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Capitolul I- 

INTRODUCERE

Legea 340/2004 completată prin HG 460/2006 , privind prefectul şi institutia 
prefectului,este actul normativ care vine si reglementează modul de organizare şi 
funcţionare al institutiei. Instituţia Prefectului Judeţul Arad, s-a înfiinţat în luna iulie 1990 
potrivit art. 2 din Legea 5/1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor până la organizarea de alegeri locale, în care se prevede: „Până la formarea 
viitoarelor organe locale, ca rezultat al alegerilor, administrarea judeţelor, respectiv a 
municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, se realizează de prefecturi şi 
primării, organe locale ale administraţiei de stat cu competenţă generală."

Structură organizatorică

Anul 2018 nu a adus modificări în structura organizatorică a institutiei,aceasta 
păstrând structura anterioară,a probată prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne după 
cum urmează:

> Cancelarie Prefect

> Corp Control

> Compartiment Audit

> Structura de Securitate

> Serviciul Conducerea Instituţiilor Publice Deconcentrate şi Reiaţii Internaţionale

> Serviciu! Juridic şi Contencios Administrativ,

> Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple
Arad

> Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a 
Vehiculelor

> Biroul Financiar Contabilitate,

> Biroul Management Resurse Umane si Arhivă
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> Compartiment Achiziţii si Administrativ

In ceea ce priveşte paleta de atribuţii ale instituţiei, cele mai 
semnificative rămân cele prevăzute în legea de organizare şi funcţionare, cea 
mai mare pondere reprezentând controlul legalităţii actelor emise de 
autorităţile publice locale şi judeţene. Activităţile uzuale ale institutiei mai 
sunt:

> Conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;

> Coordonarea implementării Programului de Guvernare la nivel judeţean;

> Implementarea la nivel local a unor politici guvernamentale sectoriale;

> Medierea relaţiilor între instituţiile guvernamentale centrale, instituţiile 
deconcentrate, autorităţile administraţiei publice locale şi societatea civilă;

> Conducerea şi coordonarea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor Simple, respectiv a Serviciului Public Comunitar Regim

Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule;

> Monitorizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist;

> Monitorizarea problematicii specifice minorităţilor naţionale;

> Coordonarea activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă prin conducerea 
Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

> întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de prevenire a situaţiilor de 
conflict de interese şi de respectare a regimului incompatibilităţi lor de către 
aleşii locali.

Capitolul IZ

OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivele strategice ale Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad pe anul 2018 au 
fost următoarele:

Asigurarea respectării depline a legalităţii în actul administrativ local şi 
judeţean

Desfăşurarea activităţii strict în limitele cadrate de Legea nr. 340/2004 privind 
Prefectul şi Instituţia Prefectului.

Control de legalitate eficient şi riguros aî actelor administrative emise de 
unităţile administrativ-teritoriale.
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Reprezentarea corectă, în numele legii, a intereselor cetăţenilor în toate 
acţiunile şi actele emise de Instituţia Prefectului, inclusiv în acţiunile din instanţă.

. Activitate legală şi judicioasă în toate. Comisiile specifice constituite la nivelul 
Instituţiei Prefectului.

Respectarea deplină a legislaţiei în materie de eliberare a paşapoartelor simple 
temporare, a înmatriculării vehiculelor şi testării candidaţilor care doresc să obţină un 
permis de conducere a autovehiculelor.

Respectarea deplină a Legii privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, respectarea termenelor de răspuns prevăzute în Legea privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, precum şi a oricăror altor termene prevăzute de lege ce 
guvernează activităţi ale Instituţiei Prefectului.

Asigurarea menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă publică

Coordonarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
conform atribuţiilor oferite de lege şi în cooperare strânsă cu şefii celorlalte structuri 
judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne reprezentate în CJSU.

Cooperare strânsă cu toate instituţiile de la nivel naţional şi local care au 
atribuţii în domeniul apărării ordinii, siguranţei publice şi situaţiilor de urgenţă

Monitorizarea permanentă a resurselor existente, a capabilităţilor şi a pregătirii 
personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă sau al respectării ordinii şi 
liniştii publice.

Aplicarea cu rigurozitate a tuturor reglementărilor şi cerinţelor specifice în 
cazul apariţiei unor fenomene speciale, naturale sau de factură socială.

Controlul şi monitorizarea instituţiilor publice deconcentrate

Urmărirea respectării judicioase a legalităţii activităţilor desfăşurate de 
instituţiile deconcentrate.

Monitorizarea activă a îndeplinirii sarcinilor din programul de guvernare ce 
revin fiecărei instituţii.

încurajarea cooperării între instituţii şi a luării măsurilor pro-active de 
îmbunătăţire şi transparentizare a activităţii.

Pe linie de eliberare a paşapoartelor simple temporare şi simple electronice

• Desfăşurarea activităţilor specifice pentru primirea şi soluţionarea cererilor
pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare şi simple electronice;

• Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 1a regimul paşapoartelor;
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• întreprinderea activităţilor specifice pentru punerea în aplicare a măsurilor de 
limitare a dreptului la liberă circulaţie, dispuse de autorităţile competente;

..... . f Dezvoltarea pregătirii profesionale a personalului serviciului;... — : -

• Dezvoltarea comunicării şi relaţiilor cu publicul.

Capitolul III.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUTIONALE

1. Eficientizare structurală

In vederea eficientizări muncii , auditorul din cadrul unităţii în urma misiunilor 
de audit intern efectuate în anul 2018 a concluzionat că actul administrativ la nivelul 
Instituţiei Prefectului Judeţul Arad a cunoscut îmbunătăţiri semnificative faţă de anii 
anteriori. Au fost respectate reglementările legale cât şi procedurile de lucru, nu s-au 
identificat riscuri care să prejudicieze în vreun fel instituţia sau bunul mers al acesteia, 
conceptele de eficacitate, eficienţă şi fiabilitate regăsindu-se în toate domeniile auditate.

Misiunile de audit efectuate la nivelul Instituţiei Prefectului-Judetul Arad au 
avut un impact pozitiv asupra entităţii reliefând roiul pe care auditul ar trebui sa-l aibă in 
orice instituţiei publică. Conducerea entităţii recunoaşte beneficiile acestei activităţi, 
sprijinind-o şi asigurându-i tot suportul necesar.

2. Gestionarea resurselor umane 

Resurse umane

Activitatea de resurse umane în anul 2018 a fost atributul Biroului 
Management, Resurse Umane,Arhivă.

Pe parcursul anului 2018, pe linia resurselor umane, au avut loc două 
promovări in grad profesional.

Principalele activităţi desfăşurate au fost:

>întocmirea şi actualizarea statului de personal având la bază fluctuaţiile de personal, 
modificarea elementelor componente ale salariilor de bază, promovarea în grad 
sau clasă a angajaţilor, etc.

>gestionarea portalului de management al funcţiei publice.

> întocmirea actelor administrative de numire, încadrare în funcţie a salariaţilor din 
aparatul propriu de specialitate al prefecturii, de avansare în funcţie, de 
sancţionare pentru abateri, de eliberare din funcţie şi desfacerea contractului de 
muncă cu respectarea dispoziţiilor Statutului funcţionarilor publici şi a Codului 
Muncii;
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> urmărirea întocmirii pontajului - foaie colectivă de prezenţă -  de către conducătorii
serviciilor sau birourilor din cadrul instituţiei, pe baza condicilor de prezenţă, a
concediilor medicale, de odihnă şi ordine de deplasare;

> urmărirea întocmirii şi actualizării fişelor postului de către şefii compartimentelor din
instituţie ;

> urmărirea evaluării anuale a personalului;

>eliberarea adeverinţelor solicitate de angajaţi, referitoare la vechimea în muncă,
drepturi salariale sau alte situaţii specifice ;

> întocmirea la solicitarea MAI a altor situaţii referitoare la gestionarea resurselor
umane.

> Majorarea salarială pentru personalului instituţiei incepand cu 01.01.2018.

Pe linie de SSM

Instruirea, precum şi tematica, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru 
anul 2018 a fost aprobată prin referatul cu nr. 1426/20.02.2018, pentru personalul 
tehnico -  administrativ şi a fost efectuată în perioada 20.02.2018-23.02.2018, iar în 
perioada 20.02.2018-23.02.2018 şi 13.08.2018-17.08.2018 a fost stabilită efectuarea 
instruirii personalului atestat în vederea conducerii autovehiculelor aparţinând M.A.I., 
aprobată, împreună cu tematica aferentă, prin referatul cu nr. 1427/20.02.2018. Testele 
privind verificarea cunoştinţelor personalului angajat, în ceea ce priveşte problematica 
sănătăţii şi securităţii în muncă pe anul 2018, au fost efectuate în perioadele mai sus 
menţionate. în final s-a procedat la completarea fişelor de instruire individuală privind 
securitatea şi sănătatea în muncă.

în conformitate cu prevederile art. 4-8 din Dispoziţia Secretarului General al M.A.I. 
nr.6007/12.02.2013 prin care se precizează că buletinele de determinare se refac ori de 
câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de 
muncă dar nu mai târziu de 24 de luni de la data emiterii, s-a procedat la întocmirea 
documentaţiei specifice, prevăzută de aceleaşi dispoziţii legale menţionate anterior, iar în 
urma aprobărilor şi avizelor emise de către Ministerul Afacerilor Interne-Direcţia Generală 
Management Resurse Umane -  Direcţia Inspecţia Muncii, precum şi de Direcţia de 
Sănătate Publică a judeţului Arad, s-a procedat la emiterea Ordinului de Prefect privind 
prelungirea acordării sporului de 10% pentru condiţii vătămătoare pentru întreg 
personalul Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, fiind emis în acest sens ordin al 
prefectului.

Având în vedere modificările survenite la nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Arad, şi anume modificarea sediului la care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Arad şi Serviciul 
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Arad, a fost 
întocmită şi înaintată spre aprobare documentaţia prin care s-a solicitat Ministerului 
Afacerilor Interne-Direcţia Generală Management Resurse Umane-Direcţia Inspecţia 
Muncii, emiterea unui nou certificat constatator, fiind emis astfel Certificatul constatator 
cu nr. 545 din data 08.06.2018, prin care se atestă că s-a înregistrat declaraţia pe 
propria răspundere conform căreia instituţia îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile declarate, acesta fiind emis în
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temeiul art. 13 lit. c din Legea nr. 319/2006 privind securitatea ş l sănătatea în muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare.

în baza notificării înregistrate cu nr. 8277/17.10.2018 la sediul Instituţiei 
Prefectului — Judeţul Arad, precum şi a art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 96 /2003 privind 
protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 25 din 5 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.4.7 din 
Procedura Direcţiei Medicale nr. 4244381 din 03.10.2013 /PS-002-DM-RU privind 
metodologia aplicării măsurilor pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă din 
Ministerul Afacerilor Interne, ediţia I, revizia 0/2013, a fost constituită Comisia de 
evaluare a riscurilor la care este expusă salariata gravidă Crişan Georgiana-Mihaela, a 
cărei principale atribuţii sunt protejarea maternităţii, precum şi acordarea drepturilor 
salariale ce se cuvin angajatelor pe durata periodei de maternitate. Această comisie a 
fost constituită prin ordinul Prefectului Judeţului Arad cu nr. 761/19.10.2018.

în perioada 03.09.2018-07.09.2018, reprezentantul instituţiei cu atribuţii în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a participat ia stagiul de pregătire în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, organizat la Orăştie de către Ministerul Afacerilor 
Interne-Direcţia Generală Management Resurse Umane.

Pe parcursul anului 2018 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă s-a întrunit 
de 5 ori, şedinţele fiind consemnate în procese-verbale. în cadrul şedinţelor au fost 
analizate aspecte privind expunerea angajaţilor la câmpurile electromagnetice.

instruirea, precum şi tematica, in domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pentru 
anul 2018 a fost aprobată prin referatul cu nr. 1429/20.02.2018 şi a fost efectuată în 
perioada 26.02.2018-02.03.2018 şi în perioada 20.08-24.08.2018. Testele privind 
verificarea cunoştinţelor personalului angajat, în acest domeniu pe anul 2018, au fost 
efectuate în perioada mai sus menţionată. In final s-a procedat la completarea fişelor de 
instruire individuală privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

3. Utilizarea resurselor financiare

Activitatea Biroului financiar, contabilitate, s-a desfăşurat în anul 2018, pe 
două componente:

I. Activitatea financiar -  contabilă

II. Salarizare

I. ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILĂ

Conform bugetului aprobat pe anul 2018 , comparativ cu anul 2017, situaţia se 

prezintă după cum urmează

CHEL TUIELI DE PERSONAL

La capitolul 51.01 -  Autorităţi publice ş i acţiuni externe

- mii lei -
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Denumirea cheltuielii Cod Buget

2017

Buget

2018

Diferenţe

Cheltuieli de personal 10 2.322,00 3.118,00 +796,00

Cheltuieli salariale în 
bani din care:

10.01 1.604,00 2.572,00

deplasari 10.01.13 2,00 5,00

Cheltuieli salariale în 
natură

10.02 357,00 452,00

Ponfrihi it’ii-.ppntnj 
asigurări sociale de 
stat 10.03.01 252,00 27,00

Contribuţii pentru 
asigurările de şomaj

10.03.02 8,00 1,00

Contribuţii pentru 
asigurările sociale de 
sănătate 10.03.03 83,00 9,00

Contribuţii 0,4% fond 
de risc si accidente

10.03.04 3,00 1,00

Contribuţii 0,85% pt. 
concedii şi 
indemnizaţii 10.03.06 15 3,00

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca 10.03.07 X 53,00

Plăţile în valoare totala de 3.109.873 lei au fost efectuate pentru achitarea salariilor 
de bază, a normei de hrană, a voucherelor de vacanţă precum şi a contribuţiilor 
instituţiei la asigurari sociale de stat.
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Pe lângă cele prezentate anterior, în cursul anului 2018 alte sume achitate din 
bugetul instituţiei au fost pentru plata indemnizaţiilor persoanelor implicate în procesul 
electoral pentru Referendum privind modificarea Constituţiei, în valoare de 1.251.000 lei.

Majorarea bugetului aferent cheltuielilor de personal cu 796 mii lei se datorează în 
principal creşterii salariilor stabilite de Legea 153/2017 începând cu luna ianuarie 2018 şi 
a acordării voucherelor de vacanţă.

La capitolul 61.01 -  Ordine publică şi siguranţă naţională

- mii lei -

"W; /V, 
Denumirea cheltuielii

y v V : - ;

Cod
. . V  - : . v  : V ' - ’”  ! ’ • Î - -

Buget

I l i l l I I I I i i i lS l

8uget

2018

Diferenţe

Cheltuieli de personal 10 1.772,00 2.126,00 +354

Ciîciiuicli i>diui idîC ii i 
bani din care:

* iu .01 ‘ i.2 i/,Gu - i.  566,00

deplasari 10.01.13 1,00 2,00

Cheltuieli saiariale în 
natură

10.02 486,00 519,00

Contribuţii pentru 
asigurări sociale de 
stat 10.03.01 4,00 1,00

Contribuţii pentru 
asigurările de şomaj

10.03.02 1,00 1,00

Contribuţii pentru 
asigurările sociale de 
sănătate 10.03.03 63,00 6,00

Contribuţii 0,4% fond 
de risc si accidente

10.03.04 X X
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Contribuţii 0,85% pt. 
concedii şi 
indemnizaţii 10.03.06 1,00 1,00

2,25% contributie 
asig. pt munca

10.03.07 X 32,00

Plăţile în valoare totală de 2.114.801 lei au fost efectuate pentru achitarea salariilor 
de bază, a normei de hrană, a uniformelor şi echipamentelor obligatorii, precum şi a 
contribuţiilor instituţiei la asigurari sociale de stat, contribuţiilor pentru şomaj, 
contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi a indemnizaţiilor pentru concediile 
medicale.

Majorarea bugetului aferent cheltuielilor de personal cu 354 mii iei se datorează în 
principal majorării salariilor poliţiştilor, ale personalului contractual începând cu luna 
ianuarie 2018 şi a acordării voucherelor de vacanţă.

qu.n u rt  sr sFRVTn r  .. r. . .......

La capitolul 51.01 -  Autorităţi publice şi acţiuni externe, situaţia bugetului pe anul 
2018 comparativ cu bugetul pe anul 2017, se prezintă după cum urmează:

- mii lei -

Denumirea cheltuielii Cod

s t

Buget

K M 2 0 1 7
M M M M IM IM

Buget

w m m m m

■

Diferenţe

"¿■V ■ ■ v - v - .V . '  ■ ■

BUNURI ŞI SERVICII 20 331,00 339,00 +8,00

Bunuri şi servicii 20.01 258,00 257,00

Reparaţii curente 20.02 9,00 14,00

Bunuri de natura 
obiectelor de inventar

20.05 6,00 18,00

Deplasări, detaşări, 
transfer

20.06 21,00 18,00
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Cărţi, publicaţii, 
materiale ducument.

20.11 5,00 5,00

Pregătire profesională 20.13 4,00 2,00

Protectia muncii 20.14

Alte cheltuieli 20.30 28,00 25,00

Din bugetul pe anul 2018, au fost efectuate plăţi pentru activitatea proprie în 
valoare de 333.346,20 lei.

Pentru activitatea proprie plăţile au fost achitate în principal pentru achitarea de:

• furnituri de birou

• materiale pentru curăţenie

• încălzit, iluminat şi forţă motrică

• apă canal, salubritate

• carburanţi şi lubrefianţi

• piese de schimb

• poştă, telecomunicaţii, internet

• materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

• alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

• reparaţii curente

• bunuri de natura obiectelor de inventar

• deplasări

• cărţi şi publicaţii

• pregătire profesională

• protocol şi reprezentare

• prime de asigurare non-viaţă

• alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
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Pe lângă sumele prezentate anterior, au fost achitate din bugetul instituţiei 
noastre fonduri în valoare de 274.000 lei, pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
Referendumului privind modificarea Constituţiei, după cum urmează:

Mii lei

Denumirea cheltuielii
x, v-.-

. :\ v •• .-'V; ... - -V - .

Cod
.

, '-V; r..v-.

'■: ; 'v- V vv-\ :-----. V - ■'..

Buget
'

/v: vj

.. . ... :

BUNURI ŞI SERVICII 20 274,00

Bunuri şi servicii 20.01 175,00

Bunuri de natura 
obiectelor de inventar

20.05 18,00

transfer
~>n m n

Alte cheltuieli 20.30 79,00

La capitolul 61.01 -  Ordine publică şi siguranţă naţională, 

situaţia bugetului pe anul 2018 comparativ cu bugetul pe anul 2017, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea cheltuielii

■ . X V- 
X  - X'XX'^XXX-^XXXX:XX\ :.X .

... -XX" --

W  Cod
v=-: :X X :x -;.x ,x ,:

Buget

2017

Buget

2018
. ; X X X  il iVi X

: X ^ M :-XX':XX^xX:: 
?XX:v :XX;X

BUNURI ŞI SERVICII 20 202,00 199,00 -3,00

Bunuri şi servicii 20.01 172,00 151,00

Reparaţii curente 20.02 6,00 3,00

Medicamente 20.04

Corespondenţă oficială

Arad, B-dul Revoluţiei, Nr.75, 310130 Tel: 0257-228.333; 0257-281.327; Fax: 0257-253.877;
e-mail: pjaiaiprefecturaarad.ro site: www. prefect ura a rad. 9.01.2018



Bunuri de natura 
obiectelor de inventar

20.05 11,00 2,00

Deplasări, detaşări, 
transfer

20.06 7,00 8,00

Cărţi, publicaţii, 
materiale document.

20.11 x X

Consultanta si 
expertiza

20.12 X X

Pregătire profesională 20.13 X X

Protectia muncii. 20.14 X X

Cheltuieli judiciare si 
extraj

20.25 X X

Alte cheltuieli 20.30 6,00 35,00

Plăţile efectuate în cursul anului 2018 în valoare de 194.464,64 lei au fost în 
efectuate în principal pentru achitarea următoarelor categorii de cheltuieli:

• furnituri de birou

• materiale pentru curăţenie

• încălzit, iluminat şi forţă motrică

• carburanţi şi lubrefianţi

• piese de schimb

• transport

• poştă, telecomunicaţii, internet

• materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

• alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

• reparaţii curente
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• deplasări

• prime de asigurare non-viaţă

• alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

• chirie spaţiu servicii comunitare

în anul 2018 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

La nivelul biroului, în afara celor prezentate anterior s-au efectuat şi următoarele 
operaţiuni:

- întocmirea propunerilor de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor

- întocmirea notelor contabile, trecerea în fişele de cont, balanţa de verificare, defalcările 
pe articole bugetare a plăţilor şi cheltuielilor, bilanţul contabil şi raportul explicativ la 
darea de seamă contabilă.

- întocmirea situaţiilor lunare transmise la Ministerul Afacerilor Interne: Monitorizarea 
cheltuielilor de personal, execuţia bugetară, necesarul de credite şi alte situaţii solicitate 
prin adrese sau radiograme.

- Utilizarea Sistemului Naţional de Raportare FOREXEBUG pentru raportarea balanţelor 
de verificare lunare, a raportărilor financiare lunare, a situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale.

în baza O.U.G nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
la nivelul instituţiei s-au încasat prin numerar la sediul instituţiei sau prin contul deschis 
la Trezoreria Municipiului Arad, sume pentru:

- Taxe paşaport în valoare de 6.418.951 lei. Sumele au fost virate către 
beneficiar respecitv Compania Naţională "Imprimeria Naţională"

- Tarife aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare 
permanentă şi provizorii, precum şi contravaloarea permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii , în valoare de 
6.439.071 iei. în funcţie de destinaţia lor, sumele au fost virate către Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi R.A.A.P.P.S 
Bucureşti.

II. ACTIVITATEA DE SALARIZARE

Pe linie de salarizare principalele activităţi au fost:

1. întocmirea Statelor de plată privind drepturile saiariale ale personalului angajat, 
pregătirea datelor necesare întocmirii statelor de plată referitoare la concedii de 
odihnă, concedii medicale, alte drepturi saiariale, reţineri din salariu, calculul 
salariilor, întocmirea Situaţiilor necesare la Trezoreria Municipiului Arad, 
redactarea Ordinelor de plată pentru datoriile aferente bugetului de stat, asigurări
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sociale, sănătate, şomaj, rate, întocmirea documentelor necesare pentru virarea 
salariilor pe card.

2. întocmirea declaraţiilor lunare care se depun la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice şi a celor specifice pentru funcţionarii public cu statut special.

3. Verificarea şi achitarea Statelor de plată pentru indemnizaţiile plătite persoanelor 
angajate în procesul electoral, respectiv Referendumul privind modificarea 
Constituţiei.

4. Implementarea modificărilor legislative privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice.

Activitatea de achiziţii publice

4.ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE

Precizăm că în anul 2018, Instituţia Prefectului -  judeţul Arad, a efectuat un număr de 
aproximativ 266 de achiziţii directe, prin sistemul electronic de achiziţii publice, în
valoare de 401.537 lei fără TVA. S-a întocmit Raportul anual privind contractele atribuite la 
nivelul instituţiei şi sa transmis la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul
p r^ CcJtiiîL , S'ci ¿IduOi d t piar ¡ui ui iuti! J c  âCniZÎţii pUuiiCt: ş i ' efect uOa'ia ’¡ i ic u i iu i i ,m c  ¡Cyii ct
acestora.

5. Asigura rea resurselor logistice ,IT şi comunicaţii

In anul 2018 compartimentul achiziţii şi administrative care asigura logistica a 
desfaşurat activitatea sintetizată după cum urmează :

1. încadrarea în consumurile normate de combustibil şi de utilizare a parcului auto:

- în anul 2018 s-au efectuat cu autoturismele proprii 91.894 kilometri, consumându-se
11.289 litri combustibil, după cum urmează:

AR-01-GUV / MAI 22835 

AR-10-PYW / MAI 32338 

AR-10-RLK / MAI 31167 

AR-10-PYV / MAI 13793 

AR-11-FGS / MAI 23628 

AR-04-GUV / MAI 31170 

AR-06-GUV / MAI 31171 

AR-02-GUW / MAI 36821

4.893 km parcurşi 

32.202km parcurşi 

5.495 km parcurşi 

3.080 km parcurşi 

12.545km parcurşi

0 km parcurşi

0 km parcurşi 

9.940 km parcurşi

725 I mot./consumată 

4.174 I benz./consumată

676 I benz./consumată 

452 I benz./consumată

1.751 I benz./consumată

0 I benz./consumată

0 I benz./consumată

1.277 I benz./consumată
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MAI 44583 4.890 km parcurşi 466 I benz./consumată

MAI 30698 842 km parcurşi 93 I benz./consumată

MAI 40529 8.708 km parcurşi 719 I benz./consumată

MAI 30697 2.879 km parcurşi 

6.420 km parcurşi

324 I benz./consumată

MAI 41763 634 I benz./consumată

MAI 46695 1.010 km parcurşi 65 I benz./consumată

De asemenea precizăm că ne încadrăm în consumul de carburant/parc auto, respectiv 
în consumul legai de 1.575 litri /total parc auto/lună.

Ţinerea evidenţelor parcului auto cu reparaţiile autoturismelor.

îndeplinirea Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr.599 din 
01.09.2008.

Au.fost încheiate, ua numjk de ? contracte^ubs.ecvpnte . c u . A I S I G lF.SA şi ni  s r  
TELEKOM SA, precizez că nici un contract nu depăşeşte suma de 5.000 euro fără TVA,

Capitolul IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

A. CANCELARIA PREFECTULUI

Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care 
funcţionează în baza Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr 340/2004, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a instituţiei prefectului şi se compune din următoarele funcţii de execuţie de 
specialitate specifice: Director Cancelarie, Consilier Cancelarie şi Consultant al 
Cancelariei.

Cancelaria Prefectului, prin activitatea desfăşurată, a urmărit promovarea imaginii 
Instituţiei Prefectului, îmbunătăţirea comunicării externe şi a relaţiilor interinstituţionale, 
organizarea de acţiuni cu caracter public pentru marcarea unor evenimente.

Prefectul şi subprefectul au fost asistaţi şi consiliaţi în toate problemele de 
imagine, relaţii publice şi mass-media, promovând reflectarea corectă şi obiectivă în 
media a activităţii acestora şi a Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad, aplicând principiile 
transparenţei, obiectivităţii şi corectei informări publice.

Intern, a menţinut permanent informarea reciprocă între prefect, subprefect şi şefii 
structurilor de specialitate colaborând cu întreg personalul în scopul realizării atribuţiilor 
ce revin instituţiei.

Cancelaria prefectului este un compartiment distinct al instituţiei, aflat în directa 
subordonare a prefectului.

Conducerea Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad a participat în anul 2018 la toate 
evenimentele cu ocazia serbărilor naţionale şi locale, la întâlniri cu reprezentanţi ai 
Guvernului(miniştri, secretari de stat), reprezentanţi locali, reprezentanţi ai societăţii 
civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi serviciilor deconcentrate pe teme de interes local,
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precum şi la întâlniri cu delegaţii străine. în cadrul acestor întâlniri au fost abordate teme 
diverse de interes judeţean sau naţional, Prefectul acţionând în limitele legale pentru 
rezolvarea problemelor constatate şi supuse atenţiei de către partenerii de dialog.

în anul 2018 Cancelaria Prefectului a asigurat condiţiile necesare pentru organizarea 
a peste 250 întâlniri şi şedinţe conduse de prefect, ce au constat în şedinţe lunare ale 
colegiului prefectura!, şedinţe ale comisiilor şi comitetelor permanente sau cu caracter 
temporar, alte întâlniri cu diverse ocazii ce au necesitat analiza unor aspecte din 
competenţa legală a prefectului, ori ocazionate de diverse evenimente culturale, sociale, 
naţionale etc.

Agenda Prefectului a fost disponibilă pe site-ul Instituţiei Prefectului -Judeţul Arad 
https://ar.prefectura.mai.gov.ro , actualizată săptămânal şi ori de câte ori a fost cazul.

în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor necesare organizării şi desfăşurării 
şedinţelor şi întâlnirilor de lucru ale prefectului membrii cancelariei s-au implicat în 
pregătirile necesare pentru organizarea de întâlniri cu autorităţile locale, cu mediul de 
afaceri, cu parlamentarii judeţului.

Acţiuni şi evenimente organizate în cursul anului 2018 

Organizarea si asigurarea condiţiilor de desfăşurare a ceremoniilor oficiale

Ceremoniile oficiale au fost şi vor fi organizate conform noilor prevederi legale, în 
baza Legii nr. 215/2016 fiind înştiinţate ?n acest sens toate instituţiile publice şi unităţile 
administrativ teritoriale.

Pe parcursul anului 2018, Institutia Prefectului-Judeţul Arad a organizat şi a 
asigurat condiţiile de desfăşurare a evenimentelor cu caracter festiv, omagial, 
comemorativ, militar sau religioascu ocazia unor sărbători naţionale -  13 evenimente 
precum:
Ziua Unirii -  24 ianuarie; Ziua Victimelor Totaiitarismuiui Comunist -  09 
martie; Ziua Nato -  30 martie; Ziua Veteranilor de Război -  27 aprilie; Ziua 
Independenţei de Stat a României, Ziua Uniunii Europene precum şi a celor 73 
de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial —  09 mai; Ziua Eroilor 
şi înălţarea Domnului -1 7  mai; Ziua Drapelului Naţional -  25 şi 26 iunie; Ziua 
Imnului Naţional -29 iulie; Târgul de fete de pe Muntele Găina -21 şi 22 iulie; 
Comemorarea Eroilor Detaşamentului Păutiş -15 şi 16 septembrie; Ziua 
Armatei ~  25 octombrie; Ziua Naţională a României —  01 decembrie; 
Omagierea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 -  21,22 şi 23 
decembrie.

08.01.2018 - Şedinţă prevenirea consumului de droguri în şcoli
09.01.2018 - Şedinţă- perdele forestiere de protecţie

- Şedinţă de lucru Judeţ -  Liceul Sever Bocu, Lipova
- Videoconferinţă -  Reorganizare site-uri WEB

10.01.2018 - Şedinţă Agenţia de mediu-colectivul pentru analiză tehnică
11.01.2018 -  Şedinţă prelungirea magistralei de gaz în judeţul Arad

- Şedinţă Centru Militar Judeţean , Casa Armatei 
-Şedinţă organizare 24 îanuarie-Mica Unire

17.01.2018 -  Comisie pentru sport
19.01.2018 - Şedinţă Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
22.01.2018 - Şedinţă ONG-uri
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23.01.2018 - Şedinţă pentru prevenirea consumului de droguri în şcoli
24.01.2018 - Participare la manifestările dedicate Zilei de 24 Ianuarie - Mica Unire
25.01.2018 - Şedinţă pregătire Centenarul Marii Uniri

- Şedinţă cu primarii din judeţ-extinderea magistralei, de gaz..
29.01.2018 - Participare la evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Arad
30.01.2018 -  Participare la evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„  Vasile Goldiş" al judeţului Arad

- Participare la evaluarea activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad
02.02.2018 -  Evaluarea activităţii Instituţiei Prefectului -Judeţul Arad
05.02.2018 - Şedinţa Colegiului Prefectura!
09.02.2018 - Şedinţă CET
12.02.2018 - Conferinţă presă privind situaţia CET , Prefectul Judeţului Arad, a pus la 
dispoziţia presei actele normative referitoare la funcţionarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a populaţie.
13.02.2018 - Comisia Judeţeană de Fond funciar
14.02.2018 - Comisie monitorizare în domeniul fiscal

- Participare la Bilanţul Jandarmeriei Române la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Arad, şedinţă desfăşurată în sistem videoconferinţă
22.02.2018 -  Participare la Aniversare 50 ani Centrul Militar Judeţean Arad
23.02.2018 - Şedinţă Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
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infanterie „  Colonel Radu Golescu"în unitatea militară din Cetatea Aradului
- Videoconferinţă cu ministrul Afacerilor Interne, doamna Carmen DAN, cu 
tema "Avertizare cod galben şi cod portocaliu" sezonul rece

27.02.2018 -  întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Ralf Krautkramer, Consulul General al 
Republicii Federale la Timişoara
-Videoconferinţă cu membrii CSU

- întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale privind 
amplasarea Monumentului Marii Un iri, întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Arad
28.02.2018 - Participare la Ziua Protecţiei Civile la Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Vizită de lucru în Judeţ - Verificare drumuri dezăpezite

- Ceremonie festivă înaintare în grad ISU Arad
- Comisie disciplină -  secretar Păuliş

01.03.2018 - Şedinţă pregătire Centenarul Marii Uniri
- întâlnire privind amplasarea monumentului Marii Uniri

02.03.2018 Participare la şedinţa de evaluare a activităţii Poliţiei de Frontieră pe anul
2017
05.03.2018 - Colegiu Prefectural

- Comisie disciplină
06.03.2018 - Şedinţă cu secretarii unităţilor administrativ teritoriale, privind problema 
fondului funciar
09.03.2018 - Participare la „Ziua victimelor totalitarismului comunist"
12.03.2018 -  Prezentarea noutăţilor legislative în domeniul protecţiei mediului 
14,03r2018 -  Comisie tehnică pentru analizarea calităţii apei potabile din judeţ
15.03.2018 -Participare la evenimentul "Romanian Save and Rescue Forum" organizat la 
Palatul Parlamentului

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni
16.03.2018 - Şedinţă Enel -  UAT-uri
17.03.2018 - Şedinţă CJSU
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20.03.2018 -  Comisie disciplină Archiş
22.03.2018 - Şedinţă protocol schimb informaţii referitoare la înmatriculări,radieri maşini 
prezintă SPCRPCIV -cu primăriile din judeţ.
23.03.2018 -Participare -Conferinţă internaţională „  Dezvoltarea infrastructurii 
transeuropene Via Carpatia în România" în Sala Mare a Prefecturii Bihor

- Inaugurarea Sediului APIA din Chişineu-Criş
- Participare Ziua Poliţiei Române

- Lansarea cărţii „Triumful credinţei-Orizonturi româneşti. O carte de 
interviuri cu Victor Micluţa"
24.03.2018 — Simpozionul „Sever Frenţiu" dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018 
„Acţiuni premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"
26.02.2018 - Participare predare comandă în Cetatea Arad

- Videoconferinţă cu tema "Avertizare cod galben şi cod portocaliu" sezonul
rece"
27.02.2018 - Vizită Consul Germaniei, ES RALF KRAUTKRAMER

- Videoconferinţă cu membrii CSU
- întâlnire de lucru la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad

28.03.2018 -Şedinţă comitet tehnic pt. a na liza calităţii apei din judeţ
- Comitet de monitorizare-prevederi fiscale

- Conferinţă cu tema-„Elevul consumator vulnerabiT-Colegiul Naţional Moise
Nicoară

Şedinţă cu primari} din jjdeţ extinderea rn;;;g;3tra!c: de gaz - -— -.....-
29.03.2018 - Comisie mixtă de rechiziţii a judeţului, Adunarea Generală a Contabililor- 
Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad-Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi 
Inginerie
30.03.2018 - Paerticipare Ziua NATO - Sala Rotondă a Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad
02.04.2018 - Participare la Deschiderea Anului de Pregătire 2018-2019 la Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Arad

- Şedinţa Colegiului Prefectural
03.04.2018 -  Participare la manifestările dedicate Zilei Jandarmeriei Române
04.04.2018 - Şedinţă de lucru privind organizarea evenimentelor care marcheaza Anul 
Centenarului
17.04.2018 - Şedinţă cu reprezentanţii CFR şi primăriile Săvârşin, Petriş
19.04.2018 - întâlnire cu agricultorii arădeni, pe tema „Accesarea fondurilor europene 
prin măsurile cuprinse în Programul Naţional de Sprijin 2014-2018"

- Participare la deschiderea festivă a „Şcolii de Primăvară de
Gemmaeterapie"
20.04.2018 - Participare la conferinţa naţională „Fundamente ale Conmstituirii Identităţii 
Româneşti"

- Participare Inaugurarea noului sediu ai unităţii de Poliţie din Felnac
21.04.2018 - Participare la manifestările organizate cu ocazia „  Zilei Forţelor Terestre"
23.04.2018 - Participare simpozion -concurs „  înapoi la origlni-cultură, tradiţii,
gastronomie şi voie bună" -  Liceul Elena Ghiba Birta Arad
24.04.2018 - Şedinţa de lucru privind posibilitatea extinderii magistralei de gaz la
Primăria Lipova
26.04.2018 -  Participare la Târgul Educaţiei

-Participare la Conferinţă judeţeană „Rolul şcolii şi comunităţii în prevenirea 
comportamentului delincvent"

- Şedinţă a Consiliului Director Fundaţia Românp-Germană
27.04.2018 -  Participare la manifestările Zilei Veteranilor de Război
07.05.2018 - Şedinţă cu structurile M.A.I privind organizarea zilei de 9 Mai
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08.05.2018 -  Şedinţă de lucru conf.HG 640/2017- distribuire fructe în şcoli
09.05.2018 - Participare la manifestările organizate cu Ocazia „  Zilei Independenţei de
Stat a României, Zilei Uniunii Europene şi împlinirii a 73 de ani de la sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial" ....
10.05.2018 - Şedinţa cu primarii de pe Valea Mureşului privind posibilitatea extinderii 
magistralei de gaz,

-Şedinţă de lucru cu structurile M.A.I privind organizarea zilei de 17 Mai
11.05.2018 - întâlnire de lucru la Primăria Sebiş
17.05.2018 - Participare la activităţile prilejuite de sărbătoarea religioasă ÎNĂLŢAREA 
DOMNULUI şi ZIUA EROILOR
23.05.2018 - Participare la Festivitatea de încheiere a clasei a XII ~a -  Seminarul 
Teologic ORTODOX din ARAD
24.05.2018 - întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei, E.S Oleksandr Bankov
25.05.2018 - Comisie Dialog Social
02.05.2018 - întâlnire cu primarii de pe Valea Mureşului privind posibilitatea extinderii 
magistralei de gaz la Primăria Lipova

- Şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
05.06.2018 - Festivitatea de Premiere a Olimpicilor Naţionali Arădeni
07.06.2018 - Şedinţă instruire primari,secretari privind recensământul agricol
11.06.2018 - Videoconferinţă privind activitatea serviciilor publice comunitare paşapoarte 
şi permise şi înmatriculări vehicule.
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14.06.2018 - Şedinţa comună BJR şi GLM pentru romi Arad
18.06.2018 - Şedinţă Grup de lucru Centenarul Marii Uniri

-Şedinţă organizare Ziua Drapelului
20.06.2018 - înmânarea unor însemne ale statului român cu ocazia împlinirii vârstei de
100 ani, doamnei Puia Firona - „  O viaţă cât un centenar"-

- înmânarea unor însemne ale statului român cu ocazia împlinirii vârstei de
100 ani, doamnei Ianchici Ana - „  O viaţă cât un centenar"-
21.06.2018 - înmânarea unor însemne ale statului român cu ocazia împlinirii vârstei de 
100 ani, doamnei Paulman Radiana - „  O viaţă cât un centenar"-

- înmânarea unor însemne ale statului român cu ocazia împlinirii vârstei de 
100 ani, doamnei Păcurariu Marta An na - „  O viaţă cât un centenar"-
22.06.2018 - Participare la Turneul de minifotbal „  Cupa Aradului"
11.07.2018 - Şedinţa Comitetului de Dialog Civic pentru persoane vârstnice
14.07.2018 - Participare la Zilele Ineului
16.07.2018 - Şedinţă privind stadiul de implementare şi monitorizare a aplicării planului 
de măsuri privind pesta porcină
23.07.2018 - Colectiv de lucru Fond Funciar
24.07.2018 - Comisia judeţeană Fond Funciar
30.07.2018 - Colectiv de lucru Fond Funciar
31.07.2018 - Comisie judeţeană Fond Funciar

- Comitet local pentru combaterea bolilor
07.08.2018 - întrevedere cu Ambasadorul Germaniei
16.08.2018 -Participare la Dezvelirea bustului lui „  Vasile Goldiş"- platoul din faţa Casei 
de Cultură Vladimirescu
18.08.2018 - Participare la Zilele Comunei Semlac
03.09.2018 - Şedinţă cu membrii Grupului de lucru Centenar constituit la nivelul judeţului 
Arad privind comemorarea luptelor duse de Detaşamentul Păuliş în anul 1944
05.09.2018 - întrevedere cu Directorul Direcţiei Diplomaţie Publică Culturală şi Ştiinţifică, 
privind organizarea unei vizite documentare în judeţul Arad
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09.09.2018 - Participare la Sărbătorile Naţionale Ţebea
10.09.2018 - Şedinţă de lucru pt organizarea evenimentelor din 15 -16.09.2018
11.09.2018 - Participare la activităţile festive organizate de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă, cu ocazia sărbătoririi a 170 ani de la bătălia din Dealul Spirii, 50 de ani de la 
înfiinţarea serviciului Smurd Arad
13.09.2018 - Participare la Ziua Pompierilor din România

- Participare la Conferinţa oficială -  Târg Agromalim, ediţia XXIX
15.09.2018 - Participare la manifestările dedicate celei de a 74-a comemorări a 
Detaşamentului Păuliş
16.09.2018 - Participare la Ceremonial militar şi religios
19.09.2018 - Comisie mixtă pentru verificarea în teren a respectării prevederilor legii 
62/2018
20.09.2018 - Şedinţă de organizare a Zilei Naţionale a României
24.09.2018 - Şedinţă cu structurile MAI---------------- A
04.10.2018 - întrevedere cu delegaţia Direcţiei Diplomaţie Publică Culturală şi Ştiinţifica, 

privind organizarea unei vizite documentare în judeţul Arad
- Instruirea preşedinţilor secţiilor de votare cu privire la referendumul naţional 

peVideoconferinţă pentru coordonarea activităţilor de organizare a referendumului 
naţional pentru revizuirea Constituţiei, sub conducerea ministrului afacerilor interne, 
Carmen Daniela DAN
05.10.2018 - Participare - Balul Educaţiei
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- Participarea la comemorarea „13 generali" în Parcul Reconcilierii
10.10.2018 - Participare la Conferinţa naţională „  Administraţia Publică la 100 de ani de 
la Marea Unire"
16.10.2018 - Participare la ceremonia de omagiere a interniştilor sârbi în lagărul din 
Cetatea Aradului
18.10.2018 - Conferinţă Internaţională „  Transport şi mobilitate transfrontalieră", în 
Cetatea Oradea ( Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară)

- Invitaţie work shop de informare a proiectului „  Asociaţia INACO-Politici 
publice alternative pt dezvoltare locală competitivă- Tm, hotel Boavista
19.10.2018 -  Participare la Deschidere festivă -Colocviu internaţional „  Centru şi 
margine. Cooperare culturală transfrontalieră, ediţia VII -a
20.10.2018 - întâlnire cu delegaţia Corpului Diplomatic străin
22.10.2018 - Participare la ceremonia oficială prilejuită de schimbarea numelui Liceul 
Tehnologic,, Regele Mihai I" Săvârşin
23.10.2018 - Participare deschidere oficială Simpozion „  Managementul substanţelor 
periculoase"în sala festvă UAV
24.10.2018 - Comisie mixtă rechiziţii

- Participare ia Gala persoanelor cu dizabilităţi, ediţia cu Il-a, Filarmonica de
Stat
25.10.2018 -  Participare la Ziua Armatei Române
30.10.2018 - Participare Simpozion Naţional: Biserica Ortodoxă Română şi Marea Unire 
de la 1918
01.11.2018 -  Vizită de lucru în judeţ
04.11.2018 -  Participare la Dezvelirea şi sfinţirea Monumentului Eroilor din Hălmăgel şi al 
făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
14.11.2018 - întâlnire festivă cu prefecţii care au condus judeţul din anul 1990 până în 
prezent, Sala Rotondă din cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad, „Sărbătorim 
împreună Centenarul Marii Uniri"
15.11.2018 - întrevedere cu delegaţia Ambasadei Republicii Populare chineze în România
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- Participare la Simpozionul Internaţional „Cultură şi Civilizaţie Chineză. 
Dialoguri Româno-Chineze"
17.11.2018 - Participare la „  Gaia Campionilor "
18.11.2018 - Participare la ceremonia de sfinţire şi dezvelire a monumentului eroilor 
satului Buhani
20.11.2018 - Şedinţă de lucru privind organizarea Zilei Naţionale a României
21.11.2018 - Participare la evenimentul „  100 -împreună spectacol omagial centenar " 

la Sala de evenimente a comunei Săvârşin
24.11.2018 - Participare la Simpozionul Aradul, Capitala Marii Uniri -  Palatul Cultural

- Participare la Ceremonia de închiere CROS INVINCTUS -  Parcul Eminescu
26.11.2018 - Şedinţa cu primarii privind organizarea Zilei Naţionale a României
27.11.2018 - Şedinţă de lucru 1 Decembrie(Andreica, Fiiimon, Poliţia Locală)
28.11.2018 - Simpozion naţional „Românitate şi creştinism, coordonate de unităţile 
etnice şi spirituale, Aula Magna-Fac de Teologie

- Sărbătorirea celei de-a 28 a ediţie a „  ZILEI INSTITUŢIEr-ASOCIAŢIA 
SOS COPIII, la Pizzeria Primo Ristorante
29.11.2018 - Conferinţă juridică privind aspecte procedurale antebelice şi postbelice de 
drept comparat în capitala politică a Marii Uniri, Sala Festivă a Tribunalului Arad
30.11.2018 - Ziua Naţională a României, ev Cente na r-Păuliş
01.12.2018 - Participare la manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi ZILEI 
NaŢionale a României şi a Centenarului Marii Uniri
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12.12.2018 - Comisie pt.Vârstnici- şedinţă festivă
13.12.2018 - întrevedere cu preşedintele UNPR

- Şedinţă sala Rotondă -  Uniunea Naţională a Patronatelor din România
18.12.2018 - Şedinţă de lucru pentru organizarea ceremoniilor dedicate Eroilor Revoluţiei 
din 1989
20.12.2018 - Gala Aniversară „Muzeul din Arad la 125 de ani"-Palatul Cultural

- Concert de colinde-Seminarul Teologic Ortodox din Arad
21.12.2018 - Omagierea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989
22.12.2018 - Ceremonii solemne dedicate omagierii Eroilor Revoluţiei din Decembrie 
1989- 4 coroane
23.12.2018 - Ceremonii solemne dedicate omagierii Eroilor Revoluţiei din Decembrie 
1989

Parteneriate publice

La nivelul instituţiei s-a încheierea protocolul „  Integrare ACUM-Abordări complexe şi 
unitare pentru migranţi" FAMI/17.02.2015 finanţat prin Programul Naţional -Fondul Azil, 
Migraţie şi Integrare. Organizaţie Aplicant: AIDRom-Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din 
România, partener: Asociaţia Filantropia Oradea.

Proiectul îşi propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a 
beneficiarilor de protecţie internaţională şi resortisanţi ai unor ţări terţe, în societatea 
românească printr-o abordare integrată, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care 
aceştia au nevoie şi prin consolidarea colaborării şi implicării active a 
autorităţilor/instituţiilor sectorului privat şi altor entităţi cu atribuţii în domeniul integrării 
migranţilor.

2. Comunicate de presă, alocuţiuni
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Activitatea prefectului şi a Instituţiei Prefectului a fost făcută publică prin postarea 
activităţilor şi a evenimentelor pe site-ul oficial al instituţiei, prin informarea scrisă a 
mass-mediei locale şi prin intermediul conferinţelor de presă.

în perioada 01.01.2018-31.12.2018, s-au desfăşurat o serie de acţiuni pentru 
promovarea activităţii prefectului şi a Instituţiei Prefectului, precum şi a evenimentelor 
de interes public. Activităţile au fost reflectate în mass-media locală , postate pe site- 
ul instituţiei şi pe reţeaua de socializare Facebook. Astfel opinia publică a fost 
informată constant şi în timp real asupra aspectelor legate de activitatea proprie sau a 
serviciilor publice deconcentrate.

Au fost organizate conferinţele de presă, dar au existat şi situaţii în care 
reprezentanţii mass-media au fost invitaţi la briefing-uri, în funcţie de solicitările 
privind prezentarea unei opinii a Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad, referitor la 
evenimente cu impact mediatic.

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate un număr de 5 conferinţe de presă,
2 briefing-uri şi au fost elaborate un număr de 110 de comunicate de presă.

în anul 2018, pe lângă Instituţia Prefectului s-au acreditat 21 jurnalişti care 
provin din instituţii mass-media de interes local, judeţean, regional sau naţional 
(corespondenţi locali ai unor instituţii mass-media naţionale).

Prin purtătorul de cuvânt s-a răspuns tuturor solicitărilor de informaţii din
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sub coordonarea Instituţiei Prefectului. Numărul răspunsurilor concepute pentru 
solicitările presei locale şi centrale pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public -  6. Au fost oferite toate informaţiile necesare pentru o bună informare 
a publicului.

S-a asigurat monitorizarea zilnică a presei locale şi naţionale pentru informarea 
rapidă şi corectă a Prefectului în legătură cu principalele evenimente.

De asemenea s-a efectuat monitorizarea informărilor atenţionărilor 
avertizărilor hidrometeorologice primite de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională de Meteorologie şi au fost publicate 
pe site-ul instituţiei şi pe pagina oficială de facebook.

Cu ajutorul contului oficial de facebook au fost postate imagini şi informaţii de la 
evenimentele organizate de Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad -  257 postări şi au fost 
distribuite cele mai importante informaţii, mesaje de interes public, comunicate de presă, 
avertizări hidrometeorologice de pe paginilor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, Poliţia Română, Jandarmeria Română -  398 distribuiri. Impactul postărilor: 5 
836 aprecieri.

Conducerea Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad a susţinut alocuţiuni la toate 
evenimentele publice la care a participat şi la care a existat acestă componentă. Numărul 
alocuţiunilor în 2018 au fost peste 100.

3. îndeplin irea obiectivelor din Strategia Guvernului Rom âniei de incluziune a
cetăţenilor rom âni aparţinând m inorităţii rome pentru perioada 2015 -  2020

Activitatea Biroului Judeţean pentru Romi s-a axat în principal pe îndeplinirea 
măsurilor din Planul judeţean pe anul 2018 pentru aplicarea Strategiei Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2015 -  2020.
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Grupul de Lucru Mixt pentru romi constituit la nivelul Instituţiei Prefectului -  
Judeţul Arad are ca principal scop în cadrul şedinţelor de lucru abordarea şi gestionarea 
problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi.

Pe parcursul anului 2018, membrii Biroului Judeţean pentru Romi Arad au răspuns 
tuturor solicitărilor venite pe cale oficială din partea Agenţiei Naţionale pentru Romi, 
Ministerului Afacerilor Interne precum şi a altor instituţii publice, colaborând în dese 
rânduri cu membrii Grupului de Lucru Mixt pentru romi în vederea oferirii unui răspuns 
corect şi complet. De asemenea membrii Biroului Judeţean pentru Romi Arad manifestă 
deschidere şi stau la dispoziţia membrilor comunităţii rome din Judeţul Arad cu informaţii 
pe diferite teme administrative sau de iarg interes.

B.Corpul de control al prefectului

ACTIVITĂŢI DE CONTROL

Activitatea de control s-a desfaşurat şi in anul 2018 de către comisii mixte constituite 
prin ordin al prefectului. In acest sens nominalizăm :

în baza Ordinului Prefectului nr. 172/06.03.2018 privind constituirea la nivelul 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad a Comisiei pentru analiza activităţii desfăşurate de 
cafre s.e.rviciil.e..publire jipmnrpntţate au.fost efectuate d a  r t̂r.e.. ta n.fj. i Tn t̂ifutiei 
Prefectului -  Judeţul Arad, controale la un număr de 18 servicii publice deconcentrate, în 
lunile martie -  aprilie 2018, printre obiectivele urmărite cu ocazia controalelor fiind şi 
respectarea unor prevederi legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate si anume:

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002;

Hotărârea Guvernului 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri în 
activitatea de relaţii cu publicul, modificată şi completată prin HG nr. 1487/2005;

- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici.

Ca urmare a deficienţelor constatate au fost stabilite măsuri de conformare 
cu termene şi responsabilităţi.

J. Alte activităţi

1. In semestrul I au avut loc acţiunile de control a Comisiei mixte constituite prin 
ordin de prefect referitoare la evaluarea salubrizării cursurilor de apă şi a 
întreţinerii şanţurilor şi rigolelor în localităţile judeţului Arad. în semestrul II a avut
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loc acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice 
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe Valea Mureşului şi pe Valea - Verificarea, 
de către comisia mixtă, a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost 
realizate şr întreţinute şanţurite şi rigolele în localităţi pentru asigurarea secţiunii de 
scurgere a apelor mari (conform Ordinului Prefectului nr.232/21.03.2018); controale 
comune ale Instituţiei Prefectului cu Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de 
Mediu, Inspectoratul Judeţean pt.Situaţii de Urgenţă Arad, Sistemul de Gospodărire al 
Apelor Arad, Sistemul Hidrotehnic Independent Criş Alb Chişineu Criş, reprezentanţi ai 
unităţilor administrativ -  teritoriale;

- Verificări efectuate de comisia mixtă la spaţiile de depozitare a produselor alimentare, 
târguri de animale, pieţe agroalimentare, în trafic, la unităţi de comercializare cu caracter 
specific, în vederea eliminării riscurilor pentru sănătatea umană produsă de alimentele de 
origine animală şi nonanimală, în perioada Sărbătorilor Pascale; au avut loc controale 
comune ale Instituţiei Prefectului cu Direcţia Sanitar Veterinară şi petru Siguranţa 
Alimentelor, Comisariatul Judeţean pt.Protecţia Consumatorilor Arad, Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Arad, Direcţia pt.Agricultură Arad, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Arad;
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prefectului, în vederea începerii în bune condiţii a anului şcolar 2018/2019; controale 
comune ale Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad cu Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Arad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad;

- Verificări efectuate în conformitate cu prevederile HG nr.20/2017 şi ale Ordinului comun 
al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr. 1422/192/2012, tematica de control având ca obiect verificarea stării tehnice şi 
funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; 
verificările au fost efectuate de echipe mixte formate din reprezentanţi ai următoarelor 
instituţii: Instituţia Prefectului, Inspectoratul Judeţean pt.Situaţii de Urgenţă Arad, 
Sistemul de Gospodărire al Apelor Arad, Sistemul Hidrotehnic Independent Criş Alb 
Chişineu Criş, reprezentanţi ai unităţilor administrativ -  teritoriale; de asemenea, din 
echipa mixtă de control au făcut parte şi reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai 
Administraţiei Naţionale Apele Române;

- Verificări efectuate în conformitate cu prevederile Hotărârii Colegiului Prefectural 
nr.4/05.11.2018 prin care s-a aprobat Planul de măsuri pentru reducerea până la 
eliminare a riscurilor pentru sănătatea umană transmise prin alimente de origine animală 
şi non animală în perioada Sărbătorilor de iarnă; au avut loc controale comune ale 
Instituţiei Prefectului cu Direcţia Sanitar Veterinară şi petru Siguranţa Alimentelor, 
Comisariatul Judeţean pt.Protecţia Consumatorilor Arad, Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Arad, Direcţia pt.Agricultură Arad, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad.

C. Controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative si contencios 
administrativ.
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1. Activitatea de verificare a legalitatii actelor administrative si a modului de aplicare a 
actelor normative in acţiuni planificate.Tematica abordata. Principalele deficiente 
constatate.Masuri propuse.

în decursul anului 2018, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ şi-a 
desfăşurat activitatea în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, precum şi a altor acte normative specifice activităţii.

Activităţile de bază pe care Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ le-a 
desfăşurat în perioada ianuarie -  decembrie 2018 au fost multiple determinate, atât de 
Legea nr. 340/2004 cu modificări şi a H.G. nr. 460/2006, cât şi de problematica ivită în 
desfăşurarea activităţii instituţiei la care serviciul a contribuit prin activitatea întreprinsă.

Activitatea de control a actelor administrative emise/adoptate de autorităţile publice 
locale şi judeţene, se prezintă sintetic, astfel:

Număr de verificări de legalitate Număr de acte supuse
' vei 1) ICtffil ‘  ̂ "

Total -  24.900

Realizarea procedurii Număr | 
“ ‘"ue'du.e 

administr 
ative 

atacate 
la

instanţa 
de către 
prefect j

TOTA
LUAT

Muri

ARAD

Consiliul
Judeţean

Oraşe Comune Hotărâri
adoptate

Dispoziţii

emise

Număr de 

acte 
supuse 

procedurii

Acte 
revocate 

de emitent

79 1 1 9 68 7176 17.724 19 9 10

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor publice locale în vederea aplicării prevederilor 
legale, instituţia prefectului a transmis, în cursul anului 2018, în teritoriu, circulare care au 
avut drept scop punerea în aplicare a prevederilor legale şi monitorizarea aplicării acestora 
cu privire la :

□ Solicitatarea către uat-uri să ne comunice dacă, au existat dosare în care au fost 
soluţionate cereri ale moştenitorilor condamnaţilor de război, ţinând seama şi de eventualele 
hotărâri ale instanţelor de judecată prin care s-a dispus reabilitarea acestora;

□ Aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 -  privind 
registrul agricol coroborate cu dispoziţiile art. 7 alin. 1 din acelaşi act normativ, în scopul 
transmiterii către direcţia teritorială de statistică, a datelor din registrul agricol centralizate.;
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□ Modificări care au avut loc odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 679 
din Legea nr.231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991;

□ Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.575.416/06.08.2018 comunicată spre
informare unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, privind modalitatea de cumpărare a 
imobilelor reprezentând terenuri şi locuinţe ce fac obiectul Legii nr. 112/1995;

□ Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr.420827/10.07.2018 comunicată spre
informare unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, care cuprinde informaţii referitoare la 
implementarea Programului Naţional de Cadastru şi a Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare;

□ Solicitarea obligaţiei prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind
înregistrarea sistematică a imobilelor, prin care se solicită u.a.t.-urilor să procedeze la 
încheierea şi comunicarea către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad a 
contractelor de prestări servicii de înregistrare sistematică;

□ Invitaţia u.a.t.-urilor din judeţ la discuţii privind analizarea stadiului întocmirii
amenajamentelor pastorale şi alte probleme de fond funciar;

□ Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
r Direcţia ~CüfffüfiiCoVcHTîVÎ5/'¿öo/ 1 ±.ZO±ö ~COiTiüÍNL.dLcf S'p?e ~ îiíi'üimdíU'í ufiiLauiOi

administrativ teritoriale din judeţ, cu privire la numărul exproprierilor de jure efectuate în 
temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi numărul de 
acţiuni în judecată pentru exproprieri de facto introduse împotriva autorităţilor publice;

□ Aplicarea prevederilor art.9 alin. 34A7 din Legea nr. 7/1996 -  Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată;

□ Aplicarea prevederilor H.G. nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al 
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei României din 6 şi 7 octombrie 2018, 
respectiv H.G. nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi 
a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional 
pentru revizuirea Constituţiei României din 6 şi 7 octombrie 2018;

□ în vederea completării datelor noi din reţeaua judeţeană a celor cu atribuţii în 
aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale Legii nr. 52/2003, pentru implementarea 
proiectului SIPOCA 35, s-au solicitat u.a.t.-urilor datele de contact ale persoanelor din fiecare 
instituţie care au atribuţiile de mai sus;

□ Punerea în aplicare a prevederilor art. 36, 37, 38, 39 şi 42 alin. 4 din Legea nr. 
24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
Pe lângă aceste aspecte, în urma acţiunii de verificare a legalităţii actelor administrative 
adoptate şi emise de către autorităţile administraţiei publice locale se constată în mod 
frecvent şi deficienţe care denotă atât necunoaşterea normelor de tehnică legislativă cât şi a 
dispoziţiilor actelor normative în aplicarea cărora acestea se adoptă sau emit.

Pentru corectarea acestora, secretarii unităţilor administrativ teritoriale au fost 
atenţionaţi în mod constant, atât verbal, cu ocazia întâlnirilor informale organizate sau a 
celor ocazionale, cât şi în scris prin circulare.
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De asemenea, pentru o mai bună aprofundare a prevederilor actelor normative, au 
fost organizate acţiuni de îndrumare şi instruire în mai multe domenii de activitate. Aceste 
acţiuni realizându-se fie prin circulare transmise către toate autorităţile administraţiei publice 
locale de pe raza judeţului, cât şi cu ocazia întâlnirilor organizate (instruirea primarilor şi 
secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ din perioada 24.04-27.04.2018, 
respectiv instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ în 
perioada 06.11-09.11.2018).

în baza Ordinului Prefectului nr. 420/05.06.2018 a fost aprobat Graficul 
deplasărilor consilierilor juridici, in baza tematicii aprobate, în vederea verificării modului 
de aplicare a legilor fondului funciar, la nivelul Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor din judeţul Arad, tematică ce a vizat 
următoarele aspecte:

a) Verificarea respectării hotărârilor judecătoreşti irevocabile pronunţate în cauzele 
privind fondul funciar

- Numărul de hotărâri judecătoreşti nepuse în executare;

- Motivele nepunerii în executare;

b) Verificarea stadiului aplicării legilor fondului funciar.

- Stadiul aplicării Legii nr. 18/1991. Câte cereri au fost depuse, câte titluri de proprietate 
au fost emise şi înmânate, câte titluri de proprietate mai sunt de emis.

- Stadiul aplicării Legii nr. 1/2000. Câte cereri au fost depuse, câte titluri de proprietate 
au fost emise şi înmânate, câte titluri de proprietate mai sunt de emis.

- Stadiul aplicării Legii nr.247/2005. Câte cereri au fost depuse, câte titluri de proprietate 
au fost emise şi înmânate, câte titluri de proprietate mai sunt de emis.

- Situaţia privind acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale, pentru suprafeţele 
ce nu pot fi reconstituite în natură, şi anume:

- număr autori îndreptăţiţi la despăgubiri care au fost validaţi de comisia 
judeţeană;

- suprafaţa validată defalcată pe agricol şi forestier;

- număr dosare înaintate la A.N.R.P. Bucureşti;

- număr de cereri pentru care nu se pot atribui suprafeţe în natură nici pe 
vechiul amplasament şi nici în echivalent, pe un alt amplasament, nevalidate de comisia 
judeţeană.

Conform graficului aprobat, în perioada 05.06.2018-22.07.2018 consilierii juridici din 
cadrul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ au efectuat controale tematice la un 
număr de 49 de unităti administrativ teritoriale, respectiv: Arad, Ineu, Sîntana, Sebiş, 
Pîncota, Lipova, Almaş, Archiş, Buteni, Bîrzava, Beliu, Brazii, Bata, Birchiş, Bîrsa, Cermei, 
Covăsînţ, Craiva, Chisindia, Cărând, Dorobanţi, Felnac, Frumuşeni, Fîntîneie, Grăniceri, 
Ghioroc, Gurahonţ, Macea, Mişca, Păuliş, Peregu Mare, Pilu, Igneşti, Hălmăgel, Şimand, 
Semlac, Şeitin, Şilindia, Siria, Seleuş, Şofronea, Şepreuş, Şicula, Şiştarovăţ, Pleşcuţa, Vinga, 
Zerind, Zăbrani, Zimandu Nou.
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Urmare a efectuării controlului cu privire la verificarea modului de aplicare a legilor 
fondului funciar la nivelul comisiilor locale, prin tematica abordata,s-au mai verificat si 
următoarele aspecte:

• întocmirea dosarelor de despăgubiri pentru persoanele îndreptăţite, înscrise în 
Anexa nr. 39 a lucrării de fond funciar;

• situaţia titlurilor de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991 şi nedistribuite 
proprietarilor/dubluri;

• suprafeţele de teren reprezentând „rezerva „ aflate la dispoziţia comisiilor 
locale de fond funciar;

• eliberarea titlurilor de proprietate în baza Legii nr. 1/2000 si a Legii nr. 
247/2005.

Principalele deficiente constatate au fost cele cu privire la respectarea termenelor de 
comunicare a actelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, unde s- 
a constatat că în perioada de referinţă, prevederile art. 49 alin. 2 şi art. 85 alin. 7 lit. h din 
Legea nr. 215/2001, au fost în general respectate de către majoritatea secretarilor din judeţ. 
Excepţiile privesc unele hotărâri şi dispoziţii adoptate de consiliile locale şi respectiv emise 
de către primari, care au fost comunicate cu întârziere, sens în care exemplificăm localităţile: 
vJi cJi îiCei i, Şiniâfid, Ub/Ll'iăf C i iibii icÜ "C i ¡Ş, r i  Lu i (UDt.» n, Ş iLu id ; v ih iO i U'w,' ¿dV li Şin.'  ̂ ~

Controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene a vizat atât condiţiile de fond (care 
presupun adoptarea sau emiterea actelor administrative cu respectarea competenţei 
materiale, competenţei teritoriale şi aplicare unitară şi conformă a legii), cât şi a condiţiilor 
de formă (care prevăd pentru actele administrative forma scrisă, aşa cum rezultă din 
dispoziţiile Legii nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative), precum şi alte elemente obligatorii pe care actul administrativ 
trebuie să le conţină (preambulul, informaţii necesare pentru a identifica autoritatea 
emitentă, destinatarul actului, măsura adoptată, termenul şi condiţiile în care se execută 
măsura dispusă, sigiliul autorităţii, numărul actului, data emiterii, etc).

La solicitarea autorităţilor locale s-au emis un număr de 38 de avize de legalitate.

Cu privire la activitatea de verificare a legalitatii actelor administrative mai arătăm 
ca urmare a efectuării controlului de legalitate în perioada 01.01.2018 -  19.12.2018, la 
sediul Institutiei Prefectul ui-Judeţul Arad, din totalul de 24.900 de acte administrative, 
au fost apreciate ca nelegale un număr de 19 acte administrative, toate fiind hotărâri 
adoptate de consiliile locale din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţul Arad, astfel:

în urma sesizărilor au fost revocate/completate un număr de 9 acte administrative; 
pentru un număr de 10 acte administrative - nu au fost încă reanalizate de către 
emitenţi.

2. Controale dispuse in urma sesizărilor si audientelor înregistrate la Institutia 
Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fata locului:

în cursul anului 2018, au fost efectuate două controale în urma unor sesizări, 
respectiv sesizarea Primarului comunei Păuliş -  Turcin îoan având ca obiect fondul
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funciar şi sesizarea doamnei Fărcuţa Rodica fosta contabilă a Primăriei Archiş împotriva 
domnului secretar al UAT Archiş -  Anta Gheorghe Florin.

Arad, B-dul Revoluţiei, Nr.75, 310130 Tel: 0257-228.333; 0257-281.327; Fax: 0257-253.877;
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3. Instruirea secretarilor unitatilor administrativ- teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou aparute.

Aceste instruiri au avut loc semestrial in Staiunea Moneasa (in perioada 24.04-27.04.2018 respectiv instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor 
îdministrativ-teritoriale din judeţ în perioada 06.11-09.11.) in decursul a 3 zile, unde au prezen :at lămuriri reprezentaţii INSTITUTIEI PREFECTULUI si ai 
serviciilor publice deconcentrate din judeţ, conform tabelului de mai jos:

Nr. Nr.acţiuni desfăşurate Principalele tenie Probleme ridicate de către 
participanţi ori propuneri

Obs.

crt.
Din care: ;

Total Pt. secretari Pt.primari Comune

Orase/
toate

1 2 1 1 Sinteza controalelor de prev enire a situaţilor 
de urgenţă desfăşurate la U.A T. de pe raza 
judeţului Arad în semestrul I d';n anul 2018, de 
către personal al Inspecţiei de prevenire din 
cadrul I.S.U. "Vasile Goidiş" al judeţului Arad;

Precizări privind pregătirea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru anul 2018, 
aprobat prin Ordinul Prefectuk i nr. 106 din

Nu au fost
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31.01.2018;

Aspecte privind activitatea de avizare- 
autorizare a clădirilor aparţinând U.A.T. de pe 
raza judeţului Arad;

Obligaţiile primarilor cu privi/e la pregătirea 
în domeniul situaţiilor de urgenţă;

Obligaţiile primarilor cu privre la serviciile 
voluntare pentru situaţii de urgenţă.

!

2 2 1 1 Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de 
deşeuri municipale eliminate p̂ in depozitare, 
prevăzut în OUG 196 din 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare;

Atribuţiile autorităţilor publice locale conform 
OUG 195 din 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. ;

Nu au fost

3 3 1 1 1 Ordinul Ministerului Sănătăţi; nr. 944/2018 
de modificare şi completare a Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 119/1014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţci a! populaţiei;

Atribuţiile autorităţilor locale n unităţi de 
învăţământ;

Situaţia acoperirii vaccinale; modalităţi de 
colaborare şi implicare a autc rităţilor locale în

Nu au fost
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sprijinirea medicilor de familie pentru realizarea 
acoperirii vaccinale a copiilor cin teritoriul UAT;

Atribuţiile autorităţilor locale privind sursele 
publice locale de apă utilizate de populaţie 
(fântâni publice/arteziene/izvoare).

<

4 1 1 Organ iza rea/reorganiza rea reţelei şcolare ale 
unităţilor de învăţământ preiniversitar pentru 
anul şcolar 2019-2020.

Nu au fost

5 1 1 Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Nu au fost

6 1 1 Plăţi aferente campaniei 201Î? şi precizări cu 
privire ia depunerea cererilor Gnice de plată - 
campania 2019

Nu au fost

7 2 1 1 Informare cu privire ia proie :tul INTESPO

i

Nu au fost

8 2 1 1 Lucrările de înregistrare sistematică aflate în 
derulare, la nivelul judeţului Arad, prin 
Programul Naţional de Cat jastru şi Carte 
Fundară;

Documentaţiile tehnice întodmite de comisiile 
locale de fond funciar care stau la baza scrierii

Nu au fost

t
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titlurilor de proprietate;

Modificări legislative privind înscrierile în 
evidenţele de cadastru şi carte- funciară;

Stadiul implementării aplicaţiilor RENNS şi 
RAN la nivelul judeţului Arad. *

9 1 1 Legea nr. 215/2016 -  privi id ceremoniile 
oficiale; !

Legea nr. 270/2015 -  privind Statutul 
rezerviştilor voluntar.

Nu au fost

10 2 1 1 Consideraţii privind Legea nr. 212/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
554/2004 -  republicată;

Documentaţia necesară în situaţia rectificării
titlurilor de proprietate şi anularii unor dubluri;i

Situaţia titlurilor de proprietare de emis;

Punerea în executare * a sentinţelor 
judecătoreşti;

Punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite 
în situaţia în care refuză mai multe oferte.

Nu au fost

11 2 1 1 Surse de finanţare nerambrusabile pentru Nu au fost
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proiectele publice active

12 2 1 1 Sinteza controalelor efectue'.te de Instituţia 
Prefectului la Comisiile locale ae fond funciar;

Informare succinctă privind .stadiul efectuării 
amenajamentelor pastorale, OUG nr. 39/2018 
-  privind parteneriatul public-f rivat;

Controlul managerial intern;

Prezentare speţe dificile generate de munca 
zilnică în administraţie aduse în discuţie, în 
vederea unei practici comune de către 
secretarii U.A.T.-uriîor cu medierea 
reprezentanţilor Instituţiei Pre ectului -  Judeţul 
Arad.

Nu au fost

13 1 1
.

Funcţia şi funcţionarul public ; Nu au fost
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4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti.

în cursul anului 2018, instanţele de judecată au fost sesizate într-o serie de cauze 

civile, având ca obiect moduf de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar, prevederi 

în materia înmatriculării autoturismelor, precum şi obligarea Prefectului Judeţului Arad la 

emiterea unor ordine de împroprietărire în baza art.36 din Legea nr. 18/1991.

Situaţia cauzelor pe instantele judeţului Arad, aceasta se prezintă în felul următor

la:

> JUDECATORIA ARAD

- total cauze: 70 din care:

.. 44 r^H7P ^nlntion^p ~ fp\/orahîlp / 7 __ .

- 3 cauze suspendate

- 23 cauze pe rol

Nota: 52 litigii au ca obiect modul de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar;

- 15 litigii vizează prevederile legale în materie de înmatriculări autoturisme (radiere 

autoturism);

-3 litigii au ca obiect contestaţii la executare;

JUDECATORIA LIPOVA

- total cauze: 32 din care:

10 cauze soluţionate - 8 favorabile / 2 nefavorabile 

2 cauze suspendate 

21 cauze pe rol

Nota: litigiile au ca obiect modul de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar;
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> JUPECATORIA GURAHONT

- total cauze: 15 din care:

- 3 cauze soluţionate -  3 favorabile

- 2 cauze suspendate

- 10 cauze pe rol

Nota: litigile au ca obiectul modul de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar

> JUPECATORIA CHISINEU-CRIS

- total cauze: 8 din care:

1 cauze soluţionate -  1 favorabilă

0 cauze suspendate 

7 cauze pe rol

Nota: toate litigiile au ca obiect modul de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar;

> JUPECATORIA INEU

- total cauze: 19 din care:

9 cauze soluţionate -  9 favorabile

1 cauză suspendate 

9 cauze pe rol

Nota: 10 litigii au ca obiect modul de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar;

- 1 litigiu vizează prevederile legale în materie de înmatriculări autoturisme (radiere 

autoturism);
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> TRIBUNALUL ARAD

■ Secţia civilă

- Ca instanţă de fond- total cauze: 4 din care:

- 4 cauze soluţionate -  4 favorabile

Nota: obiectul litigiului vizează aplicarea dispoziţiilor legilor fondului funciar şi obligaţie de 

a face;

- Ca instanţă de ape/

- total cauze: 112 din care:

- 22 cauze pe ro l;

- 4 cauze suspendate;

- 86 cauze soluţionate -  80 favorabile / 6 nefavorabile

Nota: obiectul litigiilor vizează în principal aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;

- Ca instanţă de recurs

total cauze: 0 din care:

- 0 cauze soluţionate;

- 0 cauze pe rol;

- 0 cauze suspendate;

Nota: litigiile au ca obiect modul de aplicare a prevederilor legilor fondului funciar

■ Secţia contencios adm inistrativ 

total cauze: 16 din care:

- 14 cauze soluţionate - 13 favorabile / 1 nefavorabile

- 1 cauză suspendată
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- 1 cauze pe rol

Nota: litigiile vizează anulare acte administrative emise/adoptate de către autorităţile 

administraţiei publice locale, anulare ordine emise de prefect şi litigii cu privire la 

înmatriculare autoturisme;

> CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

■ Secţia civilă

- Ca instanţă de recurs

- total cauze: 9 din care:

- 7 cauze pronunţate, favorabil;

- 2 cauze pe rol

Nota: litigiile au avut ca obiect contestaţii în anulare şi aplicarea legilor fondului funciar;

■ Secţia civilă

- Ca instanţă de ape!

- total cauze: 1 din care:

- 1 cauze soluţionate, favorabil;

Nota: obiectul litigiilor vizează aplicarea legilor fondului funciar şi obligaţie de a face;

■ Secţia contencios adm inistrativ

- Ca instanţă de recurs

- total cauze: 8 din care:

- 0 cauze pe rol;

- 0 cauze suspendate;

- 8 cauze pronunţate, favorabil;
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Nota: obiectul litigiilor vizează încălcarea de către autorităţile administraţiei publice

locale a dispoziţiilor actelor normative în vigoare, obligaţie de a face, litigii privind

funcţionarii publici.

> ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

- total cauze: 2 din care favorabile noua.

> TRIBUNALUL BUCUREŞTI

- total cauze: 5 din care:

- 5 cauze soluţionate nefavorabil;

Nota: obiectul litigiilor vizează aplicarea legilor fondului funciar şi litigiu privind 

funcţionarii publici;

Cu privire, ip .pvideata arvuni lor..si .do^^^lor/t-ermenelor afi^e pe rô u! instanţelor 

judecătoreşti arătăm că pentru anul 2018 s-au întocmit:

1 registru de evidenţă a cauzelor civile;

1 registru de evidenţă a cauzelor de contencios;

1 registru de evidenţă a referatelor de ne legalitate pentru actele 

administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale din judeţ;

1 opis alfabetic al cauzelor;

în format electronic, un registru de evidenţă a cauzelor civile pe instanţele 

de judecată.

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual si/sau normativ.

Prefectul Judeţului Arad îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege prin ordine, 

aşa cum prevede în mod explicit Legea nr. 340/2004, modificată şi completată, privind 

prefectul şi instituţia prefectului.

în cursuî anului 2018, în cadrul Institutiei Prefectului au fost emise un număr de 

923 ordine de prefect, dintre care 117 cu caracter normativ si 806 cu caracter indiviual.
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6. Activitatea desfasurata de Comisia de disciplina.

Comisia de discipiina existenta ia nivelul Institutiei Prefectului-Judetul Arad,'\r\ anul
2018 nu a înregistrat nici o sesizare privind abaterile vre-unui funcţionar public din cadrul 
institutiei.

Comisia de disciplina pentru analizarea s i propunerea modului de soluţionare a 
sesizării privitoare la faptele secretarilor unitatilor adm inistrativ teritoriale din judeţul 
Arad\ in anul 2018 a înregistrat sesizări împotriva a doi Secretari de comuna, respectiv, 
Secretarul comunei Archis -Anta Gheorghe Florin si Secretara comunei Paulis -Pascu 
Anuta Simona.

Pentru Secretarul comunei Archis Comisia de disciplina a stabilit că cele sesizate nu 
se confirmă, asfel a propus clasarea Sesizării nr. 1330/16.02.2018 împotriva acestuia.

Pentru Secretara comunei Paulis-Pascu Anuţa Simona, cercetarea administrativă a 
fost îndelungată, pe parcursul a 8 luni, cu suspendarea activîtatii comisiei de disciplina 
pentru trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Lipova, deoarece faptele 
sesizate depăşeau sfera de verificare administrativă, sesizările referindu-se la unele fapte 
care frizau domeniul penal.... ............ ................

Prin Ordonanţa nr.l60/P/2018 a Parchetului de pe lângă judecatoria Lipova s-a 
dispus clasarea cauzei cu privire la comiterea infracţiunii de abuz in serviciu, prev. de 
art.297 alin.l C.pen.

7. Activitatea desfasurata de Comisia Judeţeană de atribuire denumiri.

S-a întrunit într-un număr de 8 şedinţe, fiind emise un număr de 15 avize 
favorabile pentru 15 proecte de hotărâri, după cum urmează:

I. şedinţa din data de 07.03.2018.

- a supus examinării Cererea de avizare nr.524/21.02.2018 a Consiliului local 
Pleşcuţa, înregistrată sub nr. 1496/22.02.2018, având ca obiect avizarea Proiectului de 
hotărâre privind propunerea de aprobare a Nomenclatorului stadal al Comunei Pleşcuţa,

- respectiv cererea de avizare nr.851/27.02.2018 a Primăriei Comunei Târnova, 
înregistrată sub nr. 1743/01.03.2018, având ca obiect avizarea Proiectului de hotărâre 
privind atribuirea Şcolii Gimnaziale Agrişu Mare, Comuna Tîrnova, Jud. Arad, după cum 
urmează:

Nr.
crt.

Denumire - actuală Denumire - nouă

1. Şcoala Gimnazială Agrişu Mare Şcoala Gimnazială Romul Motorca -  
Agrişu Mare
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II. şedinţa din data de 16.04.2018.

- a supus examinării cererea de avizare nr.22703/6.03.2018 a Primăriei 
Municipiului Arad, înregistrată sub nr.2596/26.03.2018, având ca obiect avizarea 
Proiectului de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă (Alexandru Ioan Cuza) în 
Municipiul Arad, cartier 6 Vânători;

- respectiv cererea de avizare nr. 1765/10.04.2018 a Primăriei Comunei Târnova, 
înregistrată sub nr.2992/10.04.2018, având ca obiect avizarea Proiectului de hotărâre 
privind atribuirea denumirii de Plata Gheorahe Suba, vechii pieţe din localitatea Tîrnova, 
Comuna Tîrnova, Jud. Arad, după cum urmează:

III. şedinţa din data de 23.05.2018.

- a supus examinării cererea de avizare nr. 1184/02.05.2018 înregistrat la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Arad sub nr.3881/09.05.2018, având ca obiect propunerea de 
aprobare a Nomenclatorului stradal al Comunei Cărând, nomenclator care cuprinde 
atribuirea de denumiri a străzilor din comună, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din 
prezentul proiect:

IV. şedinţa din data de 13.06.2018.

c Gxam^nărj;-cererca dc 3vizcrc nr.1220/29,05.2018 ş-i--înregistrat te
Instituţia Prefectului-Judeţul Arad sub nr.4568/31.05.2018, având ca obiect propunerea 
de aprobare a Nomenclatorului stradal al Comunei Şicula, nomenclator care cuprinde 
atribuirea de denumiri a străzilor din comună, respectiv localităţile (Şicula, Gurba, 
Chereluş), conform anexei - parte integrantă din prezentul proiect;

- respectiv cererea de avizare comunicată prin adresa nr.2024/21.05.2018 şi 
înregistrat la Instituţia Prefectului - Judeţul Arad sub nr.4307/23.05.2018, având ca 
obiect propunerea de aprobare având ca obiect atribuirea denumirii de *Parcul Crişan 
Aurel*, pentru parcul din faţa primăriei din localitatea Şofronea, Comuna Şofronea, Jud. 
Arad.

V. şedinţa din data de 23.08.2018.

-cererea de avizare nr. 1618/10.07.2018 înregistrat la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Arad sub nr.6314/01.08.2018, având ca obiect propunerea de aprobare a 
Nomenclatorului stradal al Comunei Cărând, nomenclator care cuprinde atribuirea de 
denumiri a străzilor din comună, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezentul 
proiect;

-cererea de avizare nr.5737/16.07.2018 înregistrat la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Arad sub nr.5933/18.07.2018, având ca obiect propunerea de aprobare a 
Nomenclatorului stradal al Comunei Păuliş, nomenclator care cuprinde atribuirea de 
denumiri a străzilor din comună, conform anexelor nr. 1 - 4 ,  parte integrantă din 
prezentul proiect;

-cererea de avizare nr,714/03.08.2018 înregistrat la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Arad sub nr.6693/20.08.2018, având ca obiect propunerea de aprobare a 
Nomenclatorului stradal al Comunei Covăsânţ, nomenclator care cuprinde atribuirea de 
denumiri a străzilor din comună, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezentul 
proiect;
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VI. şedinţa din data de 18.09.2018.

-cererea de avizare nr.2383/03.09.2018 înregistrat la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Arad sub nr.7093/05.09.2018, având ca obiect propunerea de aprobare a 
Nomenclatorului stradal al Comunei Moneasa, nomenclator care cuprinde atribuirea de 
denumiri a străzilor din comună, conform anexei nr. 1 şi 2 parte integrantă din prezentul 
proiect;

VIL şedinţa din data de 16.10.2018.

-cererea de avizare nr.3216/20.09.2018 a Consiliului local al Comunei Zărand, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Arad sub nr.7723/27.10.2018, având ca 
obiect propunerea de aprobare a Nomenclatorului stradal al Comunei Zărand, 
nomenclator care cuprinde atribuirea de denumiri a străzilor din comună, conform 
proiectului de hotărâre anexat;

* cererea de avizare nr. 10331/18.09.2018 a Consiliului local al Comunei Siria, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Arad sub nr.7521/20.09.2018, având ca 
obiect propunerea de aprobare a denumirii Şcolii Primare din localitatea Mâsca, ca şcoala 
*înv. Dumitru Gheorghe*, Comuna Siria, Jud. Arad;

* cererea de avizare nr. 1494/10.10.2018 a primăriei Comunei Săvîrşin, înregistrată 
id iiioutuuu î i¿•ic-LUîUi JuuciiCil KiaCi ¿uLi i i i i u < i O . t U i b j  avana Lei Xfijieu 
propunerea de schimbare a denumirii Liceului Tehnologic Săvîrşin în „ Liceul Tehnologic 
Regele Mihai I" Comuna Săvîrşin, Jud. Arad.

VIII. şedinţa din data de 13.11.2018.

- cererea de avizare nr. 1579/24.10.2018 a primăriei Comunei Săvîrşin, înregistrată 
la Instituţia Prefectului - Judeţui Arad sub nr.8534/26.10.2018, având ca obiect 
propunerea de aprobare a Nomenclatorului stradal al Comunei Săvîrşin, nomenclator 
care cuprinde atribuirea de denumiri a străzilor din comună, conform proiectului de 
hotărâre anexat;
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3. Acivitatea de Contentencios -administrativ se rezuma sistematic în următorul tabel:

Nr.
crt

Consiliul
Judeţean

Consiliul local

Primarul
unităţilor

administrativ
teritoriale

Numărul şi data 

hotărâril/dispoziţi Obiectul actului 

administrativ

Referat de 
nelegalîtate cu 

obiectul acţiunii şi 
temeiul legal

^Numărul
hotSrârii/dispoziti

el

de revocare

Soluţia instanţei de 
fond în cazul 

acţiunii de anulare 
a actului 

administrativ

Soluţia 
instanţei de 

recurs

1. Consiliul local 

Hălmagiu

Hotărârea 
nr.21/20.04.2018

Hotărâre privind 
patrimoniul -  lipsa 

cvorum

Legea 
nr.215/2001 - 

republicată

ţ

Hotărârea

nr.28/2018 Nu este cazul Nu este cazul

I
ri'
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2.

Consiliul local 
Covasînţ

Hotărârea
nr.27/29.03.2018

Hotărâre privind 
patrimoniu! -  lipsa 

cvorum

Legea
nr.215/2001

- republicată

. Hotărârea
î

nr.60/20.06.2018
i.l

Nu este cazul Nu este cazul

3.
Consiliul local 

Fîntînele

Hotărârea

nr.7/31.01.2018

Hotărâre privind 
concesionare prin 
licitaţie publică a 

terenului intravilan

Legea nr.50/1991 

- republicată

if Hotărârea 

nr.6.0/20.06.2018

s

Nu este cazul Nu este cazul

4.

Consiliul local 

Petriş

Hotărârea 
nr.44/27.07.2018

Hotărâre privind 
trecere teren în 

propietatea privată 
a comuneii

Legea
nr.215/2001

- republicată

H.G. nr.890/2005

Legea

)

' Hotărârea 

nr.62/04.10.2018
Nu este cazul Nu este cazul
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nr.213/1996

5.
Consiliul local 

Covăsînţ
Hotărârea

nr.57/31.07.2018
Hotărâre privind 

patrimoniul -  lipsa 
cvorum

Legea
nr.215/2001

- republicată

*

- Hotărârea 

nr.73/30.10,2018
Nu este cazul Nu este cazul

6. Consiliul local 

Dezna

Hotărârea
nr.42/15.06.2018

Hotărâre privind 
vânzare directă

Legea
nr.215/2001

- republicată

Hotărârea

nr.64/28.09.2018

Nu este cazul Nu este cazul

7.
Consiliul local 

Vladimirescu

Hotărârea 
nr,97/25.09.2018

Hotărâre privind 
vânzare directă

Legea
nr.215/2001

- republicată

Hotărârea

nr.104/30.10.201
8

Nu este cazul Nu este cazul
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8. Consiliul local 

Livada

Hotărârea
nr.87/28.09.2018

Hotărâre privind 
vânzare directă

Legea
nr.112/1995

- republicată

Referat de 
nelegalitate / 

• Sesizare

i

în procedură 
administrativă

în procedură 
administrativă

9. Consiliul local 

Livada

Hotărârea
nr.90/28.09.2018

Hotărâre privind 
vânzare directă

Legea
nr.112/1995

- republicată

Referat de 
ndegalitate /

în procedură 
administrativă

în procedură 
administrativă

10 Consiliul local 

Livada

Hotărârea
nr.91/28.09.2018

Hotărâre privind 
vânzare directă

Legea
nr.112/1995

- republicată

Referat de 
ncîlegalitate / 

; Sesizare

i

i

în procedură 
administrativă

în procedură 
administrativă

Hotărârea Hotărâre privind Legea

Referat de 
ni‘legalitate /

în procedură în procedură
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11 Consiliul local 

Livada

nr.94/28.09.2018 vânzare directă nr.112/1995 

- republicată

Sesizare administrativă administrativă

12 Consiliul local 

Craiva

Hotărârea
nr.38/11.06.2018

Hotărâre privind 
desemnare membru 

în consiliul de 
administraţie

Legea
nr.215/2001

- republicată

Hotărârea

nr.73/13.11.2018
Nu este cazul Nu este cazul

13
Consiliul local 

Secusigiu

Hotărârea
nr.43/15.05.2018

Hotărâre privind 
trecere teren în 

propietatea privată 
a comunei

Legea nr.18/1991 

- republicată 

H.G. nr.890/2005

Referat de 
ndegalitate / 

Sesizare

în procedură 
administrativă

în procedură 
administrativă

Hotărârea Hotărâre privind Legea - Hotărârea
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14 Consiliul local 

Semlac

nr.47/14.06.2018 trecere terenuri în 
propietatea privată 

a comunei

nr.112/1995 

- republicată

nr.115/17.12.201
8

Nu este cazul Nu este cazul

15 Consiliul local 

Siria

Hotărârea
nr.106/19.07.201

8

Hotărâre privind 
modificare inventar 
bunuri din domeniul 

public al comunei

Legea nr.1/2011 keferat de 
nclegalitate / 

Sesizare

în procedură 
administrativă

în procedură 
administrativă

16 Consiliul local 

Siria

Hotărârea
nr.79/24.05.2018

Hotărâre privind 
trecere teren în 

propietatea privată 
a comunei

Legea
nr.112/1995

- republicată

H.G. nr.20/1996

: Acţiune

'■i

în procedură 
jurisdicţională

în procedură 
jurisdicţională
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17 Consiliul local 

Siria

Hotărârea
nr.47/14.06.2018

Hotărâre privind 
trecere teren în 

propietatea privată 
a comunei

Legea
nr.112/1995

- republicată

H.G. nr.20/1996

Acţiune în procedură 
jurisdicţională

în procedură 
jurisdicţională

18 Consiliul local 

Siria

Hotărârea
nr.47/14.06.2018

Hotărâre privind 
trecere teren în 

propietatea privată 
a comunei

Legea
nr.112/1995

- republicată

H.G. nr.20/1996

Acţiune
j

în procedură 
jurisdicţională

în procedură 
jurisdicţională

19 Consiliul local 

Siria

Hotărârea
nr.47/14.06.2018

Hotărâre privind 
trecere teren în 

propietatea privată 
a comunei

Legea nr.1/2011 ; Acţiune în procedură 
jurisdicţională

în procedură 
jurisdicţională
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D. Urmări rea aplicarii actelor normative cu caracter reparatoriu.

l.Aplicarea legilor fondului funciar.

Principala activitate in domeniul fondului funciar este reflectata de activitatea Comisiei 
Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad.

Activitatea acestei comisii pe scurt,in anul 2018, se prezintă astfel:

- Şedinţe Comisie Judeţeană - 3,

- Procese verbale de şedinţă -  3,

- Hotărâri adoptate -  88, care vizează: - modificare anexe la legile fondului funciar - 6,

- rectificare/modificare titluri de proprietate emise eronat -  49,

- anulare titluri proprietate emise greşit -  13,

- validare proces verbal delimitare ADS - 1,

- reconstituiri izlaz comunal - 2,

- eliberări duplicate titluri de proprietate - 16,

- soluţionare contestaţii -  1;

Numărul Titlurilor de proprietate emise -193

Având în vedere competenţele materiale stabilite prin lege şi prin fişa postului, activitatea 
desfăşurată de către Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea 
proprietăţilor din cadrul Instituţiei Prefectului * Judeţul Arad, s-a structurat pe activitatea de 
verificare de fond, respectiv pe activitatea de petiţionare şi soluţionare a problemelor reieşite din 
audienţele conducerii instituţiei.

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul jurdic al unor imobile preluate in mod abuziv in 
perioada martie 1945-22 decembrie 1989.

Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad, a predat un număr de 77 dosare întocmite în baza Legii 
nr.10/2001, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

în evidenţa primăriilor din judeţul Arad la data de 26.11.2018 figurează un număr de 4122 
notificări depuse în baza Legii nr. 10/2001.
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Situaţia notificărilor soluţionate se prezintă după cum urmează:

- prin restituirea în natură -  758, din care restituite în natură în anul 2018-5;

- prin restituirea în echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti sau despăgubiri în

condiţiile Titlului VII din Legea 247/2005) -  966 din care restituite în echivalent în anul 

2018-47;

- prin compensare cu alte bunuri sau servicii -  108 din care în anul 2018 nu a fost cazul;

- prin combinarea măsurilor reparatorii -  restituire natură şi echivalent-382 din care în anul
2018 -  2;

- prin combinarea măsurilor reparatorii restituire natură şî compensare -  12 -  nu a fost 
cazul;

- prin combinarea măsurilor reparatorii -  compensare şi restituire în echivalent -  8 -  nu a 
fost cazul;

- notificări nesoluţionate la finalul anului 2018 - 16, faţă de un număr de 99 de notificări 
existente ia începutul anului 2018;

- notificări respinse: 1489 - din care în anul 2018 -  29;

- notificări direcţionate spre soluţionare către alte instituţii: 167 din care în anul 2018 -  
208;

Din datele comunicate de primăriile din judeţ rezultă că un număr de aproximativ 3 
notificări se vor soluţiona prin restituire în natură, iar un număr de 5 notificări, prin restituire în 
echivalent. Primăria Municipiului Arad a apreciat că din numărul total de notificări nesoluţionate 
(16), doar o treime se vor soluţiona prin restituire în natură.

Aşa cum rezultă din situaţia desfăşurată pe fiecare entitate investită cu soluţionarea 
notificărilor la data de 26.11.2018, primăriile care figurează cu cele mai multe notificări 
nesoluţionate sunt:

- Primăria municipiului Arad: 16 notificări;

- Primăria oraşului Lipova: 4 notificări;

- Primăria comunei Şicula: 3 notificări.

DOSARE CARE SE AFLĂ PE ROLUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ, AVÂND CA OBIECT 
NOTIFICĂRILE FORMULATE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001, RESPECTIV FOND 
FUNCIAR. în prezent, la Instituţia Prefectului-Judeţu! Arad se află un dosar, şi anume: dosar
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nr.43396/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, având ca obiect Legea nrr 10/2001, 
obligaţia de a face.

ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR ADRESATE INSTITUŢIEI 
PREFECTULUI-JUDEŢUL ARAD, CU PRIVIRE LA SOLUŢIONAREA NOTIFICĂRILOR ÎN 
BAZA LEGII NR. 10/2001.Din acest punct de vedere s-au elaborat răspunsuri la un număr de 
18 petiţii adresate instituţiei cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 privind imobile 
preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -  22 decembrie 1989, respectiv legilor fondului 
funciar.

Precizăm faptul că, în baza Ordinului nr. 19/05.01.2018, a fost modificată componenţa 
Biroului judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor 
Arad, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 430/2002.

3. Aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetatenilor romani pentru 
bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii tratatului dintre Romania si 
Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Cererile depuse în baza Legii nr. 9/1998 (290/2003) acestea au fost soluţionate în 
totalitate.

4. Aplicarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetatenilor 
romani pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia. 
Comisia nu s-a întrunit în şedinţe în anul curent, motiv pentru care nu a fost adoptată nici o 
hotărâre.

E. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate

1. Activitatea Colegiului Prefectural Arad

- Numărul şedinţelor de lucru - în anul 2018, la convocarea Prefectului prin ordin,
Colegiul Prefectural Arad s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare în datele de: 15.01.2018,
05.02.2018, 05.03.2018, 02.04.2018, 07.05.2018, 04.06.2018, 02.07.2018,
06.08.2018, 03.09.2018, 01.10.2018, 05.11.2018 şi 12.12.2018;

- Numărul hotărârilor adoptate - în urma şedinţelor au fost adoptate 4 hotărâri ale
Colegiului Prefectural Arad, respectiv:

s  Hotărârea nr. 1/15.01.2018 privind aprobarea Programul orientativ ai şedinţelor
Colegiului Prefectural Arad pe anul 2018;

s  Hotărârea nr. 2/05.02.2018 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2018
al Comitetul interinstituţional pentru supravegherea şi controlul oficial al alimentelor
şi hranei pentru animale;
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V- Hotărârea nr3/05.03.2018 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2018 
pentru realizarea la nivelul judeţului Arad a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare pe perioada 2018-2020;

s  Hotărârea nr,4/05.11.2018 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
reducerea până la eliminare a riscurilor pentru sănătatea umană transmise prin 
alimente de origine animală şi non animală în perioada Sărbătorilor de iarnă.

- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural Arad -  48
de servicii publice deconcentrate:

- Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în
cadrul şedinţelor de lucru ale Colegiului prefectural Arad -  18 servicii publice 
deconcentrate, respectiv: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Arad, Direcţia Judeţeană de Statistică Arad, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Arad, Casa Judeţeană de Pensii Arad, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Arad, Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Arad, Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Arad, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii 
Naţionale ae Mediu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa de Asigurări de 
Sănătate Arad, Centrul Judeţean Arad al APIA, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor 
Naţionale, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad, 
Secţia Drumuri Naţionale Arad, Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Arad, Direcţia pentru Agricultură Arad;

- Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate la
sfârşitul fiecărei luni calendaristice: 28; pe parcursul anului 2018 au fost 
monitorizate 336 de rapoarte de activitate. (SI)

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

-Au fost examinate un număr de 3 proiecte de buget pentru care au fost emise 
avizele consulative ale prefectului;

-Au fost examinate un număr de 50 de situaţii financiare privind execuţia 
buoetară financiară pentru care au fost emise avizele consulative ale 
prefectului.

3. Activitatea Comisiei de dialog social

în anul 2018 Comisia de Dialog Social s-a întrunit în şase şedinţe ordinare. 
Problemele ridicate în cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social au fost:

- avizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale societăţilor comerciale din 
subordinea CJA Arad, CLM Arad;
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- modificarea Legii-62/2011; legea dialogului social; - ........

- situaţia şomajului în judeţul Arad în trim I al anului 2018;

- problemele cu care se confruntă învăţământul preuniversitar, subfinanţarea 
învăţământului;

- dezbatere privind noul proiect de Lege a pensiilor;

- analiza situaţiei în care se află SC CET Arad SA, prin neasigurarea cantitatii de gaz de la 
furnizorul C-Gaz, analizarea consecinţelor ce pot decurge prin sistarea furnizării agentului 
termic;

- problema salarizării deficitare a operatorilor economici din cadrul sectorului de activitate 
Servicii Comunitare şi utilităţi publice.

4. Acţiuni de protest -la  nivelul judeţului Arad a avut loc o grevă de avertisment, în 
unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, motivul fiind problema 
salarizării deficitare.

5. Activitatea Comitetului de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice - s-a întrunit în anu! 2018 în 3 şedinţe ordinare. Problemele ridicate în cadrul 
şedinţelor au fost:

accesul pensionarilor cu venituri din pensii de până la 900 lei/lună inclusiv, la 
medicamente, în cadrul programului de compensare a medicamentelor, în procent de 
90%;

- informare privind eliberarea biletelor de odihnă şi tratament balnear pe anul 2018, 
precum şi modificări privind legislaţia de pensii;

- dezbatere privind noul proiect de Lege a pensiilor;

- servicii sociale acordate penstru persoanele vârstnice;

- combaterea efectelor caniculei în rândul persoanelor vârstnice.

F. Modul de aplicare la nivelul judeţului a PROGRAMULUI DE GUVERNARE 
2018-2020 stabilit în anexa nr.2 a Hotărârii nr 1/2018 pentru acordarea 
încrederii Guvernului

Reţeaua de gaz a judeţului are o lungime de peste 1200 km conducte iar serviciile sunt 
prestate de operatori privaţi cel mai mare număr de beneficiari fiind ai EON GAZ.

Alimentarea cu apă este realizată în proporţie de 97% în municipiul Arad. în judeţ circa 
260.000 de locuitori beneficiază de aceste servicii, operatorul cel mai important fiind Compania 
de Apă Arad,
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Reţeaua de termoficare are'o lungime de 93.000 km fiind exploatată de către un număr 
de 2 operatori dintre care cel mai mare număr de abonaţi îl are CET Arad.

Reţeaua electrică are ca şi operator Compania Enel Banat.

în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor există o oarecare concurenţă, fiind pe piaţă 15 
operatori. Ponderea mai mare o au societăţile ASA, RETIM, RER Oradea. în prezent se încearcă 
implementarea colectării selective a deşeurilor.

Servicii comunitare de utilităţi publice -  monitorizarea a fost realizată, raportările 
fiind efectuate de către Consiliul Judeţean Arad, Primăria Municipiului Arad şi primăriile 
oraşelor din judeţul Arad.

Numărul de şedinţe,întâlniri de lucru
-2 şedinţe privind gestionarea colectării selective a deşeurilor,
-2 şedinţe privind calitatea apei potabile
-3 şedinţe privind extinderea reţelei de gaz in unele localitati ale judeţului
Numărul de documente emise

1-Ordin de prefect -6 procese verbale

G. Managementul situaţiilor de urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CJSU Arad şi Ordonanţa 
Guvernului nr.21/2004 privind Sistemui Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 1/2014, modificată şi completată cu 
Ordonanţa de Urgenţă nr.89 din 23.12.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor.

1. Şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

în perioada 01.01.2018 -  31.12.2018 au avut loc 13 întruniri ale Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Arad, după cum urmează:

• 1 şedinţă ordinară;
• 12 şedinţe extraordinare;

2. Hotărâri adoptate
în aceeaşi perioadă au fost emise 9 Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Arad, după cum urmează:

- Hotărârea nr.l / 05.04.2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a
CJSU Arad din data de 05.04.2018;
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Hotărârea nr.2 / 02.05.2018privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a 
CJSU Arad din data de 02.05.2018;

Hotărârea nr.3 / 03.07.2018 privind măsurile stabilite în şedinţa ordinară din data de 
03.07.2018 (Aprobarea Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor 
ridicate asupra populaţiei pe anul 2018);

Hotărârea nr.4 / 04.07.2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a 
GSU Arad din data de 04.07.2018;

Hotărârea nr.5 / 24.07,2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a 
CJSU Arad din data de 24.07.2018;

Hotărârea nr.6 / 01.08.2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a 
CJSU Arad din data de 01.08.2018;

Hotărârea nr.7 / 08.08.2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a 
GSU Arad din data de 08.08.2018;

Hotăra rea nr.8 / 14.08.2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a 
CJSU Arad din data de 14.08.2018;

Hotărârea nr.9/16.12.2018 privind măsurile stabilite în şedinţa extraordinară din data de
16.12.2018.

3. Ordine de prefect emise

O.P. nr. 742/16.10.2018 privind modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Arad;

O.P. nr. 367/15.05.2018 privind modificarea componenţei Grupului de Suport ethnic 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă enerate de epidemii;

O.P. nr. 106/31.01.2018 privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situaţiilor 
de urgenţă pentru anul 2018 al judeţului Arad;

O.P. nr. 43/17.01.2018 privind organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
reprezentanţilor Consilului Judeţean şi a personalului cu funcţii de conducere din 
administraţia publică locală în centrul de pregătire Cluj Napoca pentru anul 2018;

O.P. 358/10.05.2018 privind reorganizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în centrul de 
pregătire Cluj Napoca pentru anul 2018;

4. Planuri aprobate-
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- Plănui de măsuri pentru atenuarea temperaturilor ridicate asupra populaţiei pe anul 
2018;

- Planul de măsuri de iarnă 2018-2019 ai GSU Arad

- Planul de activităţi ale CJSU Arad pe anul 2018

- Pianul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018 al judeţului Arad

- Planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile 
de apă al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

- Pianul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă al Sistemului 
Hidrotehnic Arad

- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă al Sistemului 
Mirirol'Phnir ! ipnvA

- Schema cu riscurile teritoriale

Ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase din data de 17.09.2017 prin 
Hotărârea nr. 673 din 21 septembrie 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2017, pentru înlăturarea 
efectelor calamitaţilor natural produse de furtuni, a fost alocată judeţului Arad suma de 8148 
mii lei astfel: 4946 mii lei unităţi administrative teritoriale afecate, 188 mii lei obiective MAI 
afectate şi 3014 mii lei biserici afectate.

Au mai fost întocmite 6 Proiecte de Hotărâre de Guvern privind alocarea din fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului a unor sume de bani pentru refacerea insfrastructurii 
afectate de efectele fenomenelor meteorologice periculoase din anul 2018;

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate In judeţ pentru asigurarea 
ordinii publice

- în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Arad din data de 05.02.2018, s-au monitorizat 
misiunile de asigurare a ordinii publice executate în anul 2017 de către Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Arad;

- în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Arad din data de 06.08.2018, s-au monitorizat 
activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi judeţean Arad, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Arad, în anul şcolar 2017/2018, pentru creşterea gradului de 
siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice în zona adiacentă unităţilor de învăţământ;

- în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Arad din data de 03.09.2018, s-au monitorizat 
misiunile desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad privind asigurarea
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.......  ~ -măsurilor dezordine publică cu ocazia competiţiilor- sportive..pe timpul sezonului
competiţional 2017-2018.

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

1. La începutul lunii septembrie 2018 a fost semnat de instituţiile cu atribuţii 
prevăzute de Legea nr. 35/2007, Planul teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului 
Arad 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 pentru anul şcolar 2018-2019 precum şi semnarea Sistemului cadru de 
asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic 
conform Legii nr. 35/2007, modificată şi completată cu Legea nr. 29/2010 în anul şcolar 
2018-2019.

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, au fost transmise Ministerului Afacerilor 
Interne, raportările aferente lunilor martie, iulie şi septembrie.

2. Au fost transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, raportări aferente 
lunilor martie, mai, septembrie şi decembrie iar în vederea asigurării transparenţei şi a 
informării pubiîcuiui iarg/ meinLioriâm ca ¿oaie măsurile enumerate in raportările ue mai sus au 
fost postate pe site-ul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad, la secţiunea „Aplicarea prevederilor 
HG nr. 640/2017 -  Programul pentru şcoli a României"

3. Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate -  POAD

în anul 2018 Grupul de lucru constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 
883/06.11.2017 pentru monitorizarea activităţii desfăşurate la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale pentru derularea, la nivelul judeţului Arad, a POAD, a răspuns 
solicitărilor primite din partea Ministerului Fondurilor Europene comunicând numărul 
beneficiarilor POAD pentru judeţul Arad prin adresa nr. 4663/18.06.2018 în vederea 
derulării POAD 2017/2018. O altă activitate a constat în organizarea şi asigurarea 
suportului logistic pentru misiunea de audit ce s-a derulat în data de 13.06.2018 la sediul 
Instituţiei Prefectului -  judeţul Arad, unde au fost verificate documentele privind 
implementarea POAD 2015-2016 la un număr de 8 unităţi administrativ teritoriale.

4. Alte acte normative

2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi publice

3. Activităţi desfăşurate în vederea pregătirii referendumului naţional pentru 
revizuirea Constituţiei României; astfel au fost realizate activităţile:

s  s-au raportat săptămânal la MAI activităţile desfăşurate de Instituţia Prefectului
-  Judeţul Arad în vederea pregătirii acestor procese electorale;
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■— s  s-au întocmit situaţiile centralizatoare privind buletinele de v̂ot şi' celelalte 
materiale electorale necesare pe secţiile de votare din unităţile administrativ -  
teritoriale menţionate şi s-a participat la repartizarea lor fizică pe fiecare secţie 
de votare;

s  s-au întocmit procesele verbale de predare primire a buletinelor de vot şi ale 
celorlalte materiale electorale către primari şi preşedinţii secţiilor de votare; 
totodată personalul serviciului a participat la activităţile legate de predarea 
primirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale electorale către către primari 
şi preşedinţii secţiilor de votare;

s  s-a desfăşurat corespondenţă cu primăriile şi serviciile publice deconcentrate 
privind responsabilităţile ce le revin pe linia pregătirii procesului electoral.

4.Activităţi legate de implementarea Programului de Guvernare la nivelul judeţului 
Arad, sens în care:

- a fost elaborat, în baza propunerilor formulate de membrii Colegiului Prefectural, 
Planul de acţine pe anul 2018 pentru realizarea la nivelul judeţului Arad a 
obiectiveior"cuprinse In Programul de Guvernare; Hianui de acţiuni a ros», dprooac 
prin Hotărârea nr. 3/05.03.2018 a Colegiului Prefectural;

- a fost monitorizat modul de implementare în semestrul II 2017 la nivelul judeţului 
Arad a Planului de acţiuni pe anul 2017 pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare precum şi modul de implementare în semestrul
I 2018 la nivelul judeţului Arad a Planului de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea 
în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; rapoartele de 
monitorizare au fost comunicate Ministerului Afacerilor Interne.

5.în vederea pregătirii preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii 
Europene, Instituţia Prefectului -  judeţul Arad a purtat o corespondenţă amplă cu unităţile 
administrativ teritoriale pentru a întocmi un calendar al evenimentelor ce vor putea fi 
găzduite în anul 2019 de către judeţul nostru.

6.Participare în comisiile de concurs în calitate de reprezentant al ANFP-ului.

7.Serviciul Conducerea Instituţiilor Publice deconcentrate şi relaţii Internaţionale a 
soluţionat un număr de 122 de petiţii pe parcursul anului 2018.

8.Datorită apariţiei în judeţele limitrofe a cazurilor de pestă porcină africană, 
Comitetul Local de Combatere a Bolilor s-a întrunit în 4 şedinţe de lucru, adoptând 
Hotărârea nr. 1 referitoare la măsurile de prevenţie ce trebuie luate la nivelul judeţului 
Arad.

9.A fost constituit prin ordin de prefect Grupul de lucru Centenar, au avut loc 3 
întâlniri de lucru, au fost transmise Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale proiectele
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instituţiilor din judeţui nostru spre finanţare, instituţia Prefectului a coordonat, a sprijinit- 
şi a participat nemijlocit la manifestările legate de Marea Sărbătoare a Centenarului.

Capitolul V.Suport decizional

1.Controlul intern managerial/ registrul riscurilor de corupţie,registrul procedurilor

Această activitate a fost gestionată de Biroul management,resurse umane şi arhivă. Relevant pe 
acest segment de activitate, enumerăm:

• s-au intensificat activităţile de implementare a sistemelor de control 
intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului în conformitate cu modificările 
apărute odată cu intrarea în vigoare a OSGG 600/2018.

• asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a
celor privind transparenţa procesului decizional

• desfăşurarea de şedinţe de lucru cu privire la normele de conduită pentru toţi
angajaţii instituţiei la care au participat si angajaţi din cadrul Serviciul Judeţean 
Anticorupţie Arad.

• elaborarea şi transmiterea trimestrial la MDRAP -  Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici a Raportului privind respectarea normelor de conduită a funcţionarilor publici.

• In Registrul Riscurilor de corupţie există înregistrate 64 de riscuri.

• In Registrul de Proceduri există înregistrate un număr de 80 de proceduri.

2.Audit intern

La nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Arad în anul 2018 au fost realizate un număr de 4 (  
patru) misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se 
pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a:

- nu s-a abordat domeniul domeniul Buget şi execuţia bugetară;
- doua(2) misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar contabil;
- nu s-a abordat domeniul achiziţiilor publice;
- nu s-a abordat domeniul resurselor umane;
- nu s-a abordat domeniul IT;
- o misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic ;
- nu s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
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-- o misia ne de asigurare s-a..abordat funcţiilor specifice - entităţi i .-Serviciul Conducerea
Instituţiilor Publice Deconcetrate şi Relaţii Internaţionale -afaceri europene

Principalele constatări şi recomandări rezultate în urma realizării acestor misiuni se regăsesc în 
anexa nr, 17 la prezentul raport,
în cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2018 nu au fost constatate 
iregularităţi, astfel:

Domeniul Număr iregularităţi 
constatate

Bugetar -

Financiar-contabil 1
Achiziţiilor publice -

Resurse umane -

Tehnologia informaţiei -

Juridic -

Fonduri comunitare -

Funcţiile specifice
entităţii

TOTAL
Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la 
recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din 
anii anteriori, şi pentru care structura de audit intern are obligaţia urmăririi modului de 
implementare.
în acest context, în cursul anului 2018 au fost urmărite un număr de 2 recomandări, cu 
următoarele rezultate:

- 1 recomandare parţial implementată (în curs de implementare);
- 1 recomandare implementată în timpul controlului.

3.Etică şi conduită

îmbunătăţirea activităţii Instituţiei Prefectului în sfera controlului intern managerial şi prevenirea 
actelor de corupţie

• Analizarea eficienţei împărţirii sarcinilor pe servicii, birouri sau funcţii individuale.

• Luarea unor măsuri care să aibă un impact pozitiv asupra percepţiei cetăţenilor în materia
relaţiilor Instituţiei cu publicul.

• încurajarea activităţilor de pregătire profesională în rândul angajaţilor Instituţiei
Prefectului.
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* Urmărirea procesului de evaluare a personalului şi luarea”junor măsuri pentru corectarea
eventualelor neconcordanţe dintre activitatea prestată de angajat şi pregătirea sa 
profesională.

• Aplicarea unor principii moderne de leadership şi cooperare pe orizonală în vederea
menţinerii unul climat lucrativ profesionist.

Etică si conduită

• întocmirea şi transmitere către ANFP a situaţiei privind consilierea etică şi 
monitorizarea respectării normelor de conduită ;

4.Protectia informaţiilor clasificate

Structura de securitate este compartimentul din Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad cu atribuţii 
în protecţia informaţiilor clasificate gestionate de instituţie, în format letric şi electronic. Şeful 
Structurii de securitate este Subprefectul Judeţului Arad, în cadrul compartimentului existând 
două posturi de inspector principal clasa I, unul ocupat (protecţia informaţiilor clasificate) şi unul 
vacdiii.

Printre atribuţiile Structurii de securitate de la nivelul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad se 
regăsesc (derivate din H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate şi alte acte normative specifice):

- Elaborarea şi supunerea aprobării conducerii unităţii a normelor interne privind protecţia
informaţiilor clasificate;

- întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi supunerea
avizării lui instituţiilor abilitate;

- Coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate;
- Monitorizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate şi a modului de respectare a

acestora;
- Organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii

clasificate.

în domeniul activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, în perioada 3.01.2018-31.12.2018 
au fost efectuate următoarele activităţi:

- Evidenţa şi actualizarea autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii
Instituţiei Prefectului;

- înregistrarea şi păstrarea în condiţiile legislaţiei în vigoare a informaţiilor clasificate
gestionate de Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad;

- Acţiune de inventariere a documentelor ce conţin informaţii clasificate;
- Acţiuni de control a modului de implementare a măsurilor de protecţie a informaţiilor

clasificate la Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a 
Vehiculelor, respectiv pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple;
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- Acţiuni de instruire şi consiliere-a personalului cu acces' la informaţii clasificate privind
diferite aspecte ce ţin de gestionarea acestui tip de documente;

- Corespondenţă cu Direcţia Generală de Protecţie Internă şi Serviciul Judeţean de Protecţie
Internă Arad pe diferite aspecte specifice activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate;

- Acţiuni de planificare a activităţii pe anul 2019 în domeniile instruirii personalului, respectiv
controlului implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

La nivelul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad şi al celor două servicii publice comunitare sunt 
gestionate informaţii clasificate din clasa Secrete de stat, nivelurile Secret şi Strict secret, 
precum şi din clasa Secrete de serviciu. Din punct de vedere numeric, predomină documentele 
clasificate Secrete de serviciu.

5. Preveni rea şi combaterea corupţiei

• Cooperare deplină cu reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie şi asigurarea instruirii
periodice a angajaţilor în materia riscurilor legate de fenomenul corupţiei.

• Participarea la programul de pregătire in vederea imbunatatirii activităţii în gestionarea
programului MARC

• elaborarea şi transmiterea semestrial la MAI/DGICIP a Inventarului măsurilor
preventive, eventuale prejudicii, incidente de integritate şi avertizări în interes public 
conform Strategiei Naţionale Anticorupţie.

• prelucrarea informărilor primite de la Direcţia Generală Anticorupţie în domeniul
prevenirii săvârşirii unor fapte de corupţie în domeniile de activitate ale unităţilor din 
structura M.A.I.

• întocmirea Registrului de riscuri anticorupţie şi organizarea unor sesiuni de instruire
în acest domeniu.

• realizarea autoevaluării periodice a gradului de implementare a măsurilor preventive 
obligatorii prevăzute în Registrul de Riscuri la Corupţie.

• a avut loc îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor de corupţie prin 
monitorizarea procesului de implementare a măsurilor de control al riscurilor de 
corupţie, devenind operaţional programul Managementul Asistat al Riscurilor de 
Corupţie sub îndrumarea Serviciului Judeţean Anticorupţie Arad.

Capitolul VI.SERVICII PUBLICE COMUNITARE
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Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al 
Judeţului Arad

Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al 
Judeţului Arad, în anul 2018, s-a desfăşurat exclusiv în interesul persoanei şi al comunităţii, în 
sprijinul instituţiilor statului, pe baza şi în executarea legii.

I. OBIECTIVE STABILITE PENTRU PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

în perioada de referinţă, principalele obiective stabilite la nivelul Serviciului Public 
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al Judeţului Arad au fost 
următoarele:

• Desfăşurarea activităţilor specifice pentru primirea şi soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor simple temporare şi simple electronice;

• Aplicarea sancţiunilor contravenţionale la regimul paşapoartelor;

• întreprinderea activităţilor specifice pentru punerea în aplicare a măsurilor de limitare
a us f̂jcUiui iâ iiberă circuidye, dispuse de autorvca n̂e comp^teriie;

• Desfăşurarea activităţilor specifice cu privire la diferite evenimente care au avut loc în 
străinătate şi în care au fost implicaţi cetăţeni români, respectiv arestări, expulzări, 
accidente, internări în spitaî sau decese;

• Furnizarea permanentă, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a 
persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a 
paşapoartelor simple;

• Organizarea, la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;

• Diminuarea birocraţiei prin asigurarea informării cetăţenilor cu privire la atribuţiile 
Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ai 
judeţului Arad şi la documentele necesare pentru eliberarea paşapoartelor şi 
adeverinţelor referitoare la dreptul la liberă circulaţie;

II. REALIZĂRI REZULTATE DIN ANALIZA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII:

1. PE LINIE DE EMITERE, EVIDENŢĂ PAŞAPOARTE ŞI PROBLEME DE MIGRĂRI

1.1. ACTIVITATEA DE PRIMIRE A CERERILOR ŞI DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE 
ELECTRONICE ŞI SIMPLE TEMPORARE
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-  Numărul total de cererrpentro 'eliberarea paşapoartelor simple temporare^r5Trrrpte~....  ^
electronice primite la ghişeu şi soluţionate în perioada de referinţă este de 32.130 cereri, faţă de 
27.486 cereri primite în anul 2017, înregistrându-se o creştere cu 14,5% faţă de 2017.

Din numărul total de cereri, 22.477 au reprezentat cereri pentru eliberarea paşapoartelor 
simple electronice, din care 21.723 au fost depuse de cetăţeni români cu domiciliul în România şi 
754 de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, şi 9653 au fost cereri pentru eliberarea 
paşapoartelor simple temporare, din care 9390 au fost depuse de cetăţeni români cu domiciliul 
în România respectiv 263 de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate.

în perioada de referinţă, au fost eliberate 31.004 paşapoarte simple electronice şi 
paşapoarte simple temporare.

1.2. SECRETARIAT, ARHIVĂ ŞI SCANARE

! fo c t î r  »̂ rr>rvo rt:'p rj0  j QjQO/̂  or>rpri!*"> p2T'l“r 5J Ş! dOCU^HOrîtO-S
aferente, primite în anul 2017, dosarele personale solicitate de alte judeţe, dosarele aferente 
cererilor pentru restabilirea domiciliului în România înaintate de Serviciile Publice Comunitare 
pentru Evidenţa Persoanelor precum şi cele ale persoanelor ?n privinţa cărora s-au primit diverse 
comunicări pe linie de aplicare a măsurilor restrictive şi parţial cererile primite în anul 2018.

Au fost soluţionate 47 comunicări primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte privind 
schimbarea de nume pe cale administrativă.

1.3 .SOLUJIONAREA CERERILOR DE STABILIRE/RESTABILIRE A DOMICILIULUI DIN 
STRAINATATE ÎN ROMÂNIA

Au fost primite şi soluţionate un număr de 168 de cereri ale cetăţenilor români care au 
solicitat la serviciile publice de evidenţă a persoanelor stabilirea/restabilirea domiciliului din 
străinătate în România.

1.4 . STABILIREA DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE

Au fost întocmite aproximativ 504 de comunicări privind stabilirea domiciliului în străinătate 
în cazul cetăţenilor români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, către direcţiile judeţene 
pentru evidenţa persoanelor în a căror rază teritorială au avut ultimul domiciliu în România, în 
vederea reglementării statutului juridic al acestora faţă de statul român ca urmarea depunerii 
cererilor pentru eliberarea paşapoartelor cu menţionarea ţării de domiciliu în perioada de
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referinţă ia ghişeul serviciului SaU'ia misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în 
străinătate.

1.5 ÎN MATERIA CONSTATĂRII CONTRAVENŢIILOR LA REGIMUL PAŞAPOARTELOR ŞI 
APLICĂRII SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE.

Pentru persoanele care au declarat pierderea sau deteriorarea documentelor de călătorie 
valabile, au fost aplicate 234 sancţiuni contravenţionale de către agenţii constatatori din cadrul 
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Arad. Din 
numărul total de sancţiuni contravenţionale aplicate, 152 au fost achitate în termen legal şi 82 
au fost înaintate primăriilor de la locul de domiciliu al contravenienţilor pentru a fi date în debit.

NR. TOTAL 
AMENZI 30 
LEI

NR. TOTAL 
AMENZI 50

NR. TOTAL 
AMENZI 15

NR. TOTAL 
AMENZI 60

NR.
TOTAL
AMENZI
90

NR.
t o t a l ..
AMENZI

211 7 12 3 1 234

1.6 PE LINIE DE APLICARE A MĂSURILOR RESTRICTIVE ŞI DE CONSTATARE A 
INFRACŢIUNILOR LA REGIMUL PAŞAPOARTELOR SITUAŢIA SE PREZINTĂ ASTFEL:

Com. primite de la inst. de Acţiuni desfăşurate Persoane Acţiuni întrep. în
jud. şi pers. împotr. cărora s-

în teren, în
urmărite vederea sesizării

a dispus măs. suspend. general organelor judiciare
exerc. drept. ia libera vederea dispunerii măsurilor Şi
circulaţie predate
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Nr.

comunicări

Nr.

persoane

Paş.

retrase

Procese
verbale
transmise
instanţelor
de
judecată

Nr.
cadre

alocate

Nr. km. 

parcurşi

"Bir./Servr 
Urmăriţi 
din Insp. 
jud. de 
Poliţie

Paşapoarte
falsificate

Fals, uz 
de fals, 
substituire 
de pers., 
altele

350 398 1110 7 1 692 0 0 2
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în care au fost implicaţi cetăţeni români. Au fost soluţionate 72 de lucrări primite de la Direcţiile 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul autorităţilor administrative locale, 
referitoare la copiii adoptaţi sau încredinţaţi spre adopţie.

1.7 PE LINIA ELIBERĂRII ADEVERINŢELOR REFERITOARE LA DREPTUL LA LIBERA CIRCULAŢIE

în perioada de referinţă, serviciul nostru a eliberat un număr de 207 adeverinţe necesare 
pentru încadrarea în muncă în străinatate sau pentru obţinerea de vize si o adeverinţă privind 
istoricul paşapoartelor.

III.PE LINIA COMBATERII BIROCRAŢIEI, A SOLUŢIONĂRII PETIŢIILOR, A CERERILOR 
DEPUSE ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001, ŞI A PRIMIRII CETĂŢENILOR ÎN AUDIENŢĂ

La Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Arad au fost 
depuse 2 petiţii soluţionate în termenul legal, iar prin e-mail au trimise 95 de solicitări diverse, 
respectiv informaţii de interes public, petitii şi scrisori de mulţumire.

în perioada de referinţă au înregistrate 55 cereri de încriere în audienţă la conducerea 
serviciului, ocazie cu care petenţilor li s-au comunicat precizările necesare în vederea soluţionării 
aspectelor sesizate.
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- Activitatea a fost desfăşurată de ronducerea serviciului.

IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

• PE LINIE DE RESURSE UMANE

-Conform prevederilor legale în vigoare şi a volumului de activitate la nivelul Serviciului 
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Arad sunt necesare 16 
posturi. în prezent, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple Arad are prevăzut pe statul de funcţii un număr de 16 posturi, din care 3 posturi sunt 
vacante, un agent de poliţie încadrat la compartimentul paşapoarte îşi defăşoară activitatea la 
Instituţia Prefectului-Judeţul Arad din anul 2012 şi un agent este în concediu îngrijire copii 
din 18.06.2018, astfel că există o deficienţă majoră pe linie de personal.

• PE LINIE LOGISTICĂ

în conformitate cu ordinul nr. 542/13.07.2018 emis de Prefectul Judeţului Arad, începând cu 
data de 16.07.2018 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple al Judeţului Arad îşi desfăşoară activitatea în noul sediu situat în Municipiul Arad, 
Complexul comercial Galleria Mali din Muncipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 225-235.

• PE LINIE DE CONTROL A ACTIVITĂŢII ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

în perioada de referinţă, pregătirea profesională s-a desfăşurat în temeiul Instrucţiunilor 
363 din 12.12.2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne, a 
Planului de pregătire continuă a personalului pentru anul 2018, a Planului anual de educaţie fizică 
a personalului pentru anul 2018 a Instructajului metodologic al şefilor de grupe de pregătire din 
Direcţia Generală de Paşapoarte şi a Dispoziţiei Directorului General. Astfel, au fost studiate 
dispoziţiile de mai sus, în baza lor fiind întocmit Planul propriu de pregătire continuă a 
personalului din serviciul nostru, precum şi Planul propriu pe linia pregătirii fizice.

Şeful serviciului a desfăşurat activităţi de îndrumare şi control pe toate liniile de muncă 
conform planului de control anual.

Şeful serviciului a desfăşurat o pregătire specifică, de management, pe domeniile 
prevăzute în planul de pregătire continuă pentru anul 2018.

II Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a 
Vehiculelor Arad,

Activitatea desfăşurată de către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Arad, aflat în subordinea Instituţiei
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Prefectului Judeţului Arad, s-̂ a realizat cu efortul depus de către toţi lucrătorii servicrului îrr 
vederea creşterii calităţii actului de prestare de servicii către cetăţeni, pe fondul cerinţelor 
Uniunii Europene, şi are la bază H.G. nr. 1767/2004 (modul de organizare şi funcţionare a
S.P.C.R.P.C.I.V.), Legea nr. 360/2002 (Statutul poliţistului), OMAI nr. 703/06 ian. 2009 
(stabilirea programului de lucru în M.A.I.), Legea nr. 188/1999 (Statutul funcţionarului public), 
Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), de asemenea, Legea nr. 677/2001 mod. şi compl. prin 
Instrucţiuni M.A.I. nr. 27/2010, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 
public, Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, Regulamentul U.E. nr. 
679/2016, H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor de naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România.

în baza planurilor de măsuri aprobate de către Institutia Prefectului -  
Jud. Arad s-au desfăşurat activităţi susţinute pentru realizarea tuturor sarcinilor stabilite, în 
termenele prevăzute.

întregul colectiv s-a preocupat pentru crearea unui climat propice 
îndeplinirii sarcinilor de realizat şi aplicarea metodologiei şi a ordinelor de linie întocmai, conform 
ordinelor M.A.I. şi ale D.R.P.C.I.V. Bucureşti (O.U.G. nr.195/2002 - mod., compl. prin O.U.G. nr. 
63/7006. republ.; Leqea 49/2006, H.G. nr, 1391/2006, _OMAI ,̂ nr. 1454/2006,. OMAI nr. 
1501/2006, H.G. nr. 1391/2006'’-  Reg. de aplicare a O.U.G. 195/2002; OMAI nr. 268/2010  ̂
OMAI nr.82/2013, Legea 203/2013, OMAI 110/2014, OMAI nr. 1455/2006, OMAI nr. 1480/2006,
O.U.G. nr. 189/2005 etc., O.U.G. nr. 56/2007, OMAI nr. 1260/2006, OMAI nr. 154/2004, OMAI 
nr. 703/06.01.2009, HG nr. 1767/2004, Legea 215/2001 mod. şi compl. prin legea nr. 256/2006, 
standard ISO 9001 etc.), O.U.G. 41/2016 în paralel şi cu activitatea de arhivare, astfel încât 
ansamblul activităţilor în cadrul serviciului să nu fie afectată.

1. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT

a. Personalul serviciului

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare 
a Vehiculelor Arad, are prevăzute, în statul de organizare şi funcţionaje, unnumarde21 funcţii. 
Este structurat pe 3 compartimente, respectiv Compartimentul înmatricularea şi Evidenţa 
Vehiculelor Rutiere, Compartimentul Regim Permise de Conducere şi Examinări, şi un 
Compartiment de Informatică.

Din cele 21 funcţii prevăzute în Statul de organizare, 6 sunt de ofiţer de 
politie, 13 de agent de politie şi 2 de personal contractual.

La judeţul Arad, este constituit atelierul de producţie plăcuţe cu numere de 
înmatriculare, din subordinea D.R.P.C.I.V. Bucureşti. Acesta este compus din şef atelier, ag. de 
poliţie Iovuţa Andrei Marian, muncitor calificat Stepan Alexandru (si 1 post vacant de muncitor 
calificat). La S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, în cadrul atelierului, îşi desfăşoară activitatea şi doi casieri: 
ag. pr. de poliţie Ponta Alina Virgilia, ag. pr. de poliţie Muntean Tiberiu Eftimie. Atât lucrătorii 
atelierului cât şi casierii sunt lucrători încadraţi la D.R.P.C.I.V. Bucureşti.
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E
X

~ - ... ...........  ...Programul de lucrueste de8 ore zilnic~pe fucrator,............ ....  -... " ~ i

Orar program lucru ziln ic )

Luni 08.30-16.30  

Marti 08.30 - 16.30 

Mier. 08.30-16.30  

Joi 08.30-18.30  

Vin. 08.30-16.30

în programul de lucru zilnic (8 ore, conform OMAI nr. 703/ 06.01.2009 şi Ord. Prefectului nr, 66 |
din 06.02.2009) se regăseşte şi pauza de masă necesară lucrătorilor. _  [

Notă:

1. Personalul serviciului care nu deserveşte direct publicul are orarul de lucru în toate zilele 
de la 08.00 la 16.00.

2. Personalul care desfăşoară activitatea de examinare a candidaţilor îşi începe programul 
zilnic la ora 08.00.

3. în zilele de joi ale fiecărei săptămâni, deşi programul de lucru la serviciu este cuprins în 
perioada 08.30 -  18.30, adica de 10 ore, pe lucrător, programul de lucru zilnic nu 
depăşeşte 8 ore (inclusiv pauza de masa de 30 min.)

4. Vineri, programul include şi cele 4 ore de sport săptămânale obligatorii pentru lucrătorii 
de poliţie (cei care nu sunt în operativ) conform Ord. MAI nr. 154/2004.

b. Spaţiile serviciului

în prezent, efectivul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Arad îşi desfăşoară activitatea într-o locaţie compusă 
din spatii de birouri si săli de aşteptare situate in mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 225-235, la 
parterul mall-ului Galleria (suprafaţa totală cca. 789 mp). Spaţiul este organizat astfel: sala 1 -  
Ghişee permise, sala aşteptare (sala examinare); sala 2 -  Sala de examinare candidaţi pentru
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obţinerea permisului de conducere; Secretariat; Birou comandă; Sala Arhivă; Spaţiu ghişee (7 
ghişee); Birou instructaj; Birou procesare date; Birou informatic (Server). Dotările, organizarea, 
şi amenajarea spaţiilor sunt de natură a aduce S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, la standardele europene 
din domeniu. Accesul este asigurat si persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, cu rampă de acces. 
De asemenea, este amenajat, într-un spaţiu de la demisolul clădirii unde îsi are sediul Instituţia 
Prefectului Judeţului Arad, un atelier de producţie plăcuţe cu nr. de înmatriculare -  mun. Arad, 
bd. Revoluţiei, nr. 75, jud. Arad.

Sala de examinare este dotată cu aparatură, infrastructură şi mobilier, în 
vederea realizării examinării în sistem informatic a candidaţilor pentru obţinerea permisului de 
conducere.

în spaţiul amenajat pentru atelierul de confecţionat plăcuţe cu nr. de 
înmatriculare, aflat ia demisolul clădirii prefecturii din mun. Arad, bd. Revoluţiei, nr. 75, având 
caracteristicile:

• Nr. camere: 2, suprafaţa totală: 30 mp (cu camera de depozitare);

• Există acces separat pentru personalul atelierului;

• Suprafeţele vitrate sunt asigurate (demisolul clădirii prefecturii);

• Spaţiul este supravegheat cu personai Jandarmerie;

• Ventilaţie naturală;

• Iluminat artificial;

• Instalaţie termică;

• Prize electrice;

• Alimentare cu energie electrică: 220 V/380V;

• Linie telefonica interurbană -  prefectura;

• Linie telefonica internă -  prefectura;

• Linie internet -  prefectura.

Activitatea de producţie a plăcuţelor cu nr. de înmatriculare, se desfăşoară în foarte bune 
condiţii, fără perturbări datorate infrastructurii, fiind asigurat necesarul de plăcuţe pentru judeţul 
Arad, pentru toate tipurile de plăcuţe (tip A,B,C, provizorii/temporare).

c. Secretariat
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------ --- " întregul efectiv al Serviciului îşrtetrnDredactează computerizaMucrările
soluţionate, în prezent, pe schemă neavând nici un secretar-dactilograf încadrat. Cu toate 
acestea nu s-au produs disfunctii in soluţionarea operativa si in termenul legal a lucrărilor 
repartizate. De asemenea, nu exista încadrare pentru funcţie de jurist/ consultant juridic.-

S-au înregistrat, un număr de 3.257 (adrese -  C.I.&E.V.R. -  260, adrese
-  C.R.P.C.&E. - 545, adrese la S.P.C.R.P.C.I.V. -  2.452) adrese in registrele de corespondenta 
ale serviciului.

d. Arhiva

întregul fond arhivistic se afla depozitat intr-un spaţiu special amenajat 
al S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, conform normelor de arhivare prevăzute in Nomenclatorul Arhivistic 
intocmit de către Direcţia Judeteana Arad a Arhivelor Naţionale, aprobat prin Ordinul Prefectului 
nr. 402/22.07.2009, prin legarea documentelor in dosare de arhiva si ordonarea acestora pe 
rafturi metalice special construite, in incinta serviciului, unde exista organizat si un spaţiu 
destinat studiului materialelor de arhiva. Responsabil cu activitatile de arhiva este desemnat ag. 
pr. de politie Bodea Radu Petru.

S-au' reâuzai, cu" sprijinul insuiutiei Prefectului Judeţului Arad, si
asigurarea unei funcţionari in condiţii de siguranţa (paza contra incendiilor), prin dotarea cu
extinctoare, si pastrarea in bune condiţii de umiditate si aerisire a suportului informaţional. 
Incinta arhivei este protejata de intrarea neautorizata, accesul realizandu-se prin usa metalica, 
blindata si sistem de incuiere.

e. Reiaţii cu publicul

Exista elaborat, la nivelul serviciului, un pliant de popularizare a activitatii
S.P.C.R.P.C.I.V. Arad si de asigurare a unei interfete grafice accesibile pentru cetateni.

In ceea ce priveşte audienţa organizată la nivelul serviciului, toate 
solicitările survenite in cursul anului 2018 au fost solutionate la ghişeele S.P.C.R.P.C.I.V. Arad. 
Nu au existat reclamaţii la adresa vreunui lucrător, în ciuda afluxului mare de cetăţeni si a 
problemelor specifice foarte variate.

Colaborarea cu mass-media se concretizează în furnizarea datelor de 
interes public, prin intermediul biroului de presa al Prefecturii, atât pentru popularizarea 
prevederilor O.U.G nr. 189/2005, a Legii 49/2006 si O.G. 63/2006 pentru modificarea O.U.G. 
195/2002, H.G. 1391/2006, O.M.A.I. 1454/2006, O.M.A.I. 268/2010, O.M.A.I. 1480/2006,
O.M.T.C.T. 1856/2006, cât şi pentru precizarea unor activităţi curente sau de perspectivă, care 
vizeaza direct publicul.

f  Activitatea de control profesional
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..... .......— ' Au fost efectuate 48 controale ale şefulur serviciului privind modul de
desfasurare a activitatii de înmatriculare vehicule, a activitatii de preschimbare permise de 
conducere, a activitatii de examinare a candidaţilor la proba teoretica, fara constatarea de 
nereguli flagrante in aplicarea prevederilor legale de examinare, activitatea de examinare, atat la 
proba teoretica, cat si cea practica, desfasurandu-se confrom Reg. de Org. si Fu net. al
S.P.C.R.P.C.I.V. Arad si Ord. MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea 
permisului de conducere, lucratorii de linie fiind instruiti in privinţa rigorii si modului de abordare 
a publicului, aspecte pe care le implica aceasta activitate.

g. Activitatea de comunicare date

Au fost efectuate 124 verificări, solicitate de formaţiunile operative 
pentru soluţionarea unor situatii privind detinatorii de autovehicule, posesorii de permise de 
conducere si certificate de înmatriculare.

La locaţia S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, sunt funcţionale atat comunicaţia 
telefonica civila (Romtelecom), cat si cea cu caracter specia! (STS), ambele cu sprijinul 
Prefecturii Arad.

,‘i. f'ityaure profesionala -

Este pusa in aplicare disp. D.R.P.C.I.V. Bucureşti privind Planul de 
pregătire continua a personalului pentru anul 2018, Plănui anual de educaţie fizica, Instructajul 
metodic al şefilor grupelor de pregătire din D.R.P.C.I.V. si S.P.C.R.P.C.I.V.

S-a realizat activitatea continua de pregătire profesionala in vederea 
implementării dispoziţiilor legale in domeniu, si anume O.U.G. 195/2002 mod. si comp. de 
Legea nr. 49/2006, O.U.G. nr. 63/2006, O.U.G. 189/2005 (radierea vehiculelor prin efectul legii), 
OMAI nr. 268/2010, OMAI nr. 82/2013, OMAI nr. 110/2014 s.a.; de asemenea s-a realizat planul 
de pregătire profesionala, fizica si deprinderi de tragere cu armamentul, pe grupe de pregătire. 
Au fost efectuate activitatatile trimestriale de tragere cu armamentul, pentru lucratorii politisti 
din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad.

i. Transport

Transportul corespondentei sau alte deplasari in interes de serviciu se 
realizeaza cu autoturismele din dotarea S.P.C.R.P.C.I.V. Arad marca Dacia Logan, MAI 41763, 
MAI 30697. Sunt autorizaţi a conduce autovehiculul din dotare: ag. pr. de politie Stoica Ionut 
Ti beri u, ag. pr. de politie Stretcu Florin Cornel iu.

2. ACTIVITATEA PE LINIA ÎNMATRICULĂRI

Compartimentul pentru înmatricularea si Evidenta Vehiculelor Rutiere 
funcţionează cu 10 agenţi de poliţie şi un ofiţer de politie. Obiectivul prioritar pentru lucrătorii 
biroului este executarea sarcinilor specifice rezultate din documentele de organizare şi 
planificare a activităţilor, întocmite în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele şi 
dispoziţiile conducerii Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, ale
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Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu ordinele Instituţiei Prefectulur Judeţufui 
Arad, urmărind, în special, deservirea în condiţii optime a cetăţenilor, cu accent pe respectarea 
legalităţii.

In perioada analizată, activitatea compartimentului s-a desfăşurat în 
conformitate cu legislaţia si ordinele de linie în vigoare. Programul de funcţionare al ghişeelor cu 
publicul se efectueaza diferentiat, pe perioade din zi si specificul liniei de munca, si s-a stabilit 
prin observarea fluxului cotidian de public, ceea ce a determinat ca el sa fie următorul:

ORAR cu publicul:

Preluare documente 

Luni 09.00 -  14.00; 14.30 - 16.00 

Marti 09.00 -  14.00; 14.30 -  16.00 

Mier. 09.00 -  14.00; 14.30 - 16.00

loi 11.0 0 -  14,0 0 - 1 ? on  -  1fi.n o  .....  ........... .

Vin. 09.00-14.00  

Eliberare documente 

Luni 14.00-16.30  

Marti 14.00-16.30  

Mier. 14.00-16.30  

Joi 14.00-18.30  

Vin. 11.00-14.30

In programul de lucru zilnic (8 ore, conform OMAI nr. 703/ 06.01.2009 si Ord. Prefectului nr. 66 
din 06.02.2009) se regaseste si pauza de masa necesara lucratorilor.

Nota:

1. Personalul serviciului care nu deserveste direct publicul are orarul de lucru in toate zilele 
de la 08.00 la 16.00.

2. Personalul care desfasoara activitatea de examinare a candidaţilor isi incepe programul 
zilnic la ora 08.00.
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3. Vineri, programd include si cele 4 ore de sport saptarnanale obligatorii pentru lucratorii 
de politie (cei care nu sunt in operativ) conform Ord. MAI nr. 154/2004.

Activitatea compartimentului este distribuită pe patru ghişee după cum urmează:

- 1 ghişeu destinat eliberării înspre titulari a dovezilor certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor 
de identitate a vehiculului, precum si a plăcutelor cu numerele de înmatriculare;

- 1 ghişeu destinat atribuirii de autorizaţii de circulaţie provizorie;

- 3 ghişee destinate primirii documentelor pentru efectuarea transcrierilor, înmatriculărilor şi a 
radierilor, preschimbarea certificatelor de înmatriculare, care au suferit modificări, şi primirea 
dosarelor pentru preschimbarea certificatelor de înmatriculare a căror date au suferit modificări.

Pentru buna funcţionare a acestor ghişee lucrează şi doi agenţi de poliţie 
care îndeplinesc funcţia de casier (ag. pr. de politie Ponta Alina Virgilia, ag. pr. de politie 
Muntean Tiberiu Eftimie). Nu s-au înregistrat reclamaţii din partea solicitanţilor (a publicului) cu 
privire la comportamentul lucratorilor si calitatea serviciului prestat de către aceştia.

Tn C 0 n c ^ f  >h ti CUETl ■ ■

Au fost editate un număr de 37.455 certificate de inmatricuiare din care 
37.455 prima emisie, si 0 preschimbate.

Au fost radiate din evidenta, ca urmare a înstrăinărilor sau casarii, un 
număr de 25.017 autovehicule si s-au atribuit 22.845 autorizata provizorii, pentru pregatirea 
documentelor de inmatricuiare, înmatricularea autovehiculelor noi indigene sau importate.

In vederea soluţionării optime a solicitărilor cetăţenilor, pentru 
operaţiunile pe care le efectuează biroul de înmatriculare a vehiculelor, lucrătorii biroului şi-au 
propus ca pe viitor să menţină aceleaşi standarde de calitate şi, unde este posibil, chiar să 
îmbunătăţească timpii de procesare a dosarelor şi calitatea actului de deservire, deoarece unul 
dintre criteriile de apreciere a muncii noastre este timpul de deservire a publicului.

Relaţia şi comunicarea cu publicul sunt la un nivel foarte bun, deoarece 
s-a depus in acest sens un efort permanent din partea tuturor lucrătorilor, la aceasta 
contribuind, de asemenea, si poziţionarea sediului in centrul municipiului Arad, si amenajarea 
atenta a incintelor pentru deservirea publicului.

Activitatea de gestiune

Au fost vândute un număr de:

Plăcute tip A permanente: 52.898 bucati in valoare de 1.057.960,00 RON

Plăcute tip A probe: 10 bucati in valoare de 200,00 RON
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Plăcute tip A temporare: .... ■ • 46 bucati in valoare de 920,00 RON

Plăcute tip B permanente: 230 bucati in valoare de 5.290,00 RON

Plăcute tip B temporare: 2 bucati in valoare de 46,00 RON

Plăcute tip C permanente: 619 bucati in valoare de 10.523,00 RON

Plăcute tip C temporare: 1 bucati in valoare de 17,00 RON

Total valoare plăcute: 1.074.956,00 RON

Plăcute nr. provizorii:

Plăcute tip A: 44.218 bucati in valoare de 884.360,00 RON

Pidcnite tip C . ' ‘ *' 0 bucata in valoare ue" 0,00 RON

Total nr. provizorii: 884.360,00 RON

Păstrări de numere: 5.571 bucati in valoare de 167.130,00 RON

Atribuiri numere preferenţiale: 20.389 bucati in valoare de 917.505,00 RON

Total valoare prestări: 1.084,635,00 RON

Aportul financiar (doar din incasari directe) a fost in total. 3.043.951,00 RON.

In plus, ca urmare a activitatilor de înmatriculare a vehiculelor, s-au emis un număr de 37.455 
certificate inmatriculare (37/buc. RON), cu aport la buget de: 1.385.835 RON, si ca urmare a 
autorizarii provizorii pentru circulaţie, s-au emis un număr 10.958 de autorizatii provizorii pentru 
circulaţie (13 RON/buc. la ghişeu), cu aport la buget de: 296.985 RON.

Parcul auto, la data de 31.12.2018, pentru judeţul Arad, totalizeaza un număr de 198.861 
autovehicule.
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Aprovizionarea, de tratre Atelierul de producţie plăcute arnr. înmatriculare Arad; cu plăcute cu 
numere de înmatriculare, s-a efectuat continuu, fara întreruperi, cu cantitatiie necesare, conform 
comenzilor zilnice de la S.P.C.R.P.C.I.V. Arad. Transportul de la atelier se realizeaza cu 
autoturismul din dotarea Atelierului de producţie plăcute cu nr. înmatrculare Arad marca Dacia 
Dokker-up, MAI 11093.

Pentru depozitarea si pastrarea plăcutelor cu nr. de înmatriculare ce urmeaza a fi atribuite, si 
pana la predarea efectiva către cei indreptatiti, s-a amenajat un spaţiu de pastrare, fara 
posibilitatea accesului publicului in acest spaţiu, pozitionat in zona de ghişee.

3. ACTIVITATEA PE LINIA EXAMINARI

In perioada analizată, conform activităţilor planificate în documentele de 
organizare a muncii, precum şi a unor dispoziţii emise de Instituţia Prefectului judeţului Arad şi 
de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, activitatea de 
examinare a fost realizata de către Compartimentul Regim Permise de Conducere si Examinari, 
compus din 3 ofiţeri de politie şi 6 agenţi de poliţie, dar si cu lucratori, cu atestat de examinator, 
din cadrul Compartimentului înmatricularea si Evidenta Vehiculelor Rutiere, pentru a se suplini 
necesarul de examinatori la judeţul nostru.

Colectivul de lucratori desemnaţi, prin dispoziţie de zi, pe linia de 
examinare a candidaţilor in vederea obţinerii permisului de conducere a autovehiculelor, cu 
îndrumarea directa a ofiţerului specialist si a verificării şefului serviciului, a realizat întreaga 
activitate de examinare la nivelul judeţului Arad.

Examinarea se realizeaza in sistem informatic (din data de 26.09.2008), 
implementarea, exploatarea si gestiunea sistemului facandu-se in condiţii optime, de către 
lucratorii desemnaţi din cadrul biroului, cu asistenta asigurata de către ag. de poliţie Barbu Vlad. 
Până in prezent au existat probleme de natura tehnica si software, dar care au fost remediate cu 
celeritate prin interventia prompta a ing. sistem Nicola Ovidiu in colaborare cu Serviciul 
Informatic al D.R.P.C.I.V. Bucureşti si CBN Europe.

Au fost examinaţi la proba practica un număr de: 16.189 candidaţi 
(14.616 amatori, 1.573 profesionişti), din care au fost declaraţi admis un număr de 6.787 (5.775 
amatori, 1.012 profesionişti), iar respins un număr de 9.402 (8.841 amatori, 561 profesionişti) 
candidaţi. Promovabilitatea la proba practica a fost de 41.92%.

Au fost examinaţi \a proba teoretică un număr de: 15.094 candidaţi (13.694 amatori, 1.400 
profesionişti), din care au fost declaraţi admis un număr de 7.606 (6.514 amatori, 1.092 
profesionişti), iar respins un număr de 7.488 (7.180 amatori, 308 profesionişti) candidaţi. 
Promovabilitatea la proba teoretică a fost de 50.39 %.

Activitatea de examinare, la proba teoretica, a candidaţilor in vederea 
obţinerii permisului de conducere s-a desfasurat in sala aflata in administrarea Institutiei 
Prefectului -  Judeţul Arad, din mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 225-235, la parterul mall-ului 
Galleria, si care este compartimentata in spaţiu de aşteptare cu capacitate de 32 locuri in banei, 
si spaţiu de examinare de 8 locuri, echipat pentru examinarea pe calculator. Nr. mediu de
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candidaţi examinaţi la proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere a fost de 
74/zi.

încărcarea cu sarcini pe lucrător, a fost relativ uniformă, in cerca ndu-se 
asigurarea unui număr mediu de 5-6 examinatori / zi de examinare. Nu au fost constatate, pe 
parcursul desfăşurării acestor activităţi, evenimente deosebite care să umbrească rezultatele 
lucrătorilor compartimentului.

Preluarea documentelor, respectiv programarea candidaţilor pentru 
examinare se realizeaza prin intermediul a 3 ghişee amenajate in condiţii civilizate, la sala nr. 1, 
a serviciului.

Orar activitate EXAMINARE (programa re)

ORAR cu publicul:

Programare pentru examinare

Luni 09.30 -12 .30; 14.30 -  16.00

Marti 09.30 -12.30; 14,30 -16 .00

Miercuri 09.30 -12.30; 14.30 -  16.00

Joi 10.30 -13.30; 15.30 - 18.00

Vineri 09.00 - 14.00

Examinare

Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri *— de la 08.30

Nota:

1. Personalul serviciului care nu deserveste direct publicul are orarul de lucru in toate zilele 
de la 08.00 la 16.00.

2. Personalul care desfasoara activitatea de examinare a candidaţilor isi începe programul 
zilnic la ora 08.00.

3. Vineri, programul include si cele 4 ore de sport saptamanale obligatorii pentru lucratorii 
de politie (cei care nu sunt in operativ) conform Ord. MAI nr. 154/2004.

Programul de lucru este de luni pana vineri, zilnic de 8 ore, conform OMAI nr. 703/ 06.01.2009 
si Ord. Prefectului nr. 66 din 06.02.2009.

4. ACTIVITATEA PE LINIA PERMISE DE CONDUCERE
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...........in perioada supusă analizei, colectivul CompartimentulurRegim Permise
de Conducere, care desfasoara activitati atat pe linia de examinări cat si emitere p.c. a depus o 
activitate susţinută, având ca principal obiectiv reducerea timpului de emitere a dovezii 
permisului de conducere. In prezent, dovada înlocuitoare a permisului de conducere (cu 
valabilitate 15 zile) se emite pe loc, expedierea documentului la domiciliu fiind asigurată de către 
D.R.P.C.I.V. Bucureşti prin intermediul Poştei Române, cu perioada medie de aşteptare de cca. 5 
zile, şi maximum 15.

La locaţia din mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 225-235, se constata 
imbunatatirea atat a calitatii deservirii publicului, cat si a asigurarii unui spaţiu adecvat 
desfasurarii acestei activitati in condiţii de civilizaţie si acces facil al publicului.

Au fost editate un număr de 23.140 permise de conducere din care 485 
au fost preschimbate - permise model vechi si străine. Aportul la buget ca urmare a desfasurarii 
activitatii pe linie de permise de conducere (68 RON/buc.) a fost de: 1.573.520 RON.

Eliberarea dovezilor permiselor către titularii de drept, sau alte persoane 
indreptatite, se realizeaza prin intermediul unui ghişeu amenajat in acest scop, si, de asemenea, 
intr-un spaţiu comun, sunt amenajate inca doua ghişee, pe sistem tejghea, cu o zona special 
destinata preluării imaginii digitale a posesorilor de permis de conducere, unde sunt preluate si 
dosarele solicitanţilor. Programul de lucru zilnic, este de 8 ore, conform OMAI nr. 703/ 
06.01.2009, Ord. Prefectului nr. 66 din 06.02.2009 si conform Ord. MAI nr. 154/2004.

Orar activitate PERMISE 

ORAR cu publicul:

Preluare/Eliberare documente 

Luni 09.00 - 13.00; 14.30 - 16.30

Marti 08.30 -  13.00; 14.00 - 16.30

Miercuri 08.30 - 13.00; 14.00 - 16.30

Joi 10.30 - 13.30; 15.30 - 18.30

Vineri 09.00-14.30

5. ACTIVITATEA PE LINIE INFORMATICA

Compartimentul Informatic funcţionează cu un inginer de sistem si un 
analist programator ajutor.
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-----------■v- In perioada analizată, activitatea“ cornpartimerrtuiui s-a desfăşurat ’in"
conformitate cu prevederile şi ordinele in vigoare, a documentaţiilor necesare bunei funcţionări a 
sistemului informatic precum şi a manualelor de operare.

Activitatea compartimentului s-a axat in principal pe îndeplinirea tuturor 
operaţiunilor necesare editării certificatelor de înmatriculare si anume:

- preluarea dosarelor de la agentul desemnat de la Biroul înmatriculări sa predea actele către 
lucrătorii compartimentului informatic;

- introducerea in baza de date a tuturor informaţiilor specificate in ordinele de linie conform 
manualelor de operare;

- tipărirea listelor operative şi a dovezilor înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare si 
permiselor de conducere;

- predarea listelor operative şi a dovezilor înlocuitoare ale certificatelor de inmatricuiare si 
permiselor de conducere lucrătorului Biroului de înmatriculări desemnat sa le primească;

..... _ ii ^'OTspartimcritî-'lLii au- efe^L-2t  in
identificări din evidenţele informatice, activităţi de secretariat precum si alte activităţi 
informatice.

Tot in această perioadă s-au desfăşurat activităţi necesare bunei 
funcţionări a sistemului informatic, s-a asigurat permanent şi cu succes contactul cu structurile 
centrale de profil, cu Serviciul Informatic din cadrul D.R.P.C.I.V. Bucureşti, precum si cu, firma 
CBN EUROPE INTERNATIONAL, s-au procurat la timp toate consumabilele necesare bunei 
funcţionări a echipamentelor aflate în proprietatea acestei firme.

In perioada analizata s-au realizat toate activitatile necesare intretinerii si 
funcţionarii sistemului informatic de programare in vederea examinarii teoretice si practice 
pentru obţinerea permisului de conducere. De asemenea, aceleaşi masuri au fost puse in 
practica si in ceea ce priveşte asigurarea bunei funcţionari a sistemului informatic prin care se 
asigura examinarea la proba teoretica.

Ing. Sistem Nicola Ovidiu asigura si buna funcţionare in reţeaua de voce si 
date R.C.V.D., respectiv reţeaua de telefonie, fiind instalate posturi telefonice, la şeful de 
serviciu, şefii de birouri, secretariat, operatori P.C. si ing. de sistem. 
Lucrătorii compartimentului s-au preocupat permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor necesare 
bunei exploatări a sistemului informatic, punandu-se la punct cu toate modificările survenite in 
aplicaţiile informatice.

In cifre, activitatea compartimentului s-a concretizat prin:

1. prelucrare date si editarea a 37.455 certificate de înmatriculare;

2. identificări in baza de date ;
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3. prelucrare date si emiterea a 23.140 permise de conducere, din care 485 preschimbare p.c.~

4. operate radieri din evidenta, în urma transcrierii sau radierii din circulaţie: 25.017

5. operate autorizari pentru circulaţie provizorie: 22.845

In relaţia cu celelalte birouri din cadrul serviciului s-au rezolvat toate 
problemele apărute in urma exploatării sistemului informatic, a tuturor neclarităţilor in limita 
competentelor, s-a colaborat cu succes la instruirea lucratorilor.

In perioada analizata nu s-au înregistrat abateri de la disciplina muncii 
sau de altă natură din partea lucrătorilor compartimentului.

In continuare se va urmări respectarea cu stricteţe corectitudinea 
introducerii datelor şi a micşorării numărului de rebuturi, îmbunătăţirea continuă a nivelului 
profesional, colaborarea cu ceilalţi lucrători din cadrul serviciului pentru eliminarea tuturor 
problemelor apărute datorită neconcordanţei intre metodologiile de lucru şi aplicaţiile 
informatice, reducerea sau chiar eliminarea rebuturilor datorate atat factorului uman, cat si celui 
tehnic.

Cu participarea lucratorilor compartimentului, in special prin implicarea 
directa a ing. Sistem Nicola Ovidiu, si cu asistenta conducerii serviciului si prefecturii, se 
realizeaza asigurarea bunei funcţionari a sistemului informatic la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, 
sistemul funcţionând la parametri optimi, si maximi, in condiţii de solicitare.

6. ACTIVITATEA PE LINIA PROD. DE PLACI CU NR. DE ÎNMATRICULARE

Atelierul functioneaza cu un sef atelier (ag. de politie), si 1 lucrator 
contractual (post vacant), necesari producţiei de placi cu nr. de înmatriculare la jud. Arad, si 
care exploateaza utilajele din dotare si, respectiv, prelucreaza materialele din gestiune. Lunar se 
realizeaza instructaj privind protectia muncii, instructaj profesional al personalului contractual, 
precum si controale privind organizarea si desfasurarea activitatii.

Programul de lucru este de 8 ore zilnic, in perioada 08:00 -  16:00, de 
luni pana vineri, excepţie zilele care constituie sărbători legale. In programul de lucru este 
asigurata si pauza de masa de 30 min.

In perioada analizata au fost realizate lunar, 24 controale inopinate, de 
către şeful S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, la sediul atelierului (mun. Arad, bd. Revoluţiei, nr. 75, jud. 
Arad), in vederea verificării prezentei la serviciu, si au fost finalizate prin neconstata rea de 
abateri la regimul ordinii si disciplinei interne.

Activitatea de producţie in perioada Ianuarie- Decembrie 2018

Au fost fabricate:

Plăcute tip A permanente: 52.948 bucati
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Piacute tip A prober

Piacute tip A temporare:

Piacute tip B permanente:

Piacute tip B temporare:

Piacute tip C permanente:

Piacute tip C temporare:

Plăcute nr. provizorii:

Tip A: 44.512 bucati 

Tip C: 0 bucata

Totai nr. provizorii: 44.512 bucati

¡u im l piacuce cu nr. dti inrîidiricuiare pruuub :̂ bucati

Transportul plăcilor de la sediul atelierului la sediul S.P.C.R.P.C.I.V.
Arad, se realizeaza cu autoturismul din dotarea S.P.C.R.P.C.I.V. Arad marca Dada Dokker, MAI
11093. Este autorizat a conduce autovehiculul in cauza: ag. pr. de politie Iovuta Andrei Marian. 
Livrarea plăcutelor la rand se face o data pe zi conform necesarului previzionat, si ori de cate ori 
este nevoie in ce priveşte numerele de înmatriculare preferenţiale. Vehiculul se deplaseaza pe 
traseul: Bd-ul. Revoluţiei, Calea Aurel Viaicu.

7. Concluzii privind activitatea serviciului

Se poate aprecia faptul că efectivul Serviciului Regim Permise de 
Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, coordonat în permanenţă de doamna prefect HORGEA 
FLORENTINA şi domnul subprefect VASILICĂ DAMIAN, a reuşit, printr-o mobilizare exemplară şi 
voinţa de a-şi îndeplini sarcinile propuse, să facă faţă solicitărilor profesionale la care a fost 
supus si în această perioada, pe de o parte, şi a modificărilor legislative, pe de altă parte.

Acţionând într-un context organizaţional aflat în continuă şi rapidă
transformare, Serviciul Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor a depus, şi
va depune şi pe viitor, eforturi, în principal, pentru ridicarea continuă a calităţii actului de 
deservire a cetăţeanului, pe fondul efortului general de aplicare si respectare a legislaţiei interne 
si a Uniunii Europene.

VII. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

în cursul anului 2018, conducerea Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad a avut 5 întrevederi cu 
diplomaţi străini.
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...........i. în data de 27 februarie "2018, a avut loc întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Ralf
Krautkramer, Consulul General al Republicii Federale la Timişoara;

2. în data de 12 aprilie 2018, a avut loc întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Marco 
Giungi, Ambasadorul Italiei în România. Excelenţa Sa, domnul Marco Giungi, a fost 
însoţit pe tot parcursul vizitei de către Consulul Onorific al Republicii Italiene la Arad, 
domnul Roberto Sperandio şi de o delegaţie alcătuită din: doamna dr. Nicoletta 
Fioroni, Şeful Oficiului Economic şi Comercial al Ambasadei, domnul dr. Massimo 
Gelmetti, de la ambasadă, domnul Prof. Ezio Peraro, Director al Institutului Italian de 
Cultură, domnul dr. Luca Gentile, Directorul ICE, domnul ing. Giovanni Villabruna, 
Preşedinte al Confindustria România, domnul dr. Rocco Ferri, Director al Confindustria 
România, domnul dr. Giulio Bertola, Delegatul pentru Relaţii Externe Confindustria 
Europa de Est, domnul dr. Roberto Musneci, Preşedintele Camerei de Comerţ Italiene 
din România, domnul dr. Adrian Dimache, Secretar generai al Camerei de Comerţ 
Italiane din România;

.3. în data rip. mas 201H. întcevpderp ru Fvce lenta Sa, domnul Olpksanrlr Banknv, 
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar ai Ucrainei în România;

4. în data de 20.10.2018, vizita de documentare desfăşurată în judeţul Arad de către
Corpul Diplomatic străin acreditat în România, eveniment organizat de Direcţia
Diplomaţie Publică, Cultură şi Ştiinţifică, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 
Delegaţia a fost formată din 27 de ambasadori, reprezentând Algeria, Lituania, 
Iordania, Cehia, Israel, Maiayesia, RPD Congo, Tunisia, Algeria, Africa de Sud, 
Muntenegru, Irak, Chile, Slovacia, Indonezia, Federaţia Rusă, India, Bulgaria, 
Armenia, Mexic, Peru, Egipt, Portugalia, Nigeria, Georgia, Pakistan,Sudan, aceştia fiind 
însoţiţi pe tot parcursui evenimentelor de către secretarul de stat din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe;

5. în data de 12.11.2018, a avut loc întrevederea cu delegaţia Ambasadei Republicii 
Populare Chineze în România, formată din Secretar III, doamna Qi Yue şi Consilier 
Cultural, doamna Zhao Li.

Pentru toate întâlnirile a fost solicitat şi obţinut avizul favorabil al Direcţiei Generale
Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, pentru fiecare acţiune în parte fiind elaborat Raportul privind activitatea de 
relaţii internaţionale.

Personalul Instituţiei Prefectului a stat zilnic la dispoziţia autorităţilor publice locale pentru 
a oferi consultanţă la cerere în domeniile de competenţă. Mai mult, au fost organizate 4 şedinţe 
de lucru cu primarii şi secretarii în cadru! cărora au fost dezbătute teme de interes .
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- încadrai acestor întâlnir'r, reprezentanţii autorităţilor pubiice focale au avut ocazia de a 
interacţiona direct cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate, aceştia oferind răspunsuri 
punctuale la problemele ce le-au fost aduse la cunoştinţă, pe domeniul fiecăruia de competenţă.

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE

în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene s-a acţionat pe două direcţii: 
întărirea capacităţii instituţionale pentru a răspunde noilor oportunităţi de finanţare ivite 
odată cu dobândirea de către România a calităţii de stat membru al Uniunii Europene, 
informarea potenţialilor aplicanţi în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă 
acordată prin programe ale Uniunii Europene, Guvernului României şi altor instituţii 
financiare internaţionale şi monitorizarea implementării proiectelor cu finanţări 
nerambursabile atrase de către judeţul Arad.

în vederea întăririi capacităţii instituţionale s-a acţionat prin participarea angajaţilor 
serviciului la diverse cursuri de perfecţionare profesională.

în pi¡vVnţa activităţilor 'de iUfomiare'şi comunicară'^pe"subieTte7egate~âe finăriţânie 
nerambursabile au fost distribuite materiale informative şi diseminate informaţii provenind 
de la: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Dezvoltare Regională Vest.

în anul 2018 Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad a continuat promovarea 
Programelor Operaţionale din România, mizând pe conceperea unor campanii de 
informare adresate următoarelor grupuri ţintă: fermieri, asociaţii agricole, societăţi 
comerciale din spaţiul rural, unităţi administrativ-teritoriale din spaţiul rural, unităţi 
administrativ-teritoriale din spaţiu urban, agenţi economici, ONG-uri din mediul social, 
cultural, tineret, sport, învăţământ.

în vederea maximizării gradului de absorbţie a fondurilor comunitare la nivelul 
judeţului, Instituţia Prefectului - judeţul Arad a derulat în parteneriat cu Oficiul Judeţean 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale o campanie de promovare în mediul rural a 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, finanţat din Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Principalele subiecte abordate au fost măsurile din cadrul PNDR. Cu acest prilej au 
fost prezentate Ghidurile solicitantului, detalii tehnice legate de accesarea fondurilor, 
aspecte care vizează reglementările de mediu şi norme sanitar-veterinare.

Partea finală a întâlnirilor a fost rezervată unei sesiuni deschise de întrebări 
adresate specialiştilor prezenţi.

în vederea monitorizării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii 
Europene, Guvernului României sau al altor entităţi financiare internaţionale precum şi
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pentru a debloca anumite situaţii ivite pe parcursul implementării proiectelor s-a constituit 
o bază de date cu acestea care este reactualizată periodic.

Capitolul IX MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

Numărul documentelor intrate în Instituţia Prefectului nu este de neglijat, gestionându-se pe tot 
cuprinsul anului un număr de 10542 documente neclasificate şi 923 ordine prefect.

• Primirea, consilierea şi îndrumarea tuturor persoanelor care au solicitat diferite 
informaţii în cadrul compartimentului Relaţii Publice.

• înscrierea tuturor petenţilor solicitanţi în audienţă, redactarea notelor de audienţă şi 
înregistrarea acestora la registratură şi în registrul de evidenţă a persoanelor primite 
în audienţă, precum şi participarea la audienţele acordate de către conducerea 
instituţiei.

ifiioiiiidic'bi Keiapi Publice“ " ~ .......... ..............

a.) Situaţia notelor de audienţă:

Primirea, consilierea şi îndrumarea tuturor persoanelor care au solicitat diferite 
informaţii în cadrul compartimentului Relaţii Pubiice.

înscrierea tuturor petenţilor care au solicitat a fi primiţi în audienţă, redactarea 
notelor de audienţă şi înregistrarea acestora la registratură şi în registrul de evidenţă 
a persoanelor primite în audienţă, precum şi participarea la audienţele acordate de 
către conducerea instituţiei.

în cursul anului 2018, un număr de 84 persoane au fost primite în audienţă, din
care:
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b.) Situaţia apostilelor eliberate în cursul anului 2018

în cursul anului 2018, în perioada 03.01.2018 -  31.12.2018. în cadrul 
compartimentului de Apostilă au fost depuse, în vederea eliberării apostilei, un număr 
total de 974 cereri. Au fost eliberate apostile pentru un număr de 1470 acte oficiale 
administrative.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 
ianuarie 2017 privind eiiminarea unor taxe ş i tarife, precum ş i pentru modificarea ş i 
completarea unor acte normative, începând cu data de 01.02.2017. au fost eliminate 
taxele de eliberare a apostilei, astfel încât începând cu această dată eliberarea 
apostilei pentru actele oficiale administrative a fost gratuită.

Raportul, referitor la activitatea de eliberare a apostilei, în anul 2018, la nivelul 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Arad, este reliefat în tabelul de mai jos.
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Total: 974 850 124 1470 1275 195

c.) Situaţia aplicării Legii nr. 544/2001 -  privind liberul acces la informaţiile de 
interes public în anul 2018

Legea nr. 544/2001 - privind iiberui acces ia informaţiile de interes public este o 
aplicare a principiului constituţional privind accesul liber şi neîngrădit al persoanei la 
orice informaţii de interes public şi promovează transparenţa în relaţia dintre 
cetăţean şi instituţiile publice.
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Prin prevederile sa le, legea oferă cetăţenilor posibilitatea de a solicita Instituţiilor 
publice informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile acestora, 
indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru a înţelege conţinutul dreptului la informaţie, trebuie să înţelegem faptul că 
opinia unei persoane, fie că este om de ştiinţă, funcţionar public, ziarist sau simplu 
cetăţean se formează pe baza unor informaţii la care acea persoană are sau ar trebui 
să aibă acces. De aceea, dreptul de a avea acces la informaţii este considerat 
corolarul dreptului de a avea opinii şi de a le exprima în mod liber.

în anul 2018, la Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, au fost înregistrate un număr 
de 15 solicitări de informaţii de interes public.

• Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 15

• 7 dintre acestea au fost rezolvate favorabil şi 8 au fost respinse.

• Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 7

V. u . .  w , J - V  - c ; 8 V t i o  p  I i . ¡ ¡ W  I N. '  , j w l i l .  U

informaţie inexistentă, 1 cerere nejustificată şi 1 informaţie exceptată.

Din numărul total al solicitărilor, 7 au fost adresate pe suport de hârtie, iar 8 pe 
suport electronic;

• De asemenea, un număr de 11 soiicitări au fost adresate de persoane juridice, 
iar 4 de persoane fizice.

• în anul 2018 la Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad nu au fost depuse 
reciamaţii administrative şi nu s-au înregistrat plângeri în instanţă.

• Costurile privind publicitatea informaţiilor de interes public în anul 2018 au 
avut valoarea de 1450 lei.

• în ceea ce priveşte sumele încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor 
de interes public solicitate, acestea au fost în cuantum de 0 lei.

• întrucât punctul de informare - documentare privind informaţiile de interes 
public şi materialele publicitare privind Legea nr. 544/2001 a liberului acces la 
informaţiile de interes public este organizat chiar în holul compartimentului de relaţii 
publice, din cadrul Biroului Management, Resurse Umane şi Arhivă, se poate estima, 
numărul vizitatorilor acestuia la 1000.

C ap i t o l u l  X

DIFICULTATI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE
ACTIVITĂTII
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Pe ntru a avea o activitate performa ntă care să satisfacă exigentele populaţiei consideram 
că ar fi de ajutor o suplimentare a numărului de personal in toate segmentele de activitate din 
cadrul instituţiei prefectului. Volumul de muncă în cadrul institutiei este mare si activitatea 
diversă , fapt care nu ne permite întotdeauna să răspundem cu promptitudinea cu care ne-am 
dori. Suntem într-o continuă perfecţionare astfel încât să putem satisface nevoile cetăţenilor în 
parametri de performanţă stabiliţi ,avem însă situaţii în care desele modificării ale legislaţiei 
îngreunează foarte mult activitatea de control juridic.

Capi t o l u l  X I . O B I E C T I V E

• Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local prin supravegherea
respectării legii la nivelul Judeţului Arad;

• întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor
administrative emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale;

• Monitorizarea regimului juridic al autonomiei locale;

•" u'ebiered gfauuiui de monitorizare a modului de exercitare de catfe primari şi
preşedintele Consiliului Judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia 
în numele statului;

• Monitorizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist;

• Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităţilor naţionale;

• Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă;

• Creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii privind atingerea obiectivelor 
prevăzute în planurile sau programele de management elaborate la nivelul Instituţiei 
Prefectului;

• Creşterea eficienţei în monitorizarea implementării Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rrome pentru perioada 2015- 
2020;

• îmbunătăţirea activităţii Instituţiei Prefectului şi a celorlalte structuri implicate în 
realizarea atribuţiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu;

• Creşterea capacităţii de coordonare şi verificare a activităţii Serviciului Public 
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, respectiv a Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule;

• Creşterea gradului de cunoaştere a stării economico-sociale a Judeţului Arad.
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• întăi irea capacităţii irrstituţiorîaieîn activitatea de prevenire a situaţiilor de "conflict de 
interese şi de respectare a regimului incompatibilităţilor de către aleşii locali.

• Creşterea eficienţei în conducerea de către Prefect a activităţii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi aie celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale care au sediul în Judeţul Arad.

• Desfăşurarea activităţilor specifice pentru primirea şi soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor simple temporare şi simple electronice;

• Implementarea programării online.

• Aplicarea sancţiunilor contravenţionale la regimul paşapoartelor;

• întreprinderea activităţilor specifice pentru punerea în aplicare a măsurilor de limitare 
a dreptului la liberă circulaţie, dispuse de autorităţile competente;

• Dezvoltarea comunicării şi relaţiilor cu publicul

CAPITOI MI.Xn.CONCI IJ7IT ...

Instituţia Prefectului va menţine şi în anul 2019 rolul de mediator între instituţiile 
centrale, locale şi cetăţean.Considerăm că anul 2018 a fost un an bun pentru administraţia 
judeţului Arad, intr-un climat de bună înţelegere între toţi actori implicaţi pentru satisfacerea 
nevoilor cetăţenilor judeţului.

Am încercat să asigurăm un canal de comunicare eficient între instituţiile centrale şi 
societatea civilă,şi să prezentăm beneficiarilor noştri activităţile derulate care au un impact major 
şi imediat asupra lor.

Ne străduim să îmbunătăţim mijloacele de comunicare între Instituţia Prefectului şi 
administraţiile publice locale,să oferim consultanţă în probleme ce ţin de dezvoltarea 
comunităţilor sau desfăşurarea activităţii instituţiilor din raza de competenţă administrativ 
teritorială.

Vrem să asigurarăm o maximă transparenţă activităţii Instituţiei Prefectului, în 
conformitate cu litera şi spiritul legilor transparenţei şi accesului liber la informaţiile de interes 
public.

Pentru întregul personal este o cinste să reprezentăm Instituţia Prefectului cu demnitate şi 
respect faţă de valorile naţionale la ceremoniile organizate de Instituţie sau în colaborare cu 
alte instituţii, cu prilejul diferitelor sărbători istorice sau religioase şi în general la toate 
evenimentele unde Prefectul sau alt reprezentant al Instituţiei participă.

Credem că am răspuns cu profesionalism şi promtitudine colaboratorilor noştri şi în special 
locuitorilor judeţului Arad,că am aratat că principalul nostru deziderat este de a oferi tuturor un 
act administrativ de calitate, bazat pe respectarea Constituţiei şi a legilor tării.

........ -P R E F E C T  - - ... -........ ..................- ..........................

Florentina Horgea


