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I. INTRODUCERE  

 

1. Legislaţie de bază  

 Actele normative care au reglementat organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului în anul 
2019 au fost: 

- Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003; 

- Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care a abrogat o serie de acte 
normative, printre care: 

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 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 (abrogată parţial); 

- 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 2019 conducerea instituţiei a fost asigurată de o echipă managerială formată din: 

 PREFECŢI: Petre - Silviu NEACŞU, ianuarie – iulie; 

   Angela NICOLAE, august – decembrie; 

   Florin – Constantin HOMOREAN, decembrie - prezent. 

 SUBPREFECŢI: Radu - George IONIŢĂ, ianuarie – iulie; 

  Florin DUMITRU, august – prezent. 

  

 Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt este aprobată prin Ordinul 
prefectului nr. 18/31.01.2017. 
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 a) Număr de posturi aprobate: 39 

 b) Număr personal angajat: 31 

 c) Număr posturi vacante: 8 

 

 

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.  Instituţia Prefectului – Judeţul Olt susţine procesul de reformă al administraţiei 
publice, îşi 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 

i. Legalitate; 

ii. Transparenţă; 

iii. Eficienţă; 

iv. Profesionalism; 

v. Orientare către cetăţean; 

vi. Responsabilitate; 

vii. Imparţialitate; 
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viii. Solidaritate. 

 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 

1. Eficientizare structurală 

Analiza mediului organizaţional este necesară pentru a fi identificate problemele reale cu care se 
confruntă Instituţia 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 inter-instituţionale 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  proces decât pe rezultat; 

 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; 
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 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. 

                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 economico-financiare are o influenţă nefastă şi asupra 
activităţii instituţiei, fiind dependentă de resursele bugetare alocate în mod direct cât şi de 
precaritatea resurselor financiare ale celorlalţi “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. 
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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 

 a) Număr angajaţi care au urmat cursuri de perfecţionare 

 În cursul anului 2019 un număr de cinci (5) angajaţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt au 
urmat cursuri de perfecţionare organizate de Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen-Buzău. 

 

3. Utilizarea resurselor financiare 

 Biroul financiar contabilitate are ca obiectiv principal managementul eficient al resurselor 
financiare şi materiale, în vederea realizării atribuţiilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar de 
credite a Instituţiei Prefectului judeţul Olt, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Regulamentul 
de organizare şi funcţionare, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice, precum şi alte 
reglementări contabile. În desfăşurarea activităţii financiar contabile se folosesc programele puse la 
dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv MAISAL 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. Astfel,  a fost asigurată înregistrarea cronologică şi 
sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, 
performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie. 

Activitatea de cheltuieli a instituţiei în anul 2019 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 2019 
este în valoare totală de 13.484.000 lei, defalcat pe capitole de cheltuieli şi titluri, astfel: 

 
 

Capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”       
Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 10.578.000 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 745.000 lei 

Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 10.000 lei 

 

 

Capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi siguranţă naţională”   
Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 2.015.000 lei 



RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT ÎN ANUL 2019 

 

6 | 48 

 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 91.000 lei 

Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 0 lei 

 

 Faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, la nivelul instituţiei au fost efectuate plăţi 
până la data de 31.12.2019 astfel: 

 La capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, au fost efectuate plăţi de 
10.657.784,31 lei total, din care pentru:: 
 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 9.930.437,00 lei 
Titlul  II 20 Bunuri şi servicii = 673508,62 lei 
Titlul XI 59 Alte cheltuieli = 9.768,68 lei 
Titlul XIII 71 Cheltuieli de capital = 44.070,01 lei 

 

 

 La capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi siguranţă naţională” au fost efectuate plăţi de 
2.064.840,85 lei total, din care pentru: 

 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1.980.858,00 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 83.982,85 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 2019. 

 Plăţile reprezentând cheltuieli de personal, în sumă de 9.930.437 lei, la capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 1.980.858 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, 7.276.165 lei reprezintă indemnizaţiile plătite personalului 
care a participat la organizarea şi desfăşurarea alegerilor Europarlamentare şi Prezidenţiale din 
2019. 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 şi 
impozitul pe veniturile din salarii au fost  corect şi legal stabilite, iar sumele au fost virate la 
termen şi pe destinaţii legale. 
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 Plăţile reprezentând cheltuieli cu bunurile şi serviciile, în sumă  de 673.508,62 lei la 

capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 83.982,85 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 2019, 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 108.447,11 lei ce 
reprezintă  16,10% 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 92.192,44 lei ce reprezintă 13,69% 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 5.356,20 lei ce reprezintă  0,80% din totalul cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile; 

 reparaţii curente în sumă totală de 11.894,22 lei ce reprezintă 1,77% din totalul cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile şi care se referă la reparaţii auto, reparaţii ale grupurilor sanitare, birourilor 
şi instalaţiei de încălzire; 

 telecomunicaţii şi timbre poştale în sumă totală de 17.989,41 lei ce reprezintă 2,67.% din totalul 
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile; 

 carburanţi şi lubrefianţi în sumă de 2.192,44 lei care se încadrează în achiziţia aprobată de 
carburant auto şi reprezintă  0,33% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 

 cheltuielile cu deplasarea salariaţilor în interesul serviciului, în sumă de 2.660 lei reprezintă 
0,39% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 

 cheltuielile cu protecţia muncii, cărţi, publicaţii, reclamă publicitate şi protocol, în sumă totală de 
15.034,55 lei, reprezintă 2,23% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 

 cheltuieli cu bunurile şi serviciile necesare pentru desfăşurarea alegerilor Europarlamentare şi 
Prezidenţiale din anul 2019, în sumă totală de 417.732,25 lei şi reprezintă 62,02.% din total 
cheltuieli cu bunurile şi serviciile instituţiei în anul 2019.  

 De asemenea, cheltuielile cu bunurile şi serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii  
instituţiei în anul 2019, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională” în sumă de 
83.982,85 lei, au fost efectuate în principal pentru: 

 cheltuielile cu serviciile utilitare (căldură, energie electrică şi apă) în sumă de 37.030,88 lei ce 
reprezintă 44,09% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile; 

 carburanţi şi lubrefianţi în sumă de 5.000 lei care se încadrează în achiziţia aprobată de carburant 
auto şi reprezintă 5,96.% din total cheltuieli cu bunurile şi serviciile. 

 servicii (consumabile birotică, servicii aparatură birotică, spălări auto ş.a.) în sumă totală de 
41.951,37 lei ce reprezintă 49,95% 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 9.768,68 lei, reprezintă  plata cheltuielilor de 
judecată stabilite în baza unor sentinţe civile rămase definitive. 
La efectuarea tuturor acestor cheltuieli s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a cheltuielilor 

pentru utilităţi, comunicaţii, carburanţi şi lubrifianţi, activităţi operative precum şi cele aferente 
acţiunilor prioritare stabilite de conducerea instituţiei cu respectarea principiilor de economicitate, 
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eficienţă şi eficacitate, încadrarea în alocaţiile de cheltuieli de personal şi în numărul maxim de posturi 
aprobate, plata integrală şi la termen a drepturilor salariale, a indemnizaţiilor pentru alegeri şi a 
drepturilor de hrană şi de echipament aferente anului 2019. Au fost întocmite un număr de 2568 de 
ordine de plată, atât pentru activitatea proprie cât şi pentru cele două servicii publice comunitare. 

În cazul conturilor deschise la trezoreria statului pentru încasarea taxelor pentru înmatricularea 
vehiculelor şi emiterea paşapoartelor, rulajul acestor conturi a fost de 4.425.210 lei – taxe de 
înmatriculare a vehiculelor, şi 3.831.894 lei –taxe pentru emiterea paşapoartelor. Aceste sume au fost 
virate la beneficiari (Imprimeria Naţională, RA-APPS şi DRPCÎV) în termenul prevăzut de OUG 41/2016, 
zilnic. Lunar, au fost întocmite balanţele de verificare sintetice şi, trimestrial, balanţele de verificare 
analitice, pe baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă, iar trimestrial şi anual a fost întocmită 
situaţia financiară a Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, precum şi toate situaţiile statistice cu date 
financiar – contabile, anexe la bilanţul contabil prevăzute de legea contabilităţii şi conform normelor 
metodologice elaborate de către Ministerul finanţelor publice. În luna octombrie a fost organizată 
inventarierea generală a bunurilor materiale şi a tuturor operaţiunilor de decontare cu debitorii şi 
creditorii care figurează în evidenţa contabilă, a numerarului aflat în casa de bani, a bunurilor materiale 
aflate în evidenţă. Nu au existat plusuri sau minusuri de inventar. 

 

4.  Activitatea de achiziţii publice 

 În cursul anului 2019 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 378.833,71 lei (valoare cu TVA). 

 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT şi comunicaţii 

 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în anul 2019 s-au încheiat contracte de 
furnizare a informaţiei legislative, de telefonie fixă şi de telefonie mobilă, de internet şi televiziune 
prin cablu, pentru semnături electronice. 

  Au fost asigurate credite bugetare pentru achiziţia de materiale, combustibil, tehnică de lucru şi 
mijloace de comunicaţie şi IT. 

 În anul 2019 au fost achiziţionate 13 staţii de lucru,  6 multifuncţionale şi 4 PC portabile, 3 
distrugătoare hârtie, pentru desfăşurarea în condiţii cât mai bune a activităţii instituţiei. 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Olt are în dotare 12 autovehicule. Astfel pentru desfăşurarea 
activităţii  în anul 2019 s-au folosit 10 autovehicule pentru care au  fost asigurate reparaţiile, piesele 
de schimb, lubrefianţii  şi cota de carburanţi prevăzută de actele normative,   celelalte 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 au fost efectuate la termen inspecţiile tehnice periodice ale acestora, 
conform prevederilor legale. 

S-a avut în vedere menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiei de telefonie şi a centralei 
telefonice pentru a asigura în mod corespunzător comunicarea. 
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În domeniul IT, postul din cadrul CSTIC a devenit vacant în cursul anul 2019, fiind desemnată o 
persoană care a asigurat funcţionarea infrastructurii IT&C hardware şi software din cadrul instituţiei 
şi suportul pentru utilizatori. 
 

 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 

 

A. Cancelaria Prefectului 

 

1. Agenda prefectului 

În cursul anului 2019 Cancelaria prefectului a evidenţiat toate activităţile la care a participat 
prefectul judeţului Olt, precum şi toate şedinţele convocate sau la care a avut calitatea de invitat.  

Astfel, Cancelaria prefectului a asigurat, pe tot parcursul anului 2019, convocările la şedinţele 
Colegiului Prefectural, Comisiei de Dialog Social, Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice, şedinţele interne de lucru cu şefii structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne din judeţ etc. 

În cursul anului 2019 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 Naţional - 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, alocuţiuni 

În cursul anului 2019 au fost emise un număr de 50 de comunicate şi invitaţii de presă. Şi în anul 
2019 Cancelaria prefectului a realizat o serie de analize cantitative şi calitative asupra imaginii 
instituţiei.  
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În cursul anului 2019 Cancelaria prefectului a redactat alocuţiuni cu privire la diversele 
evenimente organizate sau la care prefectul judeţului a participat, cum ar fi ceremoniile militare şi 
religioase, participarea la evaluarea activităţilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne din judeţ, 
participarea la evenimentele organizate de diverse instituţii publice etc. 

 

 

 

 

 

 

B. Corpul de control al prefectului 

 

Acţiuni de control dispuse de prefect: 

 
Nr. 
crt. 

Acţiuni de control Tematica abordată 
Principalele deficienţe 

constatate 
Măsuri propuse 
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1. S-a constituit comisia 

de control prin 

Ordinul nr.271 din 

30.10.2019 

Verificarea aspectelor sesizate 

în petiţia nr.R669/2019 
Constatarea legalităţii în ceea 

ce priveşte completarea în 

registrul agricol si a modului de 

întocmire/eliberare a 

documentelor către cetăţeni 

Neîndeplinirea sarcinilor de 

serviciu ale secretarului 

general al UAT Verguleasa 

jud. Olt precum şi a agentului 

responsabil de completarea în 

registrul agricol  

- s-au aplicat amenzi 

contravenţionale salariaţilor 

respectivi în valoare de 100 lei; 
- s-a aplicat sancţiune pentru 

abaterea disciplinară a 

secretarului general al comunei 

2. S-a constituit comisia 

mixtă de control prin 

Ordinul nr.284 din 

13.11.2019 

Verificarea aspectelor sesizate 

în petiţia nr.R604/671/2019 
Enumerate în nota de 

constatare 
- îndrumarea autorităţilor 

administraţiei publice locale 

pentru rezolvarea situaţiei 

3. S-a constituit comisia 

mixtă de control prin 

Ordinul nr.298 din 

29.11.2019 

Verificarea aspectelor sesizate 

în petiţia nr.R805/2019 
Enumerate în nota de 

constatare 
- îndrumarea autorităţilor 

administraţiei publice locale 

pentru rezolvarea situaţiei 
 

4. S-a constituit comisia 

mixtă de control prin 

Ordinul nr.300 din 

04.12.2019 

Verificarea stadiului de 

completare a Registrelor 

Agricole în unităţile 

administrativ teritoriale precum 

si a datelor înscrise registrele 

agricole în format letric si 

electronic la U.A.T.-urile din 

judeţ 

Modul şi gradul de 

completare a registrelor 

agricole pe suport de hârtie şi 

în format electronic a fost 

INCOMPLET. 

 

Urmare a verificărilor efectuate 

asupra modului si a stadiului de 

completare a registrelor agricole 

Comisia mixtă de control a 

propus acordarea unui termen 

de 90 de zile pentru remedierea 

deficientelor constatate. 

 

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 deficienţe 
constatate, măsuri propuse 

În conformitate cu dispoziţiile art. 19, lit. a şi e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ în vigoare 
până la data de 05.07.2019, data de la care au devenit incidente prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ şi cu cele ale art. 6, pct. 1 şi 2 din H.G. nr. 460/2006 privind aplicarea prevederilor 
Legii nr. 340/2004, modificată şi completată, în perioada ianuarie-decembrie 2019, consilierii juridici 
au examinat, sub aspectul legalităţii, un număr de 38.213 acte administrative adoptate/emise de 
autorităţile administraţiei publice locale. Din totalul amintit, un număr de 6296 sunt hotărâri adoptate 
de Consiliile locale, 214 sunt hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt, 31198 sunt dispoziţii emise de 
primari şi 505 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 
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a. Număr de hotărâri verificate: 6.510 

b. Număr de dispoziţii verificate: 31.703 

c. Număr acte intrate în procedură prealabilă: 287 

 

Ca urmare a examinării legalităţii, pentru 
actele considerate nelegale sau 
necorespunzătoare din punct de vedere al tehnicii 
legislative, raportat la prevederile exprese ale 
Legii nr.340/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale OUG nr.57/2019 şi ale 
Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de 
tehnică legislativă, s-au formulat referate cu 
observaţii de nelegalitate pentru 109 hotărâri şi 
178 dispoziţii, prin care s-a recomandat 
autorităţilor publice emitente reanalizarea acestor 
acte, în sensul modificării/completării lor sau 
revocarea şi intrarea în legalitate. 

 

d. Număr acte atacate în contencios administrativ: 15 

Din cele 15 acte atacate la instanţa de contencios administrativ, 14 sunt hotărâri de consiliu local şi 
o dispoziţie emisă de primar. 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; 
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 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; 

 Prevederile Legii 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; 

 Art. 289, art. 293, 302-314, art. 308 alin. 4, lit. g, art. 315, art. 357, art. 363-364, art. 610 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 2 din HG nr. 395/2016; 

 Art. 3 şi art. 8 din OG nr. 43/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 36 alin. 10 din Legea nr. 350/2001,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 325/2018; 

 Art. 178 alin. 1 lit. a din Legea nr. 287/2009; 

 art. 177 alin. 6 din Legea nr. 95/2006,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

În anul 2019, au fost efectuate 4 controale în teren, comisiile de verificare având în componenţa lor 
unul sau mai mulţi consilieri juridici din cadrul serviciului, astfel:  

 Prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt  nr. 152/12.07.2019 - Comisia de verificare s-a 
deplasat la sediul Primăriei municipiului Caracal pentru verificarea aspectelor semnalate în 
2 petiţii adresate instituţiei vizând legalitatea HCL nr. 15/2019 Caracal privind înfiinţare, 
organizare şi funcţionare Serviciului Public Administrarea Pieţelor şi Târgului Săptămânal. 
Hotărârea a primit viza de legalitate. 
S-a întocmit notă de constatare la faţa locului  şi răspuns către petenţi.  

 
 Prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 271/30.10.2019 a fost constituită o comisie pentru 

verificare în teren a aspectelor semnalate în petiţia nr. R669/2019. Comisia constituită prin 
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ordin s-a deplasat la sediul Primăriei Verguleasa, fiind întocmită notă-raport şi formulat 
răspuns petentului. S-au aplicat amenzi contravenţionale secretarului general al UAT 
Verguleasa şi funcţionarului public responsabil cu completarea registrului agricol în valoare 
de 100 lei.  
De asemenea, a fost sesizată Comisia de disciplină constituită pentru analizarea sesizărilor 
cu privire la activitatea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Olt pentru  
secretarul general al UAT Verguleasa şi s-a aplicat sancţiune pentru abaterea disciplinară. 
Sancţiunea nu a fost aplicată de primarul comunei Verguleasa. 

 
 Prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 284/13.11.2019 a fost constituită o comisie pentru 

verificare în teren a aspectelor semnalate în petiţiile nr. R604 şi R 671/2019. Comisia 
constituită prin ordin s-a deplasat la sediul Primăriei Pleşoiu, fiind întocmit raport de control 
prin care s-au dispus măsuri în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale şi formulat 
răspuns petentului. În speţă s-a solicitat anularea unei hotărâri adoptată de CL Pleşoiu în 
anul 2018 privind includerea în domeniul public al UAT a unui drum de exploatare. Conform 
măsurătorilor de la faţa locului, petentul ocupă în plus o suprafaţa de 600 mp teren.  

 
 Prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 298/29.11.2019 a fost constituită o comisie pentru 

verificare în teren a aspectelor semnalate în petiţia nr. R805/2019. Petentul semnala  
desfiinţarea unei fântâni aflate în domeniul public al UAT Tufeni. 
Comisia constituită prin ordin s-a deplasat la sediul Primăriei Tufeni, a constatat că 
proprietarul construcţiei (platformă betonată) a fost sancţionat contravenţional de primărie 
şi s-a dispus desfiinţarea construcţiei (platformă betonată).  
De asemenea, s-a dispus ca măsură emiterea unei dispoziţii prin care primarul să desemneze 
un salariat din aparatul de specialitate cu atribuţii clare pentru respectarea Legii nr. 
50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale. Tematică. 

- Numărul întâlnirilor: 3 

- Numărul circularelor transmise în judeţ cu instrucţiuni/măsuri pentru aplicare acte normative: 
23, care au vizat, în principal, următoarele: 
 măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de verificare de legalitate a actelor 

administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale; 
 activităţile şi măsurile care trebuie luate pe plan local pentru buna desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii Parlamentului European şi pentru alegerea Preşedintelui României; 
 punerea în aplicare a prevederilor Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019; 
 punerea în aplicare a actelor normative emise în timpul anului; 
 măsuri privind inventarierea bunurilor ce aparţin domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 
 modul de reconstituire  a dreptului de proprietate unor persoane care au căzut sub incidenţa 

Legii nr. 312/1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau de 
crime de război. 

- Acţiuni planificate: 
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În baza Ordinul Prefectului Judeţului Olt 
nr. 67/19.02.2019 au fost efectuate 49 
acţiuni de îndrumare şi verificare, în 
următoarele unităţi administrativ-
teritoriale: Milcov, Ipoteşti, Brâncoveni, 
Drăghiceni, Coteana, Izvoarele, Pleşoiu, 
Movileni, Şerbăneşti, Curtişoara, Grădinile, 
Vlădila, Bucinişu, Sâmbureşti, Vultureşti, 
Tufeni, Ghimpeţeni, Fărcaşele, Radomireşti, 
Urzica, Vişina Nouă, Bălteni, Tătuleşti, 
Morunglav, Bobiceşti, Crâmpoia, Nicolae 
Titulescu, Dăneasa, Sprâncenata, Bârza, Voineasa, Priseaca, Valea Mare, Băbiciu, Cilieni, Fălcoiu, 
Dobrosloveni, Călui, Şopârliţa, Ianca, Gura Padinii, Sârbii-Măgura, Optaşi-Măgura, Potcoava, Icoana, 
Corbu, Coloneşti, Verguleasa, Topana. 

Tematica abordată:  
a) Controlul legalităţii actelor administrative 

i. 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); 

 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; 
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 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. 

ii. 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. 
iii. 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. 
iv. Alte atribuţii ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale: 

 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. 

b) 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; 
 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 UAT; 

 Existenţa registrului special de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole 
situate în extravilan; 
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 Respectarea prevederilor din Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României - în cazul 
unităţilor administrativ-teritoriale care conţin în denumirea acestora litera "î" aceasta se 
va înlocui cu litera "â"; 

 Respectarea prevederilor art. 8 alin. 4 din Ordinul  comun nr. 289/147/7325/2017/437/ 
1136/2018/1588/2017/3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, conform cărora, semestrial, 
în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a 
datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea 
acestei activităţi; 

 Respectarea prevederilor art. II din Legea nr.146/2016 pentru modificarea Legii 
nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului; 

 Respectarea prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare 
(obligativitatea amenajamentului pastoral); 

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

 Punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile (Circulara nr. 
22811/21.05.2018); 

Acţiunile au fost finalizate prin întocmirea de rapoarte de control pentru fiecare UAT în parte.  
Principalele deficienţe constatate: 

 necomunicarea către primar a hotărârilor adoptate de către consiliul local (Icoana, Călui); 
 nedepunerea declaraţiilor de avere şi de interese de consilierii locali (Şopârliţa, Călui, Bucinişu, 

Grădinile); 
 nedepunerea rapoartelor de activitate de consilierii locali/viceprimar (Şopârliţa, Piatra-Olt, 

Călui, Potcoava, Valea Mare, Priseaca, Dobrosloveni, Milcov, Izvoarele); 
 lipsa inventarierii anuale a domeniului public/privat al UAT (Icoana, Piatra-Olt, Gura Padinii 

Priseaca, Dobrosloveni, Milcov, Vişina Nouă, Tătuleşti, Coteana); 
 neprezentarea de către primar a raportului privind starea economico-socială şi a raportului 

gestionării bunurilor (Dăneasa, Coteana); 
 necomunicarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale către camera notarilor 

publici (Verguleasa, Călui, Băbiciu, Ipoteşti, Izvoarele); 
 lipsa planurilor de delimitare a UAT (Priseaca, Băbiciu, Cilieni, Fălcoiu, Dobrosloveni, Voineasa, 

Ipoteşti, Movileni,  Grădinile); 
 dosare şedinţă CL nenumerotate, nesemnate, nesigilate (Icoana, Izvoarele); 
 nerespectarea termenului de comunicare a actelor administrative adoptate/emise (Cilieni, 

Călui, Vişina Nouă, Şerbăneşti); 
 nerespectarea H.G. nr. 1723/2004 – lipsa actului administrativ de stabilire a programului de 

lucru cu publicul (Călui, Priseaca, Cilieni, Bârza, Dăneasa, Vişina Nouă, Izvoarele); 
 lipsa purtătorului de cuvânt (Sârbii-Măgura, Valea Mare, Priseaca, Dobrosloveni, Bârza, 

Voineasa, Ipoteşti, Bucinişu, Vişina Nouă); 
 lipsa amenajamentului pastoral (Priseaca, Cilieni, Fălcoiu, Sprâncenata, Grădinile, Sâmbureşti, 

Vişina Nouă, Şerbăneşti). 
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Măsuri propuse: 
Remedierea deficienţelor constatate. Termen de raportare a implementării măsurilor dispuse: 30 de 

zile de la data primirii raportului de control. 
 

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 2019, într-un număr de 503 cauze repartizate 
pe instanţele judecătoreşti, după cum urmează: 

 Judecătoria Slatina:  

- 181 cauze înregistrate în anul 2019, la care se adaugă 131 cauze din anii precedenţi; 

 Judecătoria Caracal:  

- 45 cauze înregistrate în anul 2019, la care se adaugă 50 cauze din anii precedenţi; 

 Judecătoria Balş:  

- 18 cauze înregistrate în anul 2019, la care se adaugă 16 cauze din anii precedenţi; 

 Judecătoria Corabia:  

- 37 cauze înregistrate în anul 2019, la care se adaugă 25 cauze din anii precedenţi. 

Cauzele de fond funciar au avut în principal ca 
obiect: anularea/modificarea titlurilor de proprietate 
emise conform Legilor Fondului Funciar (ca urmare a 
solicitării vechilor amplasamente, erori materiale, 
solicitarea unor suprafeţe în plus etc.; plângeri 
formulate în baza Legilor fondului funciar vizând 
anularea Hotărârilor Comisiei Judeţene Olt pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
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terenurilor; obligaţii de a face (punere în posesie, emiteri titluri de proprietate) etc. 

 

 

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

a. Modalitatea de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin; număr ordine: 

În anul 2019, au fost avizate din punct de vedere al legalităţii un număr de 343 ordine ale 
prefectului, ca modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin a fost a întocmită şi 
aprobată procedura operaţională privind emiterea ordinelor prefectului Cod: PO-IPOT-SVLAAN-12.  

- Cu caracter individual: 172 

- Cu caracter normativ: 171 

b. Număr ordine cu caracter tehnic şi/sau de specialitate: nu a fost cazul; 

c. Număr ordine emise de prefect în calitate de preşedinte al comitetului pentru situaţii de 
urgenţă: 13 

d. Număr ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 5 

 

6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină  

Comisia funcţionează în baza prevederilor H.G. nr. 1344/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, secretariatul fiind asigurat de către un consilier juridic, care înregistrează sesizările şi 
întocmeşte actele procedurale. 

În anul 2019, secretarul Comisiei de disciplină a întocmit documentaţia pentru emiterea Ordinului 
Prefectului nr. 123/10.05.2019, respectiv Ordinului Prefectului nr.191/22.08.2019 referitor la 
modificarea Ordinului Prefectului nr. 69/15.03.2017 privind constituirea Comisiei de disciplină 
pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Olt sesizate ca abateri disciplinare. 

Comisia s-a întrunit în cursul anului 2019 în 12 şedinţe în  lunile: februarie (05.02.2019), martie 
(14.03.2019), aprilie (08.04.2019), mai (07.05.2019), iunie (04.06.2019), iulie (18.07.2019), 
septembrie (05.09.2019), octombrie (09.10.2019 şi 18.10.2019), noiembrie (18.11.2019 şi 
26.11.2019) şi decembrie (10.12.2019) şi a analizat un număr de 5 sesizări din care 5 soluţionate: 

1. Sesizarea nr. 2/23.01.2019 formulată de către primarul Comunei Călui, viceprimarul comunei 
Călui şi 1 consilier juridic din cadrul Primăriei Călui împotriva secretarului comunei Călui, soluţionată 
prin Raportul nr. 21/12.04.2019, în temeiul art. 29 alin. 2 lit. b din H.G. nr. 1344/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu propunerea de clasare; 

2. Sesizarea nr. 26/16.04.2019 formulată un consilier juridic din cadrul Instituţiei Prefectului 
Judeţul Olt, împotriva secretarului comunei Orlea, soluţionată prin Raportul nr. 64/06.09.2019 cu 
propunerea de diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de 3 luni, conform  prevederilor 
art. 492 alin. 3 lit b. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în temeiul art. 47 alin.1 lit. a 
din H.G. nr. 1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sancţiunea nu a fost aplicată de primar. 
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3. Sesizarea nr. 28/18.04.2019 formulată de un consilier juridic din cadrul Instituţiei Prefectului 
Judeţul Olt împotriva secretarului Oraşului Corabia, soluţionată prin Raportul nr. 46/07.06.2019 cu 
mustrare scrisă, conform  prevederilor art. 77 alin. 2 lit a. din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 47 alin.1 
lit. a din HG nr. 1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sancţiunea nu a fost aplicată de primar. 

4. Sesizarea nr. 57/21.08.2019 formulată de către un cetăţean domiciliat în Slatina împotriva  
secretarului comunei Osica de Sus înaintată organelor abilitate ale statului, prin adresa nr. 
35575/29.11.2019, în temeiul art. 45 din H.G. nr. 1344/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

5. Sesizarea nr. 80/13.11.2019 formulată de 3 salariaţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 
împotriva secretarului comunei Verguleasa, soluţionată prin Raportul nr.109/12.12.2019 cu 
propunerea de diminuare a drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de o lună, conform prevederilor 
art. 492 alin. 3, lit b. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în temeiul art. 47 alin.1, lit. a 
din H.G. nr. 1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Rapoartele comisiei de disciplină vizând sancţiunile propuse au caracter consultativ pentru 
persoana care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii. 

În cursul anului 2019 nu a fost aplicată de către primari nicio sancţiune dintre cele 3 sancţiuni 
propuse de Comisia de disciplină.   

 

7. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire denumiri 

Comisia Judeţeană Olt de Atribuire sau schimbare de denumiri s-a întrunit în cursul anului 2019  
într-un număr de 3 şedinţe, ocazie cu care a analizat documentaţiile înaintate şi a eliberat un număr de 
4 avize dintre care: 

 3 avize favorabile, pentru:     

 schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Coteana în Şcoala Gimnazială „Ion Conea”; 

 atribuirea denumirii de „Parcul Tineretului”, terenului situat între strada Tunari, Bd. 
Alexandru Ioan Cuza şi strada Artileriei, municipiul Slatina şi atribuirea denumirii de 
strada Aleea Eroilor, străzii situate între strada Tunari şi strada Artileriei, municipiul 
Slatina; 

 atribuirea denumirii de „Parcul Carol I”, parcului orăşenesc Corabia, situat în Oraşul 
Corabia, Bd Carpaţi nr.66D, judeţul Olt. 

 1 aviz nefavorabil pentru: 

 atribuirea denumirii de strada Trebeşti, pentru drumul de acces nr. 63 din satul Trepteni, 
comuna Vitomireşti, judeţul Olt. 

 

 

8. Activitatea de contencios – administrativ 

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, 
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susţinând în continuare legalitatea lor, Instituţia Prefectului - Judeţul Olt a solicitat anularea acestor 
acte la instanţa de contencios administrativ. 

În anul 2019, au fost formulate la instanţa de contencios administrativ un număr de 15 acţiuni (14 
hotărâri de consiliu local şi 1 dispoziţie emisă de primar) având ca obiect constatarea nulităţii 
absolute sau parţiale a actelor administrative nelegale adoptate de autorităţile administraţiei publice 
locale şi obligarea acestora la adoptarea actelor administrative în concordanţă cu prevederile legale.  

Hotărârile de consiliu local atacate au ca obiect: 

- concesionarea/vânzarea fără licitaţie publică teren din domeniul privat al UAT; 

- darea în folosinţă gratuită spaţiu aflat în proprietatea UAT; 

- includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat UAT a unor terenuri. 

La acestea se adaugă alte 26 cauze înregistrate în anul 2019, în care Instituţia Prefectului - Judeţul 
Olt este parte. Aceste litigii au ca obiect:  

- anulare Autorizaţie de Construire – 4 cauze, acţiuni promovate de prefect în temeiul art. 12 din 
Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- suspendare/anulare Ordin prefect încetare mandat consilier local/primar – 10 cauze; 

- contestaţii în anulare fond funciar – 8 cauze; 

- contestaţii la executare fond funciar– 2 cauze; 

- anulare Hotărâre Comisie Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947 – 1 cauză; 

Prin hotărârea Comisiei Judeţene Olt s-a respins cererea de acordare despăgubiri. 

- refuz soluţionare cerere Legea nr. 544/2001 - 1 dosar (solicitare informaţii de interes public din 
partea unui cetăţean, cererea a fost respinsă în instanţă ca neîntemeiată). 

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
- Număr şedinţe fond funciar: 12 

Comisia Judeţeană Olt pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra tere-
nurilor agricole şi forestiere a analizat în 
anul 2019 un număr de 889 
documentaţii. Activitatea Comisiei 
Judeţene Olt pentru aplicarea legilor 
fondului funciar a vizat în principal 
verificarea şi soluţionarea contestaţiilor 
formulate împotriva măsurilor stabilite 
de comisiile locale  (art. 6 lit. d din HG nr. 
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890/2005); 
- Număr hotărâri ale Comisiei de fond funciar: 555 din care: 

 77 hotărâri de punere în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive; 
 421 hotărâri  ale comisiei judeţene modificare titlu de proprietate; 
 33 hotărâri de respingere; 
 15 hotărâri Legea nr. 231/2018;     
 7 hotărâri de modificare anexe;   
 1 hotărâre despăgubiri. 

- Număr ordine de proprietate emise de prefect: 5 din care: 
 1 ordin prefect atribuire în proprietate izlaz; 
 4 ordine atribuire teren în proprietate în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 

nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Număr titluri de proprietate emise: 378 în anul 2019, iar în perioada 1991-2019, inclusiv, 

196.344. 
- Număr petiţii soluţionate: 220. 

 

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 2019, 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 7 dosare, 

 a întocmit 7 referate conţinând avizul de legalitate al Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt, 

 a returnat 7 documentaţii,  

 a răspuns la 7 solicitări; 

 a înaintat ANRP situaţia privind stadiul de soluţionare a notificărilor. 

 

 

 

E. Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 

 

a. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 
- Număr instituţii: 22 
- Modalitate de lucru, periodicitatea colectării informaţiilor:  

 Lunar serviciile publice deconcentrate au transmis Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 
rapoarte privind activitatea desfăşurată.  

- Deficienţe constatate, măsuri propuse, informări adresate prefectului: 
 În baza rapoartelor au fost întocmite lunar şi prezentate prefectului informări privind 
activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul 
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judeţului Olt, nefiind identificate probleme care să necesite intervenţia din partea Instituţiei 
Prefectului la ministerul/autoritatea  publică centrală de resort.  

 

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind 
execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

 

Au fost emise 23 avize ale prefectului pe proiectele de buget şi situaţiile financiare, la solicitarea a 
6 servicii publice deconcentrate (Casa Judeţeană de Pensii Olt, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Olt, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, 
Direcţia pentru Agricultură Olt şi Direcţia pentru Cultură Olt). 

A fost transmisă adresă către serviciile publice deconcentrate cu referire la obligaţia de 
transmitere a proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară trimestrială şi 
anuală. De asemenea, această obligaţie a serviciilor publice deconcentrate a fost reiterată şi în cadrul 
şedinţei din data de 14 mai 2019 a Colegiului Prefectural. 

 

1. Activitatea Colegiului Prefectural al judeţului 
- Numărul şedinţelor de lucru: 12 
- Numărul hotărârilor adoptate: 11 
- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre ale Colegiului prefectural şi al invitaţilor:    

22 servicii publice deconcentrate membre şi 13 invitaţi permanenţi 
- Numărul instituţiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări în cadrul 

şedinţelor de lucru ale Colegiului prefectural: 21 (OJFIR, DSP, DRS, CJP, ISJ, DA, SGA, SHI, IPJ, 
DSVSA, GNM-CJ, AJPIS, APM, ITM, AJOFM, CCD, ITCSMS, CJPC, IJJ, ISU, BV). Precizăm că la 
solicitarea prefectului au prezentat informări Consilul Judeţean Olt şi Secţia Drumuri Naţionale 
Slatina. Nu au prezentat informări: Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia pentru Cultură Olt, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt, 
(membri) şi următorii invitaţi permanent: Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt, Centrul 
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, Direcţia Silvică Olt, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Olt, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură / Centrul Judeţean Olt, Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt, Garda Forestieră Rm. Vâlcea, ANIF - Filiala Teritorială Olt – 
Dunăre. 

- Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare al măsurilor 
cuprinse în hotărârile Colegiului Prefectural: 2 

 

2. Activitatea Comisiei de dialog social a judeţului 
- Numărul şedinţelor de lucru, tematică: 12 şedinţe de lucru, cu următoarea tematică: 

 Informare privind accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale înregistrate la nivelul 
judeţului Olt în anul 2018; 

 Modalitatea de eliberare a adeverinţelor privind vechimea în muncă şi sporuri cu caracter 
permanent, prevăzută de legislaţia în vigoare; 

 Acţiuni întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în vederea corelării cerinţei pieţei 
muncii cu oferta educaţională a unităţilor de învăţământ din Î.P.T (învăţământul profesional 
şi tehnic) din judeţul Olt; 
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 Raportul activităţii desfăşurate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în anul 
2018 - activitatea de colectare şi activitatea de inspecţie fiscală;  

 Noutăţi legislative privind acordarea venitului minim garantat; 
 Implementarea proiectului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii 

prin implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea 
Oltului Interior”; 

 Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificate prin 
OUG nr. 60/2016; 

 Acţiuni întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în primele 7 luni ale anului 2019 
pentru identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; 

 Campania ,,28 septembrie 2019  SOS – Ambrozia,, - Mişcare civică pentru mediu şi sănătate 
cu implicare naţională, pentru combaterea plantei invazive Ambrozia (Ambrosia 
Artemisiifolia); 

 Proiecte finanţate din fonduri europene ce au ca obiectiv creşterea satisfacţiei clienţilor 
serviciilor publice de ocupare prin intermediul AJOFM Olt; 

 Modificări legislative în domeniul mediului – colectarea deşeurilor; 
 Activitatea Direcţiei de Sănătate Publică Olt în cursul anului 2019; 
 Activitatea Casei Judeţene de Pensii Olt privind asigurarea de accidente de muncă şi boli 

profesionale. 
- Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de dialog social: 8 

 

3. Acţiuni de protest  

În anul 2019 în judeţul Olt, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, au fost înregistrate două  
acţiuni de protest, astfel: 

 în data de 13 februarie 2019 Camera Naţională a Taximetriştilor  - Filiala Judeţului Olt a 
protestat cu privire la autorizarea activităţii de taximetrie; 

 în data de 21 februarie 2019 Sindicatul Sanitas Olt – membru al uniunii Judeţene C.N.S.L.R. - 
Frăţia Olt a înaintat un set de revendicări ce au fost analizate în cadrul şedinţei Comisiei de 
Dialog Social Olt din data de 13 martie 2019. 

Protestele s-au desfăşurat paşnic, nu au fost semnalate incidente. 

Solicitările protestatarilor au fost înaintate autorităţilor centrale. 

 

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

- Numărul şedinţelor de lucru, tematică: 12 şedine de lucru, cu următoarea tematică: 
 Protecţia socială acordată persoanelor vârstnice în anul 2018; 
 Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, modificări 

aduse de OUG nr. 114/2018; 
 Asigurarea accesului cetăţenilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 
 Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice; 
 Acordarea  biletelor de tratament în anul 2019; 
 Siguranţa fizică şi patrimonială a persoanelor vârstnice; 
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 Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii efectelor negative asupra 
persoanelor vârstnice ce pot apărea ca urmare a temperaturilor specifice sezonului cald; 

 Analiza nevoilor în rândul persoanelor vârstnice; 
 Accesul publicului la informaţiile de mediu şi de interes public; 
 Asigurarea continuităţii acordării serviciilor medicale în asistenţă medicală primară prin 

centrele de permanenţă; 
 Proiecte sociale ale Filialei de Cruce Roşie Olt în funcţie de vulnerabilităţile persoanelor 

vârstnice identificate în judeţul Olt; 
 Plata pensiilor în sistemul public de pensii. 

- Numărul partenerilor sociali, membri ai Comitetului consultativ: 10 
 
 
 
 
 
 

F. Servicii comunitare de utilităţi publice 

 

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice  

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt a fost monitorizată calitatea apei potabile din 20 de 
localităţi. Situaţiile întocmite semestrial au fost comunicate Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia 
Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale. 

De asemenea, a fost sprijinită acţiunea furnizorului de energie electrică pentru realizarea 
Platformei MY CEZ care presupune conectarea în sistem securizat, pe baza datelor de autentificare 
puse la dispoziţie de către furnizorul CEZ Vânzare. 

 
 
 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă 

 

1. Numărul şedinţelor 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 2019, membrii Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi în 2 şedinţe 
ordinare şi 16 şedinţe extraordinare.  

 

2. Numărul hotărârilor adoptate 

În anul 2019, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat un număr de 18 hotărâri. 
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3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 

În anul 2019 au fost emise 13 ordine ale prefectului, astfel: 
 Ordinul prefectului nr. 17/29.01.2019 privind pregătirea autorităţilor, organismelor şi 

structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019; 
 Ordinul prefectului nr. 55/06.02.2019 privind constituirea comisiei mixte de verificare a 

modului în care sunt asigurate curăţenia, dezinfecţia, dezinsecţia, igienizarea şi alte condiţii 
pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de învăţământ în judeţul Olt; 

 Ordinul prefectului nr. 84/14.03.2019 privind constituire comisie mixtă judeţeană de 
verificare  a modului în care sunt salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţurile şi 
rigolele în localităţi pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

 Ordinul prefectului nr. 114/18.04.2019 privind constituire comisii mixte verificare puncte 
critice, în caz de inundaţii pe cursurile de apă; 

 Ordinul prefectului nr. 135/05.06.2019 privind actualizare comisie judeţeană de constatare 
şi evaluare pagube produse de situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Olt; 

 Ordinul prefectului nr. 160/31.07.2019 privind uciderea porcilor din exploataţiile de pe raza 
localităţii Slăveni, comuna Gostavăţu, judeţul Olt, ca urmare a confirmării focarelor de pestă 
porcină africană; 

 Ordinul prefectului nr. 167/05.08.2019 privind uciderea tuturor porcilor din exploataţiile 
aflate în perimetrul delimitat de strada Românească inclusiv, strada Viilor, strada Piersicilor, 
strada Vlad Stoeneşteanu, drumul judeţean DJ 642 de pe raza localităţii Stoeneşti, Judeţul 
Olt,  ca urmare a confirmării focarelor de pestă porcină africană; 

 Ordinul prefectului nr. 175/12.08.2019 privind actualizarea Comitetului  pentru Situaţii de 
Urgenţă Olt şi a grupurilor de suport tehnic; 

 Ordinul prefectului nr. 176/12.08.2019 privind actualizarea componenţei Centrului Local de 
Combatere a Bolilor - Unitatea Locală de Decizie; 

 Ordinul prefectului nr. 180/14.08.2019 privind uciderea tuturor porcilor din exploataţiile 
existente în comuna Orlea, Judeţul Olt,  ca urmare a confirmării focarelor de pestă porcină 
africană; 

 Ordinul prefectului nr. 194/26.08.2019 privind uciderea tuturor porcilor din exploataţiile 
existente în satele Sprâncenata şi Uria, comuna Sprâncenata, Judeţul Olt,  ca urmare a 
confirmării focarelor de pestă porcină africană; 

 Ordinul prefectului nr. 236/01.10.2019 privind constituirea comisiei mixte judeţene  de 
verificare a  aspectelor semnalate de către cetăţeni Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, 
referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor privind gospodărirea comunală; 

 Ordinul prefectului nr. 274/31.10.2019 uciderea tuturor porcilor din exploataţie, ca urmare 
a confirmării focarului de pestă porcină africană. 

  

4. Planuri aprobate 

Au fost întocmite/reactualizate următoarele 4 planuri: 

- Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Judeţului Olt; 

- Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2019; 

- Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020; 
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- Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2020.  
  
 
 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 

Pentru monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice, 
săptămânal au loc întâlniri cu conducerile structurilor MAI în cadrul cărora se analizează activitatea 
desfăşurată şi se supun atenţiei principalele activităţi ce urmează a avea loc în perioada următoare. 

De asemenea, zilnic instituţiile cu atribuţii în asigurarea ordinii publice au transmis informări cu 
privire la activităţile desfăşurate şi efectivele care au participat la aceste acţiuni. 

 
 
 

I. Relaţia cu minorităţile 
 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt prin Biroul Judeţean pentru Romi are ca obiectiv organizarea, 
planificarea şi coordonarea activităţilor pentru îndeplinirea  măsurilor din Planul general de măsuri, la 
nivel judeţean privind aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020. 

Principalele obiective avute în vedere pentru îndeplinirii obiectivelor, au fost: 
 Întocmirea Planului judeţean de acţiuni pentru anul 2019 în vederea aplicării Strategiei 

Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2015-2020, elaborat cu consultarea comunităţilor locale de romi,  cu măsurile stabilite 
de structurile deconcentrate în planurile de acţiune proprii, precum şi cu propunerile venite din 
partea administraţiilor publice locale, conform  Ordinului Prefectului nr. 64/14.02.2019. 

 Coordonarea activităţii reprezentanţilor instituţiilor publice de la nivel judeţean şi local, care 
au ca atribuţii îmbunătăţirea situaţiei romilor experţilor locali pe probleme de romi. La nivelul 
Judeţului Olt, există un număr de 43 persoane care au ca principale atribuţii îmbunătăţirea 
situaţiei romilor conform Hotărârii de Guvern numărul 18/2015, privind Strategia Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 
2015-2020, dintre care:  

- 13 experţi locali pe probleme de romi şi 11 mediatori sanitari la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale cu număr ridicat de etnici romi; 

- 10 profesori de limba, istoria şi tradiţiile romilor şi 11 mediatori şcolari romi angajaţi în 
unităţile de învăţământ cu procent mare de elevi romi. 

  Coordonarea activităţii experţilor locali pe probleme de romi din cadrul primăriilor. 

- în data de 7 februarie 2019 la sediul instituţiei prefectului a avut loc instruirea, având ca 
teme de dezbatere: raportul de activitate al expertului local/mediatorului 
sanitar/mediatorului şcolar pe trimestrul al IV-lea 2018; actualizarea Grupului de iniţiativă 
local (GIL); actualizarea Grupului de lucru local (GLL); elaborarea Planului local de măsuri 
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privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019; 
instrumente de lucru (model chestionar, formular vizită teren, raport de activitate, plan de 
acţiune), necesare în procesul de colectare, monitorizare, analizare şi raportare a datelor 
din comunităţile de romi privind stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în H.G. 
18/2015; monitorizarea implementării măsurilor din planul de acţiune locală şi formularea 
de propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora; 

- sprijin tehnic în vederea documentării raportului lunar, respectiv trimestrial elaborat de 
unităţile administrativ teritoriale 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; 

- întocmirea bazelor de date, a situaţiilor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Romi, 
ministere şi alte instituţii; 

- organizarea şedinţelor Grupului de Lucru Local în vederea dezbaterii problemelor 
comunităţilor locale de romi; 

- Sprijin tehnic în soluţionarea problemelor punctuale întâlnite în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu. 

 Monitorizarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei în domeniul incluziunii 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. La nivelul judeţului au fost întocmite un 
număr de 13 planuri locale care au ca obiectiv  aplicării Strategiei Guvernului României de 
Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020 în 
localităţile: Slatina, Caracal, Corabia, Drăgăneşti – Olt, Piatra-Olt, Brastravăţu, Brebeni, Coteana, 
Ianca, Iancu Jianu, Obârşia, Fălcoiu, Grădinari. Realizările  din planurile locale transmise de 
autorităţile publice locale au fost incluse în rapoartele trimestriale privind  stadiului 
implementării Strategiei în domeniul incluziunii cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor 2015-2020. 

 

2. Cooperarea cu minorităţile existente la nivelul judeţului. Identificarea problemelor şi 
implicarea în rezolvarea acestora. 

 Organizarea întâlnirilor Grupului de lucru mixt judeţean la sediul Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt cât şi în teritoriu, la nivelul localităţilor Slatina, Caracal, Corabia, Piatra-Olt, Brebeni, 
Corbu, Fălcoiu, Stoeneşti. Grupul,  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. Principalele teme dezbătute în cadrul întâlnirilor:  

- Planul local pentru punerea în aplicare a Strategiei Guvernului României privind 
incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020; 

- Prezentarea programelor, proiectelor implementate/aflate în implementare la nivelul 
localităţilor din judeţul Olt, care au avut ca grup ţintă comunitatea de romi; 

- Prezentarea programului Campaniilor de Informare, Educare, Conştientizare (IEC) în 
rândul membrilor comunităţii vulnerabile, cu privire la importanţa sănătăţii şi prevenirea 
îmbolnăvirilor; 
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- Problema lipsei locurilor de muncă, gradul scăzut de calificare şi de pregătire profesională 
a cetăţenilor de etnie romă; 

- Nivelul scăzut de educaţie în comunităţile de romi; 

- Situaţia actelor de stare civilă a copiilor născuţi în străinătate; 

- Prezentarea raportului privind realizările din Planului Local de Acţiune pentru punerea în 
aplicare a Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rrome, pentru perioada 2015-2020; 

- Dobândirea calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

 Informări privind comunităţile de romi din judeţ.  

- A fost întocmit stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia de Incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020  pentru anul 
2019; 

- A fost completat chestionarul Fişa de măsuri privind implementarea măsurilor din Planul 
operaţional al Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi”, 2016-2020, parte a cercetării Institutului Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel” din cadrul Guvernului României  privind situaţia 
supravieţuitorilor romi ai Holocaustului din România; 

- A fost completat chestionarul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale în cadrul procesului de consultare la nivel naţional în contextul conceperii şi 
scrierii unei propuneri de finanţare, pe care institutul o va depune pe Apelul restrâns 
„Reducerea sărăciei”, Programul „Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea 
incluziunii romilor”, finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021.  

 Informări de interes pentru comunităţile de romi din judeţ. Au fost transmise tuturor   
administraţiilor publice locale din judeţ informaţii privind:  

- Programul pilot „Accesul comunităţilor cu romi la serviciile de utilităţi publice” lansat de 
Agenţia Naţională pentru Romi. Programul a avut ca scop – implementarea măsurilor 
regăsite în H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

- Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”,  finanţat 
din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, gestionat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială, în calitate de Operator de Program. Programul a avut ca obiectiv – implementarea 
de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale şi care să 
contribuie la creşterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum şi la 
creşterea nivelului de satisfacţie ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii. 

 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. 

- În data de 14 mai membrii Grupului de lucru mixt judeţean Olt şi reprezentanţii 
comunităţuilor de romi din judeţ au participat la  întâlnirea regională organizată de Agenţia 
Naţională pentru Romi cu reprezentanţi şi factori de răspundere referitor la 
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implementarea Strategiei naţionale privind integrarea romilor şi pentru identificarea unor 
căi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă a acestora; 

- În perioada 09 – 11 decembrie 2019, inspectorul de specialitate din cadrul Biroului 
Programe şi Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii 
Publice Deconcentrate a luat parte la atelierul “Continuarea întăririi capacităţii Punctului 
Naţional de Contact pentru Romi – Etapa 2”, intitulată ” Măsuri destinate accelerării 
incluziunii sociale a romilor în domeniul egalităţii şi non-discriminării”. 

 

 

 

J. 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 şi completările ulterioare  

- Numărul întâlnirilor de lucru şi periodicitatea lor: 

 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; 

 Au avut loc trei întâlniri ale grupului de lucru pentru îndeplinirea măsurilor din Planul 
teritorial comun de acţiune – cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 
a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt, în anul şcolar 2019-
2020. 

 

- Planuri aprobate: 

 Planul teritorial comun de acţiune – cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a 
elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în 
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt, în anul şcolar 
2019-2020. 

 

 

În anul 2019 au fost derulate şi următoarele activităţi: 

- 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 
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securitate la incendiu, asigurarea mijloacelor de primă intervenţie şi a căilor de evacuare în caz 
de incendiu; 

- prin ordin al prefectului au fost constituite echipe mixte formate din reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Olt şi Direcţiei de Sănătate Publică Olt care, înainte de începerea anului şcolar 2019-2020, au 
verificat, împreună cu autorităţile locale, toate unităţile şcolare din judeţ în vederea desfăşurării 
în bune condiţii a procesului de învăţământ; 

- a fost emis Ordinul prefectului nr.252/17.10.2019 privind constituirea comisiei judeţene de 
prevenire în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Olt. În comisie sunt reprezentate 
următoarele instituţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Serviciul Judeţean Anticorupţie Olt, Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt. 

 

2. Aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023  

Este constituită 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 2017-2018. 

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 au fost întocmite lunar şi prezentate în cadrul şedinţelor de 
Colegiu Prefectural Informări cu privire la derularea la nivelul judeţului a Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023. 

În luna octombrie 2019 au fost încheiate: 

 Acordul-cadru de furnizare şi distribuţie a laptelui şi produselor lactate elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat 
şi private cu program normal de 4 ore , din judeţul Olt, pentru 4 ani şcolari, 2019-2020, 2020-
2021,2021-2022, 2022-2023; 

 Acordul-cadru de furnizare şi distribuţie a fructelor elevilor din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolar din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore, din judeţul Olt, pentru 4 ani şcolari 2019-2020, 2020-2021,2021-2022,02022-
2023. 

 

 

 

K. Alte activităţi 

 

1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de 
către ministere sau alte instituţii ale administraţiei centrale 

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul prevederilor art.7 din OG 
nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului 
nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, prin 
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Ordinul prefectului judeţului Olt nr.300/04.12.2019 s-au constituit Comisii mixte pentru verificarea 
stadiului completării registrului agricol la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 
Olt. Din comisiile mixte au făcut parte reprezentanţi ai instituţiei prefectului (consilieri juridici, consilier 
Compartiment Fond Funciar şi consilier Corp Control Prefect), Direcţiei Agricole Olt şi Direcţiei 
Regionale de Statistică Olt.  

Acţiunea de control s-a desfăşurat în perioada 05.12.-18.12.2019 şi a fost finalizată prin aprobarea 
unui raport de către prefectul judeţului. Raportul de control precum şi stadiul completării registrului 
agricol la nivelul judeţului Olt au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne. 

 

2. Acţiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul judeţului 

- Număr actor implicaţi în aplicare Programului de Guvernare: 113 unităţi ale administraţiei 
publice locale/judeţene şi 22 instituţii publice. 

- Număr acţiuni cuprinse în Planului de acţiuni pentru aplicarea Programului de Guvernare: 
161. 

 

3. Implementarea la nivelul judeţului a Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 

În luna decembrie a anul 2019 au fost întocmite şi transmise către Ministerul Fondurilor Europene 
şi unităţile administrativ teritoriale din judeţ documente în vederea pregătirii derulării în anul 2020 a 
Programului. 

 

 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor, registrul procedurilor, numărul 
întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite şi monitorizarea lor, numărul riscurilor 
identificate, numărul funcţiilor sensibile identificate, numărul activităţilor 
procedurabile, numărul procedurilor de sistem şi numărul procedurilor operaţionale. 

- Numărul întâlnirilor de lucru: 5 

- Măsuri stabilite şi monitorizarea lor: 

 Pregătirea operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, activitate 
ce a avut ca scop stabilirea măsurilor de organizare, formularea de precizări cu privire la 
modul de completare a rubricilor din chestionarul de autoevaluare şi realizarea operaţiunii 
de autoevaluare; 

 Stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de evaluare a stadiului de 
implementare, la data de 31.12.2018, a activităţilor prevăzute în Programul propriu de 
dezvoltare a  sistemului de control intern managerial al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt; 
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 Prezentarea “Evaluării stadiului implementării activităţilor din Programul de dezvoltare a 
sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt în anul 
2018”; 

 Stabilirea măsurilor de organizare şi elaborare a Programului de dezvoltare a sistemului de 
control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt pentru anul 2019; 

 Prezentarea proiectului Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt pentru anul 2019 şi aprobarea acestuia. 

- Numărul procedurilor operaţionale: 74; 

- Număr activităţilor procedurabile: 74; 

- Numărul procedurilor de sistem: 3; 

- Numărul riscurilor identificate: 41; 

- Numărul funcţiilor sensibile: 52. 

 

2. Audit intern 

Compartimentul audit intern este organizat în subordinea directă a prefectului. Postul a fost ocupat 
la data de 14.10.2019. 

Sub aspect metodologic şi de specialitate, compartimentul audit intern se află sub coordonarea 
Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

Planul anual de audit public intern aferent perioadei de raportare a fost aprobat în data de 
29.10.2019. Potrivit Planului anual de audit public intern a fost planificată o misiune de consiliere. 

Activitatea de consiliere desfăşurată a fost de tipul consultanţă şi s-a desfăşurat sub forma unei 
misiuni de consiliere formalizată cu privire la domeniul „Gestiunea patrimoniului”. 

Principalele obiective ale misiunii de consiliere: 

 Obiectivul 1: Modul de organizare a activităţii de inventariere, 

 Obiectivul 2: Modul de desfăşurare a inventarierii patrimoniului, 

 Obiectivul 3: Modul de valorificare a rezultatelor inventarierii şi înregistrarea acestora în 
contabilitate, 

 Obiectivul 4: Modul de efectuare a casării bunurilor propuse în urma inventarierii. 

 

 

3. Etică şi conduită 

Au fost transmise către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 3 rapoarte trimestriale şi 2 
rapoarte semestriale astfel: 

 Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici aferent 
trimestrului al IV-lea 2018 şi Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare 
semestrul al II-lea 2018; 



RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT ÎN ANUL 2019 

 

34 | 48 

 

 Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici aferent 
trimestrului I 2019; 

 Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici aferent 
trimestrului al II-lea 2019 şi Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare 
semestrul I 2019; 

Rapoartele aferente trimestrelor al III-lea şi al IV-lea, precum şi cel aferent semestrului al II-lea vor 
fi completate şi transmise centralizat în cadrul campaniei de raportare care se va desfăşura în 
perioada ianuarie - februarie 2020. 

A fost întocmit Planul de activitate şi pregătire cu privire la respectarea normelor de etică la 
nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

În data de 11.12.2019 a fost organizată o şedinţă de instruire în cadrul căreia au fost prezentate 
principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual. 

Au fost întocmite:  

 Procedura Operaţională privind modalitatea de evaluare a cunoştinţelor personalului din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt privitoare la normele de conduită; 

 Procedura Operaţională privind activitatea de consiliere etică în cadrul Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 

 

4. Protecţia informaţiilor clasificate 

Structura de Securitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt este constituită cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, fiind compusă din: 

- compartimentul informaţii clasificate, 

- componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Compartimentul informaţii clasificate asigură evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 
manipularea, transportul, transmiterea, distrugerea şi arhivarea documentelor care conţin informaţii 
clasificate, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi 
completată, HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România, modificată şi completată, respectiv HG nr.781/2002 privind protecţia 
informaţiilor secrete de serviciu. 

Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor îndeplineşte atribuţii 
privind implementarea metodelor, mijloacelor şi măsurilor necesare protecţiei informaţiilor în format 
electronic şi de exploatare a echipamentelor IT în condiţii de securitate, astfel cum stabilesc 
prevederile HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România, modificată şi completată. 

În virtutea atribuţiilor legale, în cursul anului 2019, activitatea Structurii de Securitate din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt a vizat, în general, următoarele aspecte: 

- întocmirea şi reactualizarea documentelor specifice, în vederea îndeplinirii Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, 

- monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi 
modul de respectare a acestora; 
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- coordonarea activităţii 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; 

- asigurarea evidenţei, păstrării, multiplicării, manipulării, transportului şi transmiterii 
documentelor care conţin informaţii clasificate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

- exploatarea operaţională a sistemelor informatice şi de comunicaţii în condiţii de securitate; 

- coordonarea cooperării dintre instituţie şi autoritatea care asigură acreditarea sistemelor 
informatice şi de comunicaţii. 

 

5. Prevenirea şi combaterea corupţiei.  

Actualizarea riscurilor la corupţie şi monitorizare lor. 

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 2019 a fost întocmit Registrul riscurilor de corupţie la nivelul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt şi Fişa pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităţilor şi planificarea activităţii 
Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei, A fost implementată aplicaţia MARC – varianta 2. 

Tot personalul Instituţiei Prefectului  - Judeţul Olt a participat la şedinţe de instruire desfăşurate 
sub coordonarea reprezentanţilor Serviciului Judeţean Anticorupţie Olt. 

 

 

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. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse s-a pus un accent deosebit pe asigurarea condiţiilor 
necesare, ca atât prin intermediul activităţii de perfecţionare a pregătirii, cu accent deosebit pe 
pregătirea de specialitate, cât şi prin studiu individual, să se crească gradul competenţei profesionale 
şi randamentul lucrătorilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a discernământului în aplicarea 
reglementărilor specifice.  
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În cadrul formării profesionale continue a fost acordată o importanţă deosebită pregătirii 
personalului cu privire la cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei şi procedurilor interne, în 
domeniul Schengen şi pe linie de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

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 serviciului s-a înscris în contextul general al eforturilor Direcţiei Generale de 
Paşapoarte şi ale Ministerului Afacerilor Interne de a respecta angajamentele asumate de România ca 
stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană şi a celor stabilite în perspectiva aderării ţării 
noastre la spaţiul Schengen, scopul principal fiind acela de a asigura realizarea la parametrii superiori 
a sarcinilor date în competenţă, precum şi asigurarea unor servicii de calitate prin folosirea timpului 
de lucru în favoarea cetăţenilor. 

 Activitatea desfăşurată pentru eliberarea paşapoartelor simple. Număr paşapoarte eliberate. 

Statistic, în perioada analizată, situaţia principalilor indicatori se prezintă după cum urmează: 

 

 

Cereri pentru eliberarea paşapoartelor 
primite la nivelul serviciului: 18267 

 

 

 

 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor 
simple temporare primite, comparativ cu 
cele pentru eliberarea paşapoartelor 
simple electronice: PST - 5008; PSE – 13255 

 

 

 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple primite în locul celor pierdute, deteriorate, 
furate:  

Pierdute - 1294, 
Deteriorate - 6, 
Furate – 1.  

 

 

 

 



RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT ÎN ANUL 2019 

 

37 | 48 

 

 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice primite prin intermediul 
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, soluţionate la 
nivelul serviciului: 3369 

 

 Paşapoarte simple temporare personalizate: 4955 

 

 

 Menţiuni efectuate în evidenţele aflate în sistem informatizat: 4129 

 

 

 Paşapoarte eliberate la ghişeu: 16248, din care: PSE = 11245 şi PST = 5003 

 

 

 Sancţiuni contravenţionale cu amendă 
aplicate: 109 din care: 

- 6 sancțiuni contravenționale pentru 
pierderea repetată a pașaportului; 

- 103 sancțiuni pentru nerespectarea 
obligației de a păstra pașaportul în condiții 
care să împiedice riscul 
deteriorării/distrugerii/pierderea acestuia. 

 

 

Activităţi 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 oraşul Corabia. 

În cursul perioadei ce face obiectul 
prezentei analize, la cele două puncte de lucru au fost preluate un număr de 1665 cereri pentru 
eliberarea paşapoartelor simple electronice şi au fost eliberate 1581  documente de călătorie. 

 Activităţi pe linie de restricţii  

În perioada analizată, pe linia aplicării prevederilor Noilor Coduri, penal şi de procedură penală, 
referitoare la implementarea măsurilor restrictive şi la retragerea provizorie a paşapoartelor de către 
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serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, lucrătorii 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.  

 

 

 

 

Statistic, situaţia se prezintă după cum urmează: 

 

 Comunicări primite de la instanţele de 
judecată/parchete: 1557 

 

 

 

 

 

 Total suspendări implementate în evidenţe: 712 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 40 

 

 

 Comunicări primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte privind cetăţeni români implicaţi 
în evenimente în străinătate: 208 

 

 Comunicări efectuate la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie judeţean Olt: 208 
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 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: 28 

 

În concluzie, în anul 2019 activitatea a fost substanţial mai crescută faţă de anul anterior, crescând 
totodată gradul de complexitate a categoriilor de cereri adresate la ghişeele serviciului, în special în 
cazul solicitărilor pentru minori a căror situaţie este reglementată prin hotărâri judecătoreşti 
pronunţate conform noilor coduri, civil şi de procedură civilă ori pronunţate în străinătate, sau în 
cazul procurilor sau documentelor de consimţământ procurate de la autorităţile străine (exemplu: 
notari publici din străinătate). 

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 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. 

De la începutul anului şi până în prezent s-a continuat efortul susţinut şi concertat în vederea 
eficientizării activităţii serviciului în aşa fel încât să se ofere servicii de calitate şi să se reducă în mod 
considerabil timpii de aşteptare ai cetăţenilor. 

S-au făcut eforturi considerabile pentru eficientizarea activităţii cu cetăţenii, pe tot parcursul 
anului şi s-au căutat în permanenţă soluţii pentru reducerea timpilor de aşteptare. Soluţia optimă a 
fost ca la preschimbarea de permise de conducere şi la toate operaţiunile înmatriculări vehicule să se 
menţină sistemul de programări on-line, urmărindu-se ca acesta să fie unul flexibil şi care să ţină cont 
de solicitările majoritare ale cetăţenilor. 

În perioada analizată angajaţii au constatat un număr de 12 infracţiuni, din care: 7 declaraţii 
false privind permisul de conducere şi documente de înmatriculare, 2 de permis de conducere fals, 1 
RCA fals (auto examen), 2 de emitere fişe medicale fără autorizaţie de specialitate în termen. 

 

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

 

 Situaţia conducătorilor auto 

Numărul conducătorilor auto (posesori de permis de conducere tip nou) era de aproximativ 
135.506 şi 19.872 de posesori de permise de conducere tip vechi. În momentul de faţă, în judeţul Olt 
sunt un număr de 138.593 deţinători de permise de conducere tip nou şi aproximativ 19.833 posesori 
de permise de conducere tip vechi. 
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 Examinări candidaţi permise de conducere 

Total candidaţi: 26348 

- proba teoretică = 15246 

 - admişi: 7121 

 - respinşi: 8125 

- proba practică = 11102 

 - admişi: 6703 

 - respinşi: 4399 

Total candidaţi neprezentaţi: 582 

 - proba teoretică: 0 

 - proba practică: 582 

 

 Permise de conducere 

Total emise = 19189, din care:  

 - examen: 6739 

 - preschimbare: 39 

 - modificare: 1156 

 - perschimbare permis străin: 404 
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 - reînnoire: 10331 

 - duplicat: 486 

 - rebut: 34. 

  

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

 Parcul auto 

La nivelul judeţului 
Olt, parcul auto la 
sfârşitul anului 2018 
era de 131.031 
vehicule înmatriculate, 
iar în momentul de faţă 
sunt 141.756. 

 

 

 

 

 

 Certificate de înmatriculare: 

Total = 24822 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorizaţii provizorii de circulaţie 

Total = 8032 
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 Radieri din circulaţie 

Total =14076 

 

 

 

VII. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

Colaborarea cu instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Olt precum şi cu societatea civilă 
s-a materializat în anul 2019, atât în sprijinul venit din partea Instituţiei Prefectului, cât şi prin 
răspunsurile pozitive şi implicarea diferitelor organizaţii (guvernamentale şi neguvernamentale) în 
proiectele iniţiate de către instituţia noastră, astfel: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt a semnat protocolul de colaborare la nivel judeţean 
alături de Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Olt,  Direcţia de Sănătate Publică 
Judeţeană  Olt,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt,  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională  Olt, Unitatea Administrativ –Teritorială Dobreţu, Unitatea Administrativ - 
Teritorială Giuvărăşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Stoeneşti, în cadrul proiectului 
„Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi 
excluziunii sociale”, derulat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Protocolul are ca scop 
consolidarea capacităţii administraţiei publice locale de a iniţia, coordona şi implementa 
măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în 
UAT prin crearea de echipe comunitare integrate şi implementarea de proceduri, 
metodologii şi instrumente specifice de lucru; 

- Protocolul încheiat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România reglementează 
cadrul de colaborare între părţile semnatare în ceea ce priveşte promovarea 
oportunităţilor oferite prin proiectul “PHOENIX - responsabilitate prin economie socială în 
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia”, cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul derulat de 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are ca principal obiectiv consolidarea 
capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-
sustenabilă; 

- Consiliul Superior al Magistraturii a transmis instituţiei prefectului acordul de colaborare 
în contextul implementării proiectului „TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie 
juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cofinanţat 
din Fondul Social European.  Obiectivul specific al proiectului vizează asigurarea unei 
transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii 
accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia; 
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- Instituţia Prefectului – Judeţul Olt s-a alăturat campaniei ”Solidaritate Socială pentru 
Cetăţenii din Albania” prin încheierea parteneriatului cu Crucea Roşie Română – Filiala Olt. 
Protocolul a avut ca obiective: sprijinirea la nivel local a demersului naţional iniţiat de 
Crucea Roşie Română prin ”Apelul umanitar pentru Albania” lansat în vederea ajutării 
persoanelor afectate de cutremurul din Albania şi organizarea unei colecte financiare, 
sumele strânse urmând a fi virate într-unul din conturile special deschise de Crucea Roşie 
Română. 

Referitor la relaţiile internaţionale, în cursul anului 2019 Instituţia Prefectului – Judeţul Olt a 
participat la întâlnirea informală a şefilor serviciilor fitosanitare din statele membre ale Uniunii 
Europene (COPHs), organizată de Autoritatea Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

 

 

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. 

Au fost întocmite şi postate pe site-ul instituţiei şi transmise către autorităţile administraţiei 
publice locale 6 Buletine informative – Afaceri europene. 

Semestrial se monitorizează stadiul proiectelor depuse/aprobate/în implementare/finalizate de 
către autorităţile administraţiei publice locale finanţate din fonduri europene precum şi a celor 
finanţate de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale 

Expertul local din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, 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 a participat şi asigurat derularea la nivelul judeţului 
Olt 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. 

  

IX. MANGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1. Informare şi relaţii publice. Numărul 
de solicitări de informaţii publice 

 

Corespondenţa primită (exceptând petiţiile) 
este reprezentată de adrese, citaţii, hotărâri, 
dispoziţii etc.  S-au utilizat pentru înregistrarea 
acestora 22.245 numere corespondenţă ordinară.  
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Repartiţia corespondenţei în instituţie şi la alte instituţii s-a realizat pe bază de condică de 
corespondenţă. Pentru corespondenţa transmisă prin poştă s-au utilizat serviciile poştale iar evidenţa 
a fost ţinută pe borderouri de expediere.  

În cursul anului 2019 s-au întocmit 295 de borderouri de expediere pentru corespondenţa internă 
şi 54 de documente care atestă expedieri externe (alte ţări). Pentru realizarea expedierilor au fost 
întocmite un număr de 4.415 de plicuri de corespondenţă. 

În temeiul legislaţiei în domeniul informaţiilor de interes public, în cursul anului 2019 au fost 
înregistrate 19 de solicitări cu privire la: comunicare documente, situaţii privind aplicarea unor acte 
normative (legile fondului funciar, colectarea şi depozitarea deşeurilor), stadiu dosare, informaţii 
privind salarizarea, desfăşurarea şedinţelor organizate de instituţie, informaţii cu privire la 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, informaţii cu privire la organizarea proceselor electorale, informaţii 
cu privire la cazul Caracal,  în temeiul legislaţiei în domeniul informaţiilor de interes public. Toate 
cererile au fost soluţionate în termenul legal. 

         

2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor 

Petiţiile primite în cursul anului 2019 au fost 
înregistrate în funcţie de modul în acestea au fost 
primite, astfel: 

- petiţii primite prin poştă, e-mail, fax sau direct 
de la petent au fost înregistrate în registru separat; 

- petiţii primite de la organele centrale 
administraţiei centrale au fost înregistrate separat. 

 În cursul anului 2019 numărul total de petiţii a 
fost de 983 petiţii, astfel: 

 897 de petiţii primite direct de la petenţi 
(110 primite prin poşta electronică); 

 86 de petiţii primite de la organele centrale; 

Din totalul de 983 petiţii Instituţia Prefectului – Judeţul Olt a formulat răspuns pentru petenţi la un 
număr de 781 petiţii iar pentru 202 petiţii au fost întocmite referate de clasare aprobate de conducere. 

În ceea ce priveşte obiectul petiţiilor, majoritatea sunt din domeniul fondului funciar, urmate de 
desfăşurarea activităţii în primării, desfăşurarea activităţii în serviciile publice deconcentrate, 
acordarea ajutoarelor sociale şi situaţii de urgenţă. 

 

 Activitatea de organizare a audienţelor 

Audienţele în cursul anului 2019 s-au desfăşurat 
după un program aprobat prin ordin al prefectului, 
astfel încât acestea s-au ţinut alternativ de către prefect 
şi subprefect în fiecare zi de miercuri. Audienţele s –au 
desfăşurat   la sediul instituţiei cât şi în teritoriu. 
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În cursul anului 2019 s-au ţinut 52 şedinţe la care au participat un număr total de 315 persoane. 

S-a constatat că o mare parte a nemulţumirilor celor participanţi la audienţă o reprezintă modul în 
care au fost aplicate prevederile legilor fondului funciar (reconstituirea dreptului de proprietate, 
punerea efectivă în posesie precum şi modul de eliberare a titlurilor de proprietate). Alte probleme 
ridicate s-au referit la modul în care unele primării îşi desfăşoară activitatea, punerea în aplicare a 
unor hotărâri judecătoreşti precum şi solicitări de obţinerea  unui loc de muncă. 

 

3. Apostilarea documentelor 

În anul 2019 la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt au fost depuse în vederea eliberării 
apostilei un număr de 781 cereri, din care 237 au fost formulate de persoane juridice iar 544 de către 
persoane fizice, fiind eliberate un număr de 1038 apostile, 302 pentru persoane juridice şi 736 pentru 
persoane fizice. 

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 administrative se 
prezintă astfel: 

     1) Certificate de naştere:  417 

     2) Certificate de căsătorie: 165 

     3) Acte de studii:  136 

     4) Certificate de cazier judiciar: 129 

     5) Alte acte administrative: 191 

 

Ca şi în anii precedenţi cele mai multe solicitări au fost 
pentru apostilarea certificatelor 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, cu un număr de 247 acte 
apostilate, urmată de Spania cu 192 apostile, Germania cu 
129, Belgia cu 44 iar diferenţa de 169 au fost eliberate 
apostile pentru alte state (Olanda, Franţa, SUA etc.). 
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X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 
ACTIVITĂŢII 

 

Modernizarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt reprezintă un proces intern continuu.  

Instituţia Prefectului – Judeţul Olt acordă o atenţie deosebită înţelegerii şi realizării aşteptărilor 
curente şi viitoare ale cetăţenilor şi celorlalţi potenţiali utilizatori ai serviciilor noastre.  

Având în vedere numărul tot mai mare de sesizări înregistrate anual pe rolul Comisiei de disciplină 
pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Olt sesizate ca abateri disciplinare şi constatând că, 
raportat la un număr de 92 sesizări înregistrate în intervalul 2011-2020 au fost emise 40 rapoarte cu 
propunere de sancţionare disciplinară a secretarilor UAT, rapoarte care, deşi comunicate în termen 
legal persoanelor ce au competenţa legală de aplicare a sancţiunii - în speţă primarilor UAT - nu au 
fost urmate de emitere act administrativ de sancţionare decât în 6 cazuri.  

Având în vedere această situaţie de fapt, pentru eficientizarea activităţii Instituţiei Prefectului – 
Judeţului Olt propunem modificarea cadrului legislativ actual (OUG nr. 57/2019, HG nr. 1344/2007) în 
sensul în sensul reglementării obligativităţii aplicării sancţiunii disciplinare propuse de către Comisia 
de disciplină prin raport, de către persoana care are competenţa legală de a emite actul administrativ 
de sancţionare. 

 

 

XI. OBIECTIVE 2020 

 

Obiectivele pentru anul 2020 se încadrează în atribuţiile conferite de lege, astfel: 

 exercitarea rolului constituţional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale; 

 verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 
atacarea actelor administrative ale acestor autorităţi pe care le consideră ilegale; 

 îndrumare, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor 
legale din sfera de competenţă; 

 managementul performant al situaţiilor de urgenţă; 

 garantarea aplicării legislaţiei cu privire la dreptul la proprietate; 

 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 activităţii instituţiei, îmbunătăţirea relaţiilor sale cu mediul extern şi asigurarea 
unui management de performanţă al resurselor acesteia; 

 promovarea judeţului cu scopul de a atrage noi investiţii în zonă, dar şi din punct de vedere 
turistic; 
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 asigurarea transparenţei în sectorul public prin mecanisme şi strategii eficiente; 

 comunicarea permanentă cu toate nivelurile instituţionale şi sociale 

 

 

                     XII. CONCLUZII 

 

Pe baza datelor cuprinse în prezentul raport, apreciem că Instituţia Prefectului – Judeţul Olt şi-a 
îndeplinit în anul 2019 obiectivele stabilite.  

Instituţia Prefectului – Judeţul Olt veghează la aplicarea legii şi la realizarea politicilor 
Guvernului Românei la nivelul judeţului Olt, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi 
societatea civilă, cu scopul oferirii unor servicii de înaltă calitate cetăţenilor. 

Prin toate activităţile interne (în interiorul instituţiei) şi externe (în relaţia cu societatea civilă) 
derulate, Instituţia Prefectului – Judeţul Olt pledează pentru excelenţă în administraţie, pentru un 
model de eficienţă şi transparenţă administrativă, astfel încât cetăţenii să ne privească cu încredere şi 
respect, având certitudinea aplicării legii în mod corect, egal şi eficient. 

 

                                   

                                    P R E F E C T                                                                     S U B P R E F E C T 

         

             FLORIN – CONSTANTIN HOMOREAN                                          FLORIN DUMITRU                                           

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Director Cancelaria Prefectului 

Ionela Andreea ASAN 


