privind pregătirea autorităților, organismelor și structurilor cu atribuții în 

domeniul situațiilor de urgență; 
- Nr.105/27.07.2018 – de consituire a comisiei județene de verificare a modului în care sunt 

salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea 
secțiunilor de scurgere a apelor mari; 

- Nr.134/07.05.2018 – actualizarea Comitetului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de 
Decizie; 

- Nr.183/07.05.2018 – actualizarea Comisiei județene de constatare și evaluare a pagubelor 
produse de situațiile de urgență la nivelul județului Olt; 

- Nr.169/09.08.2018 - actualizarea Comitetului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de 
Decizie; 

- Nr.231/22.10.2018 – actualizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt și a 
Grupurilor de Suport Tehnic. 
  

4. Planuri aprobate 
 

Au fost întocmite/reactualizate următoarele planuri: 
- Planul județean de apărare împtriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursurile de apă; 
- Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Olt; 
- Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2018; 
- Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019; 
- Planul judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă pe anul 2018; 
- Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2019. 
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H.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 
 

 Cu privire la activitățile desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice, în anul 2018 au 
fost derulate, în principal, următoarele: 
- monitorizarea activităţii desfăşurate de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt, Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi Olt şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt în anul 2018 - au fost 
prezentate în cadrul Colegiului Prefectural un număr de 6 rapoarte privind acţiunile întreprinse  
(lunile aprilie, iulie, octombrie, noiembrie şi decembrie); 

- monitorizarea acţiunilor întreprinse de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt pentru asigurarea 
unui climat de siguranţă în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ din judeţ – 
raportări lunare; 

- asigurarea intervenţiei în vederea prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe perioada 
manifestărilor fenomenelor hidrologice şi meteorologice specifice sezonului rece (temperature 
scăzute, ninsoare, viscol, etc), pe perioada sezonului estival (caniculă) şi pe timpul producerii de 
inundaţii sau alunecări de teren; 

- asigurarea ordinii publice pe perioada manifestării situaţiilor de urgenţă (atenţionări/avertizări 
hidrometeorologice); 

- asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării  activităţilor culturale şi sportive, a acţiunilor de 
protest, a manifestaţiilor, etc; 

- asigurarea măsurilor pentru punerea în aplicare a hotărârilor Centrului Local de Combatere a 
Bolilor Olt (uciderea porcilor, participarea la constituirea echipelor pentru asigurarea  filtrelor 
şi patrulelor rutiere, etc). 

 
I.  Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

 
1. Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ, cu modificările și completările ulterioare  
 

 În anul 2018 au fost derulate, în principal, următoarele: 
- au fost monitorizate activităţile desfăşurate în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice, accentul fiind 
pus pe asigurarea pazei, asigurarea gardurilor împrejmuitoare a unităţilor de învăţământ, a 
iluminatului în incinta şi zona şcolilor, îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor de 
securitate la incendiu, asigurarea mijloacelor de primă intervenţie şi a căilor de evacuare în caz 
de incendiu; 

- s-au desfăşurat întâlniri ale membrilor Grupului de lucru constituit la nivelul judeţului Olt 
compus din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, Consiliul Judeţean Olt, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt, Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi Olt şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, în vederea analizării 
situaţiilor existente, întocmirii şi înaintării de rapoarte către autorităţile centrale. 

- prin ordin al prefectului au fost constituite echipe mixte formate din reprezentnaţi ai Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt, Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt şi Direcţiei de Sănătate Publică Olt care, înainte de 
începerea anului şcolar 2018-2019, au verificat, împreună cu autorităţile locale, toate unităţile 
şcolare din judeţ în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ. 
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2. Aplicarea dispozițiilor HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 

 
 În conformitate cu prevederile art.18 din HG nr.640/2017 cu modificările şi completările 
ulterioare, la nivelul Judeţului Olt a fost constituită, prin Ordinul prefectului nr.281/21.09, Comisia 
pentru aplicarea prevederilor HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 
2018 – 2019, modificat prin Ordinul prefectului nr.351/14.11.2017. 
 Pe parcusul anului 2018 s-a urmărit ca instituţiile implicate în derularea programului (Consiliul 
Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa  
Alimentelor Olt, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt, Direcţia pentru Agricultură 
Olt, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, Oficiul Fitosanitar Olt) să realizeze eficient toate 
activităţile necesare pentru ca elevii şi preşcoşlarii să beneficieze de produse de calitate, distribuite în 
condiţii iogienico-sanitare şi la timp. 
 Sub coordonarea prefectului judeţului Olt membrii comisiei s-au întrunit lunar în şedinţe de 
lucru, fiind întocmite informări ce au cuprins date cu privire la: numărul unităţilor şcolare beneficiare 
pe nivel de învăţământ, numărul maxim de peşcolari/elevi beneficiari, porţii lapte de consum, porţii 
produse lactate, porţii corn şcolar, porţii biscuiţi şcolari, valoarea totală a programului pentru 
furnizarea pachetului cu produse lactate şi produse de panificaţie, măsurile educative desfăşurate, 
calitatea produselor distribuite, numărul controalelor efectuate în unităţile de învăţământ, în spaţiile 
amenajate pentru depozitarea produselor. Informările privind derularea programului la nivelul 
judeţului au fost postate pe site-ul instituţiei şi prezentate lunar în cadrul şedinţelor de Colegiu 
Prefectural, la care au participat şi reprezentanţi ai mass-media din judeţ.  
 Urmare adresei Ministerului Afacerilor Interne, s-au transmis la Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, lunar, raportări cu privire la aplicarea prevederilor HG nr 640/2017.  
 De asemenea au fost transmise, trimestrial, Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile 
Prefectului, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, raportări privind stadiul controalelor sanitare şi 
al implementării „Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 
50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat”, Şcoala Gimnazială Corbu din judeţul Olt fiind una 
din cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat beneficiară a Programului-pilot ce s-a derulat 
în cadrul Şcolii Gimnaziale Corbu începând cu data de 19 martie 2018. 
 

3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 
 

În cursul anului 2018 nu s-a derulat Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 
A fost acordat sprijin Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene 

Capital Uman pentru organizarea misiunilor de verificare la fața locului (06-07.06.2018) POAD 2014 și 
POAD 2015-2016 în vederea validării cererii de rambursare finală aferenta proiectului ,,Furnizare de 
ajutoare alimentare din „Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane 
2015/2016 – LOT 1 (Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița)”. 
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J.  Alte activităţi 

 
1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

 În anul 2018 reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt au efectuat controale în 
domeniul situaţiilor de urgenţă în 64 de localităţi. 
 De asemenea, prin ordin al prefectului, a fost constituită o comisie de verificare formată din 
reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt,  Sistemului Hidrotehnic Independent Olt, 
Comisariatului Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea şi Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Olt care, în perioada 26 martie – 30 aprilie,  a verificat modul în care au fost 
salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţurile şi rigolele, pentru asigurarea secţiunilor de 
scurgere a apelor mari în 33 de localităţi din judeţ (24 cursuri de apă). 
 

2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi publice 
 

 Potrivit art.6 alin. 1 pct.1 lit.j din HG nr.460/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
Serviciul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative efectuează, în condiţiile legii, verificările şi 
întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, 
la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor 
mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului 
judeţean, după caz. 
 În cursul anului 2018, în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.393/2004, 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art.69 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a fost emis un ordin de prefect privind încetarea de drept, înainte de termen, 
mandatului de primar al comunei Fărcaşele, urmare a decesului. 
 Referitor la aplicarea art.12, alin.3 din Legea nr.393/2004 privind privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, au fost emise 21 de ordine ale prefectului 
judeţului Olt, după cum urmează: 
- Ordinul nr. 2/03.01.2018 – încetare mandat consilier local Bobiceşti; 
- Ordinul nr. 22/30.01.2018 – încetare mandat consilier local Radomireşti; 
- Ordinul nr. 60/09.02.2018 – încetare mandat consilier local Scorniceşti; 
- Ordinul nr. 61/09.02.2018 – încetare mandat consilier local Scorniceşti; 
- Ordinul nr. 98/13.03.2018 – încetare mandat consilier local Tătuleşti; 
- Ordinul nr. 102/19.03.2018 – încetare mandat consilier local Leleasca; 
- Ordinul nr. 114/13.04.2018 – încetare mandat consilier local Vulpeni; 
- Ordinul nr. 117/17.04.2018 – încetare mandat consilier local Rotunda; 
- Ordinul nr.  118/18.04.2018 – încetare mandat consilier local Deveselu; 
- Ordinul nr. 143/06.06.2018 – încetare mandat consilier local Ianca; 
- Ordinul nr. 148/27.06.2018 – încetare mandat primar Fărcaşele. 
- Ordinul nr. 156/06.07.2018 – încetare mandat consilier local Corabia; 
- Ordinul nr. 157/06.07.2018 – încetare mandat consilier local Corabia; 
- Ordinul nr. 181/07.09.2018 – încetare mandat consilier local Iancu Jianu; 
- Ordinul nr. 184/11.09.2018 – încetare mandat consilier local Gura Padinii; 
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- Ordinul nr. 185/11.09.2018 – încetare mandat consilier local Voineasa; 
- Ordinul nr. 186/11.09.2018 – încetare mandat consilier local Voineasa; 
- Ordinul nr. 187/11.09.2018 – încetare mandat consilier local Voineasa; 
- Ordinul nr. 248/22.11.2018 – încetare mandat consilier local Seaca; 
- Ordinul nr. 249/22.11.2018 – încetare mandat consilier local Corabia; 
- Ordinul nr. 150/22.11.2018 – încetare mandat consilier local Slatina. 

 Până la data prezentului raport au fost atacate la instanţa de contencios administrativ 5 ordine 
dintre cele menţionate mai sus, fiind în curs de soluţionare pe rolul instanţei de judecată. 
 Lunar, se transmite Autorităţii Electorale Permanente informarea privind situaţia posturilor 
vacante de primar şi situaţiile de dizolvare a unor consilii locale, precum şi împrejurările care pot genera 
organizarea referendumurilor locale. 
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V. SUPORT DECIZIONAL 

 
1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor, registrul procedurilor 

 

În cursul anului 2018 s-a realizat autoevaluarea sistemului de control intern managerial pentru anul 
2017, fiind întocmită situația sitetică a rezultatelor autoevaluării. De asemenea, a fost întocmit Programul 
de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul Instituţiei Prefectului – Județul Olt 
pentru anul 2018, fiind aprobat prin ordin al prefectului.  

Având în vedere modificarea legislației în domeniu, prin ordin al prefectului a fost constituită Comisia 
pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului 
de control intern managerial. Totodată a fost aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare al 
acestei comisii.  

Pe parcursul anului 2018 membrii comisiei s-au întrunit în ședințe de lucru pentru: stabilirea 
măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare şi analiza rezultatelor acestora, analiza 
stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial în cadrul Instituţiei Prefectului – Județul Olt, prelucrarea informărilor și a instrucțiunilor 
transmise de către Ministerul Afacerilor Interne. 

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Olt este desemnată persoana responsabilă cu Registrul 
riscurilor, document care atestă că în cadrul entităţii publice există un sistem de management al riscurilor 
şi că acesta funcţionează. 

De asemenea au fost inventariate toate activitățile procedurabile care se desfășoară la nivelul 
Instituției Prefectului – Județul Olt, pentru acestea fiind elaborate proceduri de lucru. 
 

2. Audit intern 
 
Auditul intern este organizat în subordinea directă a prefectului, postul de auditor fiind vacant. 

 
3. Etică şi conduită 

 
Prin Ordinul prefectului județului Olt nr. 68/16.03.2015 a fost aprobat Codul de etică și regulile 

de conduită pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt. 
Codul etic şi Regulile de conduită al funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul 

Olt defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, colaboratorii 
şi colegii etc. Regulile de comportament şi normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru 
funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului -  judeţul Olt, precum şi pentru 
persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul acestei instituţii. 

În cadrul instituției este desemnat un funcționar public, pentru consiliere etică și monitorizarea 
respectării normelor de conduită. Acesta a exercitat următoarele atribuții: 
- acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei prefectului cu 

privire la respectarea normelor de conduită; 
- monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul Instituţiei prefectului; 
- întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul Instituţiei prefectului. 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2018 au fost întocmite 4 
rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și 2 
rapoarte semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare la nivelul Instituției Prefectului 
- Județul Olt. 

 
4. Protecţia informaţiilor clasificate 

 
Structura de Securitate din cadrul Instituției Prefectului-Județul Olt este constituită cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, fiind compusă din: 
- compartimentul informații clasificate, 
- componenta de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
Compartimentul informații clasificate asigură evidența, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea, distrugerea și arhivarea documentelor care conțin informații 
clasificate, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, modificată și 
completată, HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România, modificată și completată, respectiv HG nr.781/2002 privind protecția 
informațiilor secrete de serviciu. 

Componenta de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor îndeplinește atribuții 
privind implementarea metodelor, mijloacelor și măsurilor necesare protecției informațiilor în format 
electronic și de exploatare a echipamentelor IT în condiții de securitate, astfel cum stabilesc prevederile 
HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în 
România, modificată și completată. 

În virtutea atribuțiilor legale, în cursul anului 2018, activitatea Structurii de Securitate din cadrul 
Instituției Prefectului-Județul Olt a vizat, în general, următoarele aspecte: 
- întocmirea și reactualizarea documentelor specifice, în vederea îndeplinirii Standardelor 

naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, 
- monitorizarea activității de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul 

de respectare a acestora; 
- coordonarea activității de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 
- asigurarea relaţionării cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile 

privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
- efectuarea de controale privind activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor 

clasificate şi modul de respectare a acestora; 
- aigurarea evidenţei, păstrării, multiplicării, manipulării, transportului și transmiterii 

documentelor care conțin informații clasificate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
- exploatarea operaţională a sistemelor informatice și de comunicații în condiţii de securitate; 
- coordonarea cooperării dintre instituție şi autoritatea care asigură acreditarea sistemelor 

informatice și de comunicații. 
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5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

 
Activitatea privind prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Olt s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor 
asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.  

În cursul anului 2018 au fost analizate, punctual, măsurile din Planul de integritate aflat în 
responsabilitatea expresă a instituției, indicatorii din Inventarul măsurilor de transparență 
instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare. Activitatea s-a desfășurat în 
cadrul Grupului de lucru pentru prevenirea corpupției constituit la nivelul instituției. 
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VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 
1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

 
Pe întreaga perioadă analizată s-au desfăşurat activităţi specifice în vederea atingerii obiectivului 

fundamental –  asigurarea respectării dreptului la libera circulaţie în străinătate a fiecărui cetăţean 
român, în conformitate cu prevederile şi reglementările în vigoare pe linie de paşapoarte.  

Obiectivul prioritar, în perioada analizată, l-a constituit asigurarea dreptului la libera circulaţie în 
străinătate pentru cetăţenii de pe raza judeţului Olt, precum şi pentru cetăţenii care au solicitat 
eliberarea paşapoartelor în situaţiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.248/2005, aprobate prin HG nr.94/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Activitatea specifică s-a desfăşurat în strictă conformitate cu normele legale în vigoare şi cu 
dispoziţiile transmise de structurile ierarhic superioare, urmărindu-se îndeplinirea sarcinilor curente, 
în paralel cu realizarea sarcinilor stabilite prin planurile trimestriale de activitate, precum şi a celor care 
s-au impus pe parcurs, în concordanţă cu evoluţia operativă în ansamblul ei.  

Statistic, în perioada analizată, situaţia principalilor indicatori se prezintă după cum urmează: 
 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor 

primite la nivelul serviciului: 15967. 
 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor 

simple temporare primite, comparativ cu 

cele pentru eliberarea paşapoartelor 
simple electronice: 

- Anul 2018: PST - 6078; PSE – 9885 
- Anul 2017: PST – 6770; PSE – 7746 
- Anul 2016: PST – 4474; PSE – 7163 

 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor 
simple primite în locul celor pierdute, 

deteriorate, furate 
- Pierdute: 1015 – anul 2018, 820 – anul 

2017, 619 – anul 2016 
- Deteriorate: 12 – anul 2018, 3 – anul 2017, 

5 – anul 2016 

- Furate: 2 – anul 2018, 2 – anul 2017, 1 – 
anul 2016                  

 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor 

simple electronice primite prin 
intermediul misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare ale României în 
străinătate, soluţionate la nivelul 

serviciului:  

- 3164 – anul 2018 
- 2577 – anul 2017 
- 2121 – anul 2016 
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 Paşapoarte simple temporare personalizate: 

- 6078 – anul 2018 
- 6779 – anul 2017 
- 4474 – anul 2016 

 Paşapoarte eliberate la ghişeu:  
Total =14084, din care: 
- PSE = 8138 
- PST = 5946 

 Menţiuni efectuate în evidenţele aflate în 
sistem informatizat:  

- 4147 – anul 2018 
- 5415 – anul 2017 
- 5443 – anul 2016 

 Sancţiuni contravenţionale cu amendă 
aplicate:  

- 73 – anul 2018 
- 82 – anul 2017 
- 81 – anul 2016 

 Activități în cadrul punctelor de lucru  
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care 

domiciliază în sudul judeţului şi care au de parcurs 
o distanţă considerabilă până la sediul acestei 
structuri, Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt are 
deschise, din cursul anului 2013, un număr de două 
puncte de lucru, unul în municipiul Caracal şi unul 
în orașul Corabia, care au funcţionat, în perioada 
analizată, conform programului de lucru stabilit de 
conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, 
respectiv în ziua de marţi, o dată la două săptămâni, 
la fiecare punct, între orele 09,30 – 14,30.  

În cursul perioadei ce face obiectul prezentei analize, la cele două puncte de lucru au fost preluate 
un număr de 1342 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi au fost eliberate 1290  
documente de călătorie, comparativ cu 949 cereri primite şi 921 paşapoarte eliberate în cursul anului 
anterior. 
 Activități pe linie de restricţii  

În perioada analizată, pe linia aplicării prevederilor Codului penal şi Codului de procedură penală, 
referitoare la implementarea măsurilor restrictive şi la retragerea provizorie a paşapoartelor de către 
serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, lucrătorii Comparti-
mentului Restricţii au executat activităţi specifice în vederea punerii în aplicare a măsurilor de 
suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, pentru persoanele comunicate de 
către autorităţile în drept (instanţe de judecată şi parchete).   
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S-au desfăşurat, de asemenea, activităţi specifice în legătură cu cetăţenii români pentru care s-au 
primit comunicări referitoare la faptul că au încălcat legile statelor prin care au călătorit, au fost 
accidentaţi sau au decedat pe teritoriul altor state, referitoare la identificarea minorilor români aflaţi 
neînsoţiţi în străinătate, precum şi la identificarea cetăţenilor români aflaţi în străinătate fără 
documente de călătorie, în vederea eliberării titlurilor de călătorie. Activităţile desfăşurate au avut la 
bază prevederile Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.248/2005, precum şi procedurile interne de lucru. 

Statistic, situaţia se prezintă după cum urmează: 
 Comunicări primite de la instanţele de judecată/parchete: 995 
 Total suspendări implementate în evidenţe:  

- 452 – anul 2018 
- 470 – anul 2017 
- 434 – anul 2016 

 Acţiuni desfăşurate în teren, în vederea 
retragerii paşapoartelor simple valabile 

deţinute de persoane împotriva cărora au 
fost dispuse măsuri pentru suspendarea 

exercitării dreptului la libera circulaţie în 
străinătate:  

- 24 – anul 2018 
- 28 – anul 2017 
- 39 – anul 2016 

 Comunicări primite de la Direcţia Generală 
de Paşapoarte privind cetăţeni români 

implicaţi în evenimente în străinătate:  
- 215 – anul 2018 
- 212 – anul 2017 
-  250 – anul 2016 

 Comunicări efectuate la Serviciul de 

Investigaţii Criminale din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie judeţean Olt: 213  

 Raportări la Direcţia Generală de 

Paşapoarte, referitoare la aspectele 
constatate cu ocazia informărilor familiilor 

privind situaţia membrilor săi, cetăţeni români implicaţi în evenimente în străinătate:  
- 25 – anul 2018 
- 27 – anul 2017 
- 19 – anul 2016 
În concluzie, în anul 2018 activitatea a fost substanţial mai crescută faţă de anul precedent. 
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2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor 
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 lucrătorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Olt şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu normele 
legale şi dispoziţiile de linie elaborate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor şi de conducerea Ministerului Afacerilor Interne. 

Un lucru deosebit realizat pentru a veni în sprijinul candidaţilor care susţin proba practică pentru 
obţinerea permisului de conducere este acela că s-a realizat, de la începutul lunii martie, delegarea de 
la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, structurile de Poliţie Rutieră, a trei agenţi de poliţie examinatori, 
pe o perioadă de 4 luni. Din luna iulie, delegarea lucrătorilor de la Serviciul Rutier Olt a continuat cu doi 
examinatori, iar din luna noiembrie, pentru încă 4 luni, cu un examinator. Acest lucru a făcut ca în acest 
moment programările candidaţilor la proba practică să se facă la aproximativ 30 de zile calendaristice. 

În perioada analizată angajații au constatat un număr de 11 infracțiuni, (în scădere față de anul 
2017, când au fost constatate 14 infracţiuni), din care 10 declaraţii false privind situaţia certificatului 
de înmatriculare sau a permisului de conducere şi un permis de conducere fals. 

 
a. Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto 

 
 Situația conducătorilor auto 

În momentul de faţă, în judeţul Olt, 
sunt un număr de 135.506 deţinători de 
permise de conducere tip nou şi 19.872 
posesori de permise de conducere tip 
vechi. În anul 2017 numărul 
conducătorilor auto posesori de permis 
de conducere tip nou era de 132.358 şi 
19.939 de posesori de permise de 
conducere tip vechi. 

Din punct de vedere al deținătorilor pe grupe de vârstă situația celor 135.506 de deținători de 
permise de conducere tip nou se prezintă conform graficului: 
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Din punct de vedere al categoriilor deținute situația celor 135.506 de deținători de permise de 
conducere tip nou se prezintă conform graficului: 

 
Precizăm că dintre aceștia cea mai mare parte dețin o singură categorie de permis de conducere 

(exemplu: categoria B), însă sunt și conducători auto care dețin două sau mai multe categorii ale 
permisului de conducere. 
 
 Examinări candidaţi permise de conducere 

Total candidaţi: 
- proba teoretică = 14.282 
 - admiși: 6895  
 - respinși: 7387 
 - procentaj: 48,28% 
- proba practică = 12.326 
 - admiși: 7290 
 - respinși: 5036 
 - procentaj: 59,14% 

Total candidaţi neprezentați: 834 
 - proba teoretică: 0 
 - proba practică: 834 

 
Din cei candidați examinați în anul 2018, 4322 au 

promovat probele teoretică și practică de la prima 
examinare, procentul fiind de 59,83%. În anul 2017, 3986 de 
candidați au promovat probele teoretică și practică de la 
prima examinare, procentul fiind de 65,86%. 
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 Permise de conducere 
Total emise = 21145, din care:  

 - examen: 7264 
 - preschimbare: 67 
 - modificare: 1048 
 - perschimbare permis străin: 304 
 - reînnoire: 12053 
 - duplicat: 375 
 - rebut: 34. 
  

 
b. Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 

 Parcul auto 
La nivelul judeţului Olt parcul auto la sfârşitul anului 2017 era de 117.959 vehicule înmatriculate, 

iar în momentul de faţă sunt 131.031. 

 
 Certificate de înmatriculare: 

Total = 26318 
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 Autorizaţii provizorii de circulaţie 

Total = 7399 
 
 
 
 
 
 
 
 Radieri din circulaţie 

Total =13.221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT ÎN ANUL 2018 

 

46 | 53 

 

 
VII. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 
 Cooperare interinstituțională 
 Cooperarea interinstituțională s-a bazat în anul 2018 pe orientarea către cetățean, în scopul 
consolidării încrederii acestuia în capacitatea de a răspunde eficient, calificat și în timp real solicitărilor.  
Astfel, au fost organizate audiențe, au fost acordate consultații telefonice și au fost formulate răpsunsuri 
scrise la toate solicitările venite pe adresa instituției, comunicarea realizându-se așadar prin cele două 
forme definite în literatura de specialitate: verbală și scrisă. 
 Comunicarea cu alte instituții publice s-a axat pe un schimb de informații rapid și util, acordând 
astfel importanța cuvenită colaborării între instituții. 
 Colaborarea cu instituțiile publice organizate la nivelul județului Olt precum și cu societatea civilă 
s-a materializat în anul 2018, atât în sprijinul venit din partea Instituției Prefectului, cât și prin 
răspunsurile pozitive și implicarea diferitelor organizații (guvernamentale și neguvernamentale) în 
proiectele inițiate de către instituția noastră.  
 Astfel, începând cu anul 2018 ședințele Colegiului Prefectural se organizează și în teritoriu, pentru 
a analiză pertinentă a stadiului implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de 
acţiune la nivelul localităţilor care să poată conduce la identificarea nevoilor și dificultăților cu care se 
confruntă serviciile publice deconcentrate, dar și autoritățile locale, propunând astfel măsuri reale în 
vederea îmbunătăţirii activităţii; 
 De asemenea, tot în anul 2018 s-au organizat întâlniri de lucru ale Instituției Prefectului – Județul 
Olt și instituțiilor publice deconcentrate cu primarii și angajații autorităților administrației publice 
locale, precum și susținerea de audiențe cu cetățenii.  Prin această acțiune se dorește o armonizare a 
relației dintre cetățean și administrația publică, prin informarea directă asupra serviciilor furnizate de 
către instituțiile publice, precum și identificarea principalelor probleme administrative cu care 
autoritățile administrației publice locale se confruntă. 
 În data de 9 mai 2018, Instituția Prefectului Olt, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt, 
a organizat o acțiune de marcare a Zilei Europei. Copiii au fost cele mai importante persoane 
participante la manifestarea dedicata Zilei Europei. Printr-o prezentare aparte, elevii au trecut în revista 
cele mai importante etape istorice ale constituirii Uniunii Europene, respectiv anii în care au aderat cele 
28 de tari membre,punctând valorile naționale ale statelor membre ale acestora. 
 

 Relații internaționale 
 În anul 2018 au fost derulate, principal, următoarele activități: 
- întrevederea prefectului cu E.S. Ambasadorul Africii de Sud în România; 
- participarea prefectului la „Lansarea în producție a noului Complex de Tratamente Termice“ de 

la TMK Artrom Slatina, în prezența E.S. Ambasadorul Federației Ruse în România; 
- participarea prefectului la întâlnirea cu autoritățile locale și județene cu o delegație formată din 

parlamentari japonezi, ce a avut loc la Deveselu.  
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VIII.  ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Olt s-a implicat activ în promovarea şi diseminarea politicilor Uniunii 
Europene şi a programelor de finanţare externă către autorităţile administraţiei publice locale şi a 
instituţiilor publice deconcentrate. 
- A fost elaborat şi monitorizat, semestrial, Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Olt a 

politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe;  
- Consecventă misiunii, rolului şi atribuţiilor conferite de lege, Instituţia Prefectului-Judeţul Olt a 

monitorizat semestrial stadiul absorbţiei fondurilor europene de către autorităţile 
administraţiei publice locale şi a întocmit rapoarte semestriale pe baza datelor transmise de cele 
112 unităţi administrativ-teritoriale şi Consiliul judeţean Olt cu privire la absorbţia fondurilor 
comunitare şi naţionale, absorbţie care va îmbuntăţi în mod semnificativ nivelul de trai al 
comunităţilor locale şi va impulsiona întreaga activitate economico-socială a judeţului; 

- Instituţia Prefectului – Judeţului Olt a desemnat un expert local, responsabil cu aplicarea Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică în vederea derulării la nivelul judeţului a 
proiectului „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă-standardizare, armonizare, dialog 
îmbunătăţit” SIPOCA 35, finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, proiect coordonat de către Secretariatul General 
al Guvernului şi în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală pentru 
Relaţiile cu Instituţiile Prefectului; 

- Prin e-mail au fost diseminate către autorităţile administraţiei publice locale informaţii 
referitoare la Programele Operaţionale 2014-2020; 

- Lunar a fost realizat, postat pe site-ul instituţiei şi transmis în format electronic către primăriile 
din judeţ şi membrii reţelei de modernizatori din judeţ, „Buletinul Informativ -Afaceri Europene“. 

 De asemenea, au fost transmise către autorităţile administraţiei publice din judeţ informaţii 
referitoare la: 
- Aprobarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Pubice a Ghidului 

solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice; 

- Proiectul “Reabilitarea infrastructurii Şcolare (PRIS)” s-au transmis către unităţile administrativ 
teritoriale ce aveau calitatea de partener în cadrul Cererii de finanţare pentru rambursarea 
cheltuielilor aferente obiectivelor cuprinse în cadrul proiectului adresele de solicitare 
documente primite de la Unitătea de Management pentru Monitorizarea Reţelei Şcolare şi 
Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;   

- Proiectul „Reforma Educaţiei Timpurii în România” s-au transmis către unităţile administrativ 
teritoriale ce aveau calitatea de partener în cadrul Cererii de finanţare pentru rambursarea 
cheltuielilor aferente obiectivelor cuprinse în cadrul proiectului adresele de solicitare 
documente primite de la Unitătea de Management pentru Monitorizarea Reţelei Şcolare şi 
Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;   

- Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul în 
cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, (cod apel:POR/274/3/1); 
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- Ghidul dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în 
cadrul Axei prioritare 3 a POR – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri 
Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

- Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul în 
cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/2, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale, prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creşterea gradului de 
acoperire cu serviciile sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, apel2. 
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IX. MANGEMENTUL COMUNICĂRII 

 
 

1. Informare și relaţii publice 
 

Corespondenţa primită (exeptând petiţiile) este 
reprezentată de adrese, citaţii, hotărâri, dispoziţii etc.  

S-au utilizat pentru înregistrarea acestora 35.200 
numere corespondenţă ordinară (din care 15.001 
numere au fost alocate serviciilor publice comunitare 
din subordinea Instituției Prefectului – Județul Olt). În 
această evidenţă nu s-au luat în considerare numerele 
primite prin conexare.  

Repartiţia corespondenţei în instituţie şi la alte 
instituţii s-a realizat pe bază de condică de cores-
pondenţă. Pentru corespondenţa transmisă prin poştă 
s-au utilizat serviciile poştale iar evidenţa a fost ţinută 
pe borderouri de expediere.  

În cursul anului 2018 s-au întocmit 280 borderouri de expediere pentru corespondenţa internă şi 
38 documente care atestă expedieri externe (alte ţări). Pentru realizarea expedierilor au fost întocmite 
un număr de 4.654 de plicuri de corespondență. 

În cursul anului 2018 au fost formulate 24 de solicitări în temeiul legislaţiei în domeniul 
informaţiilor de interes public. 

 
2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 

 
Activitatea de soluționare a petițiilor 

Petițiile primite în cursul anului 2018 au fost 
înregistrate în funcţie de modul în acestea au fost 
primite, astfel: 
- petiții primite prin poştă, e-mail, fax sau direct de la 

petent au fost înregistrate în registru separat; 
- petiții primite de la organele centrale administrației 

centrale au fost înregistrate separat. 
 În cursul anului 2018 numărul total de petiţii a 
fost de 1.004 petiţii, astfel: 

 920 de petiţii primite direct de la petenţi; 
 84 de petiţii primite de la organele centrale. 

 O analiză comparativă cu anii 2016 și 2017 relevă o 
scădere consecutivă a numărului total de petiții adresate Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 Din total petițiilor, 263 au fost redirecționate pentru competentă soluționare către alte instituții 
abilitate ale statului, 278 au fost clasate conform prevederilor legale în vigoare, iar pentru diferența de 
463 s-au formulat răspunsuri direct petenților. 
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Activitatea de organizare a audiențelor 
 În vederea înlesnirii accesului cetățenilor la audiențe, prefectul județului a continuat să susțină 
audienţe în teritoriu și în anul 2018. În acest sens a fost emis Ordinul prefectului nr.365/06.12.2017. 
Ordinul a fost transmis tuturor primăriilor din județ în vederea informării cetățenilor, prin afișare la 
sediul instituției și publicare, acolo unde este posbil, inclusiv pe pagina de internet oficială a primăriei.  
 De asemenea, în funcție de numărul solicitărilor cetățenilor dintr-o anumită localitate, cu spijinul 
personalului din aparatul de specialitate al 
Instituției Prefectului – Județul Olt, prefectul 
județului  a susținut audiențe și în alte localități 
decât cele menționate în anexa la ordin. Acestor 
audienţe din teritoriu li s-au mai adaugat şi 
audienţele prefectului și subprefectului de la sediul 
instituţiei.          
 În ceea ce priveşte situaţia audienţelor, în 
anul 2018 s-au prezentat în audienţă un număr de 
327 persoane, în cadrul a 45 de şedinţe de audienţă 
organizate la nivelul instituţiei. 
          O analiză comparativă cu anii 2016 și 2017 relevă o scădere consecutivă a numărului total persoane 
prezentate în audiență la conducerea Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
3. Apostilarea documentelor 

 
În anul 2018 la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt au fost depuse în vederea eliberării 

apostilei un număr de 922 cereri, din care 234 au fost formulate de persoane juridice iar 688 de către 
persoane fizice, fiind eliberate un număr de 1303 apostile. Diferenţa dintre numărul de cereri şi numărul 
de apostile eliberate este dată de faptul că o cerere poate fi făcută pentru mai multe acte care aparţin 
aceluiaşi titular. 

Situaţia pe categorii de acte administra-
tive se prezintă astfel: 

 Certificate de naştere – 538; 
 Certificate de căsătorie – 210, 
 Certificate de cazier judiciar – 178; 
 Acte de studii – 181; 
 Alte acte administrative  – 196. 

 Ca şi în anii precedenţi cele mai multe 
solicitări au fost pentru apostilarea certifica-
telor de naştere, urmate de certificatele de 
căsătorie, certificatele de cazier judiciar, acte 
de studii iar din punctul de vedere al statelor 
pentru care a fost solicitată eliberarea apostilei, cea mai mare pondere au avut-o Italia (311 cereri), 
urmată de Spania (213 cereri), Germania (158 cereri), Belgia (85 cereri) iar diferența de 155 de cereri  
pentru alte state (Elveția, Austria, S.U.A, etc.). 
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X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 
ACTIVITĂŢII 

 

Modernizarea Instituției Prefectului - Județul Olt reprezintă un proces intern continuu. Instituția 
Prefectului – Județul Olt acordă o atenţie deosebită înţelegerii şi realizării aşteptărilor curente şi viitoare 
ale cetăţenilor şi celorlalţi potenţiali utilizatori ai serviciilor noastre.  

Instituția Prefectului – Județul Olt organizează, din anul 2018, ședințe al Colegiului Prefectural 
Olt și în teritoriu. Considerăm că prin această acțiune, ce a avut caracter de noutate la nivelul Colegiului 
Prefectural, analiza stadiului implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune 
la nivelul localităţilor va conduce, cât mai clar, la identificarea nevoilor și dificultăților cu care se 
confruntă serviciile publice deconcentrate, dar și autoritățile locale, propunând astfel măsuri reale în 
vederea îmbunătăţirii activităţii. La lucrările Colegiului Prefectural vor fi invitați să participle și primarii 
localităților din zonele respective. 

Tot din cursul anului 2018 sunt organizate întâlniri de lucru ale Instituției Prefectului – Județul 
Olt și instituțiilor publice deconcentrate cu primarii și angajații autorităților administrației publice 
locale, precum și susținerea de audiențe cu cetățenii. Prin această acțiune se dorește o armonizare a 
relației dintre cetățean și administrația publică, prin informarea directă asupra serviciilor furnizate de 
către instituțiile publice, precum și identificarea principalelor probleme administrative cu care 
autoritățile administrației publice locale se confruntă. Fiecare instituție publică participantă va 
prezenta problemele întâmpinate cel mai frecvent și, implicit, clarificarea acestora, pentru ca cetățenii 
să beneficieze la timp de servicii publice de calitate.  
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XI. OBIECTIVE 2019 

 

Obiectivele pentru anul 2019 se încadrează în atribuțiile conferite de lege, astfel: 

- Asigurarea, la nivelul judeţului, a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, a ordinii publice, 
precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte documente de politică publică; 

- Garantarea aplicării legislației cu privire la dreptul la proprietate; 

- Coordonarea şi conducerea eficientă a serviciilor publice deconcentrate; 

- Creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii privind atingerea obiectivelor prevăzute 
în Planul de activitate elaborat la nivelul instituţiei prefectului; 

- Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la nivelul judeţului; 

- Promovarea activității instituţiei, îmbunătăţirea relaţiilor sale cu mediul extern și 
asigurarea unui management de performanţă al resurselor acesteia; 

- Continuarea acțiunilor de promovare a județului cu scopul de a atrage noi investiții în zonă, 
dar și din punct de vedere turistic; 

- Promovarea parteneriatului între instituțiile publice în vederea  

- Perfecţionarea colaborării interinstituţionale și parteneriatului între instituțiile publice și 
autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea promptă a problemelor 
cetățenilor; 

- Asigurarea transparenţei în sectorul public prin mecanisme şi strategii eficiente; 

- Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile 
instituţionale şi sociale. 
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XII.  CONCLUZII 
 

Pe baza datelor cuprinse în prezentul raport, apreciem că Instituția Prefectului – Județul Olt și-a 
îndeplinit în anul 2018 obiectivele stabilite. Astfel, prin acțiunile derulate activitatea Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt s-a desfăşurat cu mare responsabilitate, credibilitate și respect al legii. 

Instituţia Prefectului – Județul Olt vegheză la aplicarea legii şi la realizarea politicilor Guvernului 
Românei la nivelul județului Olt, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi societatea civilă, cu 
scopul oferirii unor servicii de înaltă calitate cetățenilor. 

Prin toate activitățile interne (în interiorul instituției) și externe (în relația cu societatea civilă) 
derulate, Instituția Prefectului – Județul Olt pledează pentru excelență în administrație, pentru un model 
de eficienţă şi transparenţă administrativă, astfel încât cetățenii să ne privească cu încredere şi respect, 
având certitudinea aplicării legii în mod corect, egal şi eficient. 

 
                   PREFECT 
     PETRE –SILVIU NEACȘU                                                SUBPREFECT 
                                                                                          RADU – GEORGE IONIȚĂ 

 

 
Consilier Cancelaria Prefectului Dragonu Mihaela 

 
Consultant Cancelaria Prefectului Mihai Cristina 

 
Șef Serviciu Verificarea Legalităţii, a Aplicării  
Actelor Normative 

Șerban Nicoleta 
 
 

Șef Birou Programe şi Strategii Guvernamentale,  
Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii  
Publice Deconcentrate 

Costea Grămescu Ioana-Mihaela 
 
 
 

Șef Birou Financiar Contabilitate Geantă Ion-Valentin 
 
 

Compartiment Resurse Umane Stoica Maricica 
 
 

Șef Serviciu Public Comunitar Regim Permise  
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 

Hoară Florin 
 
 

Șef Serviciu Public Comunitar pentru Eliberarea  
şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Marica Constantin 

 


