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I.

I NTRODUCERE

Instituția prefectului, prezentă în sistemul administrației publice din România
sfârșitului de secol al XIX-lea și al începutului de secol al XX-lea, dispare vreme de
peste jumătate de veac în perioada comunistă. Ea reapare însă imediat după anul
1989, prin adoptarea Legii nr. 5/ 1990 privind administrarea județelor, municipiilor,
orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale (publicată în Monitorul
Oficial nr. 92/ 20.07. 1990), apoi a Legii nr. 69/ 1991 a administrației publice locale
(publicată în Monitorul Oficial nr. 79/ 18.04. 1991) și a Constituției României adoptată
în 1991 (republicată în Monitorul Oficial nr. 767/ 31.10. 2003).
Sistemul administrației publice românești a cunoscut, concomitent, un proces
de evoluție și de reformă, intensificat odată cu inițierea procesului de pregătire pentru
aderarea României la Uniunea Europeană, așa încât a apărut o nouă Lege a
administrației publice locale, nr. 215/ 2001, care, și ea la rândul ei, a suferit modificări
și astfel, în anul 2004 a apărut Legea nr. 340 privind prefectul și instituția prefectului,
modificată și ea și republicată în Monitorul Oficial nr. 225/ 24.03. 2008. Conform
prevederilor acesteia, dar și Hotărârii Guvernului României nr. 460/ 05.04.2006 pentru

aplicarea unor prevederi din Legea nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția
prefectului, publicată în: Monitorul Oficial nr. 363/ 26.04. 2006, Instituția Prefectului
este instituție de drept public, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget
propriu.

În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul are ca
principale direcții de acțiune: asigurarea aplicării și respectării Constituției, a legilor,
a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a
ordinii publice; desfășurarea de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor
cuprinse în programul de guvernare și dispunerea măsurilor necesare pentru
îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;
desfășurarea de acțiuni pentru menținerea climatului de pace socială și a unei
comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție
constantă prevenirii tensiunilor sociale; colaborarea cu autoritățile administrației
publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială; verificarea
legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale
primarului; asigurarea, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerii la
îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție
pentru situații de urgență; dispunerea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea
infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal
abilitate; punerea în aplicare a politicilor și a actelor normative naționale și comunitare
privind integrarea europeană.

M ISIUNEA P REFECTULUI
Reprezentarea Guvernului pe plan local, prin asigurarea respectării obiectivelor
din programul de guvernare.
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II. O BIECTIVE

STRATEGICE

O B IE C TI VE

G E N E R AL E

În conformitate cu prevederile legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția
prefectului, cu cele ale Hotărârii Guvernului pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu prevederile Programului de
guvernare 2013-2016, activitatea prefectului vizează îndeplinirea următoarelor
obiective operaționale:
I.

Asigurarea, la nivelul județului Hunedoara, a aplicării și respectării
Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a
celorlalte acte normative, a ordinii publice, precum și a Programului
de guvernare și a celorlalte documente de politică publică

II.

Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul
Hunedoara

III.

Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări
permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o
atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale

IV.

Creșterea calității serviciilor publice desfășurate în Instituția
Prefectului – județul Hunedoara

V.

Creșterea absorbției fondurilor europene la nivelul județului
Hunedoara, prin proiectele depuse și implementate de autorități ale
administrației publice locale, de structuri subordonate acestora și de
unele servicii publice

VI.

Coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului Hunedoara în
scopul prevenirii și soluționării situațiilor de criză și de urgență,
precum și în vederea desfășurării în bune condiții a intervențiilor și
a altor activități necesare restabilirii situației normale

VII.

Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate a
tuturor resurselor instituției

VIII.

Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul Hunedoara și
îmbunătățirea relațiilor de colaborare și cooperare internă și externă

IX.

Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor
practici în administrația publică și de implementare a măsurilor care
vizează reforma administrației publice centrale și locale și creșterea
calității actului administrativ
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O B IE C TI VE

O P E R A Ț I O N A LE A LE P RE F E C T UL U I Ș I SU BP RE F E C T UL U I

1. Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea

respectării legii și a altor acte normative la nivelul județului
2. Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor

administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale
3. Creșterea gradului de implicare în vederea asigurării bunei organizări și desfășurări

a alegerilor locale, respectiv parlamentare
4. Creșterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari,

respectiv președinții consiliilor județene a atribuțiilor delegate și executate de către
aceștia în numele statului
5. Creșterea

capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, care au sediul în
județ
6. Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale
7. Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea și

gestionarea situațiilor de urgență
8. Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în

administrația publică, în scopul creșterii calității actului administrativ
9. Creșterea eficienței comunicării interne în cadrul instituției prefectului
10. Creșterea capacității de coordonare și de verificare a activității serviciilor publice

desfășurate în cadrul instituției prefectului
11. Creșterea gradului de cunoaștere a stării economico-sociale a județului
12. Creșterea eficienței comitetelor și comisiilor și a altor structuri funcționale din care

fac parte reprezentanți ai instituției prefectului
13. Creșterea gradului de transparență a activității instituției prefectului, prin

informarea continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg
de informații de interes public și prin implicarea partenerilor sociali în procesul
decizional

Pagina 6 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2016

C UP R IN S
I.

Introducere ________________________________________________________________ 3

Misiunea Prefectului _____________________________________________________________ 3
II. Obiective strategice____________________________________________________________ 5
Obiective generale ____________________________________________________________________________ 5
Obiective operaționale ale prefectului și subprefectului _______________________________________________ 6

III. Realizări în domeniul propriu de competență _____________________________________ 9
3.1. Exercitarea controlului privind legalitatea actelor administrative emise/ adoptate de autoritățile administrației
publice locale ________________________________________________________________________________ 9
3.2. Ordine ale prefectului _____________________________________________________________________ 15
3.3. Urmărirea respectării termenelor de judecată și promovarea căilor de atac în fața instanțelor judecătorești de
orice grad în acțiunile formulate în numele sau împotriva Instituției Prefectului - județul Hunedoara ___________ 16
3.4. Creșterea gradului de implicare în vederea asigurării bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale, respectiv
parlamentare _______________________________________________________________________________ 17
3.5. Urmărirea și aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu ___________________________________ 22
3.6. Creșterea eficienței în conducerea de prefect a activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale, care au sediul în județul Hunedoara ___________________ 29
3.7. Reprezentarea guvernului în teritoriu prin supravegherea respectării legii la nivelul județului _____________ 31
3.8. Analiza activității desfășurate de Serviciile publice deconcentrate în Colegiul Prefectural al județului Hunedoara
__________________________________________________________________________________________ 36
3.9. Monitorizarea modului de aplicare în teritoriu a programelor și a strategiilor guvernamentale_____________ 39
3.10. Creșterea gradului de cunoaștere a stării economico-sociale a județului ____________________________ 43
3.11. Gestionarea tuturor situațiilor de urgență apărute pe parcursul anului 2016 și inițierea măsurilor care se
impun pentru prevenirea acestora _______________________________________________________________ 43
3.12. Aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative _____________________________________________ 50

IV. Servicii Publice Comunitare ___________________________________________________ 54

4.1. Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Hunedoara _____ 54
4.2. Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor _______ 57

V. Cooperarea intra și interinstituțională, relații internaționale ________________________ 62

5.1. Creșterea calității relațiilor de cooperare instituțională națională și internațională la nivelul județului Hunedoara
__________________________________________________________________________________________ 62
5.2. Monitorizarea problematicii minorităților naționale ______________________________________________ 63
5.3. Asigurarea desfășurării și/sau a participării în comisii și comitete care au ca scop cunoașterea stării economicosociale a județului ___________________________________________________________________________ 64
5.4. Activitatea Comisiei de atribuire de denumiri a județului Hunedoara ________________________________ 70

VI. Accesarea fondurilor europene ________________________________________________ 71
6.1. Sprijinirea tuturor acțiunilor desfășurate în județ în vederea absorbției fondurilor europene pentru care există
astfel de solicitări ____________________________________________________________________________ 71
6.2. Informare a diferitelor categorii de public-țintă (instituții publice, presă, propriii angajați) cu privire la
informația europeană disponibilă ________________________________________________________________ 73

VII. Managementul resurselor instituționale ________________________________________ 79
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Eficientizare structurală ___________________________________________________________________
Gestionarea resurselor umane ______________________________________________________________
Utilizarea resurselor financiare ______________________________________________________________
Asigurarea resurselor logistice ______________________________________________________________
Armonizare legislativă _____________________________________________________________________
Prevenirea și combaterea corupției __________________________________________________________

79
84
86
89
90
96

VIII. Managementul comunicării __________________________________________________ 97
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Soluționarea petițiilor și asigurarea accesului la informațiile de interes public _________________________ 97
Primirea cetățenilor în audiență _____________________________________________________________ 99
Organizarea eficientă a circuitului documentelor în instituția prefectului ____________________________ 100
Îmbunătățirea imaginii instituționale ________________________________________________________ 100

IX. Obiective și Priorități 2017 _________________________________________________ 133



Pagina 7 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2016

Pagina 8 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2016

III. R EALIZĂRI

ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN ȚĂ

3.1. E XE RC I TA RE A

C O N T R O L U L U I P RI V IN D L E G A L IT A T E A A C TE LO R

AD M I N I S T RA TI VE E M IS E / A D O P T ATE D E A U TO RI T Ă ȚI LE AD M IN IS T RA Ț IE I
P U BL IC E L O C A LE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, consilierii juridici din cadrul Compartimentului Verificarea
Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ au ținut evidența
actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale
și județene ce au fost transmise prefectului, exercitându-și dreptul de control cu
privire la legalitatea unui număr de 35.252 de acte administrative adoptate sau
emise de autoritățile administrației publice locale și județene, astfel:
- 271

de hotărâri adoptate de Consiliul Județean;

- 531

de dispoziții emise de Președintele Consiliului Județean;

- 6.788

de hotărâri adoptate de Consiliile locale;

- 27.662

de dispoziții emise de primarii unităților administrativ teritoriale.

Pentru actele considerate nelegale sau necorespunzătoare din punct de vedere
al tehnicii legislative, s-a înaintat procedură prealabilă solicitându-se reanalizarea lor în
scopul completării, modificării sau revocării, după cum urmează:
- un număr total de 128 proceduri prealabile sau atenționări privind
neconformitatea actelor administrative cu normele legale, din care s-au efectuat 28
de proceduri/ atenționări pentru dispoziții emise de către primari și 100 de proceduri/
atenționări pentru hotărâri adoptate de către consiliile locale;
- un număr de 121 acte au fost revocate, completate, modificate sau au fost
comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate.
Dintre cazurile care au impus declanșarea procedurii prealabile menționăm
actele administrative care au încălcat prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 09.03.1945 -22.12.1989,
ignorarea unor dispoziții ale Legii administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea unor prevederi ale
Codului muncii, ale Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor și
unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, ale Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului, ale Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, ale Legii nr.
188/1999 privind statutul funcționarilor publici, ale Hotărârii de Guvern nr. 286/2011,
ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, ale Ordinului nr. 2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, ale
Codului civil, ale Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, ale HG nr.924/2015 pentru
aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond
forestier, ale Legii nr. 213/1998, ale Legii nr. 324/2015 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ale Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
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provenind din familiile defavorizate, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale HG nr. 268 / 2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale HG nr. 884/
2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale.
De asemenea, au mai fost încălcate prevederile legale cuprinse în Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
Legea nr. 66/1993 a contractului de management, OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
Nu a fost revocate, ca urmare a procedurii efectuate, un număr de 7 hotărâri ale
consiliilor locale și anume:
1. Hotărârea Consiliului Local Turdaș nr. 2/2016 privind schimbarea
viceprimarului, nu a fost revocată, ca urmare a procedurii prealabile, motiv pentru
care s-a înaintat acțiune la instanța de contencios administrativ, care a făcut obiectul
Dosarului nr. 1289/97/2016. Pe parcursul procesului, hotărârea a fost revocată, astfel
cauza a rămas fără obiect.
2. Hotărârea Consiliului Local Turdaș nr. 20/2016 privind aprobarea
cantității de masă lemnoasă și a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, ce
se recoltează în anul 2016, din fondul forestier proprietate publică a comunei Turdaș
și constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurii, a fost apreciată, parțial,
nelegală motivat de faptul că nu a fost aprobată metodologia de calcul în temeiul
căreia se aprobă prețul de referință al materialului lemnos nefiind respectate
prevederile art. 53 al Hotărârii nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare. Deoarece hotărârea nu a fost revocată, s-a înaintat acțiunea
în contencios administrativ. Pe parcursul procesului, hotărârea a fost revocată, astfel
cauza a rămas fără obiect.
3. Hotărârea Consiliului local Turdaș nr.22/2016 privind aprobarea unui
Plan urbanistic zonal pentru ”Gospodărie tradițională transilvăneană, anexe, amenajări
exterioare și împrejmuire” în extravilanul satului Pricaz a fost apreciată ca nelegală
motivat de faptul că prin art. 1 al hotărârii a fost aprobat raportul informării și
consultării publicului, însă niciunde, din cuprinsul hotărârii și al raportului, nu rezultă
că s-au respectat toate etapele prevăzute de Ordinul 2701/2010. Deoarece raportul
informării și consultării publicului nu conținea detalii referitoare la încheierea
procedurii de informare și consultare a publicului, în etapa a III-a, cea privind
implicarea publicului în etapa elaborării PUZ, etapa care include toate observațiile
avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională, s-a solicitat
autorităților publice locale din comuna Turdaș să transmită copii după documentele în
care a fost consemnat derularea celor trei etape sau copii după procesul -verbal în
care a fost consemnat faptul că nu au existat propuneri formulate atât la etapa a III-a
a propunerii finale PUZ, cât și anunțul privind încheierea procedurii de informare a
publicului, în vederea respectării prevederilor art. 40, coroborat cu art. 6 din Ordinul
2701/2010 și cu art. 7 din Legea nr. 52/2003. Deoarece nu au fost comunicate toate
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actele prevăzute de lege și hotărârea nu a fost revocată, s-a înaintat acțiunea în
contencios administrativ. Pe parcursul procesului, hotărârea a fost revocată, astfel
cauza a rămas fără obiect.
4. Hotărârea Consiliului local Orăștie nr.22/2016 privind aprobarea
posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap ce se plătesc din bugetul
local al municipiului Orăștie pe anul 2016. A fost considerată nelegală deoarece
potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern
nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu
modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale nu pot îngrădi dreptul
persoanelor cu handicap de a beneficia de angajarea unui asistent personal, iar
hotărârea a fost motivată în drept pe un act normativ abrogat implicit, și anume
Hotărârea de Guvern nr. 427/2001. Deoarece hotărârea nu a fost revocată, s-a
înaintat acțiunea în contencios administrativ. Menționăm faptul că după promovarea
acțiunii în contencios administrativ, care face obiectul Dosarului nr. 4160/97/2016,
Consiliul local Orăștie și-a revocat hotărârea, astfel cauza va rămâne fără obiect.
5. Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Certeju de Sus nr.
34/2016 s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unui bun imobil și teren
aferent, din satul Bocșa Mică, comuna Certeju de Sus, cu destinația de spațiu
administrativ.
În aceeași ședință, prin Hotărârea nr. 33/2016 s-a aprobat schimbarea
destinației spațiilor aparținând domeniului public al comunei Certeju de Sus, în care au
funcționat unități de învățământ preuniversitar de stat și care au fost închise, unul
dintre spații fiind cel în care și-a desfășurat activitatea Școala din satul Bocșa Mică.
În avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 10024/
14.07.2016 privind schimbarea destinației clădirii în care a funcționat Școala Bocșa
Mică, se specifică următoarele:
„Având în vedere că din anul 2012 clădirea nu a mai fost utilizată, Primăria
comunei Certeju de Sus a propus utilizarea clădirii în scop administrativ, se vor
amenaja puncte pentru informarea cu privire la modalitățile de accesare a fondurilor
europene și a fondurilor APIA, spații pentru distribuirea ajutoarelor alimentare
acordate de Uniunea Europeană, săli pentru desfășurarea ședințelor publice.”
Ultimul aliniat al avizului stipulează următoarele: ”Nerespectarea condițiilor
care au stat la baza emiterii avizului conform, conduce la pierderea
valabilității acestuia.”
Deoarece în Hotărârea nr. 34/2016 spațiul supus închirierii nu a fost
identificat decât prin suprafața construcției și a terenului, iar prin Hotărârea nr.
33/2016 prin care s-a aprobat schimbarea destinației, Școala de la Bocșa Mică și
terenul aferent aveau aceeași suprafață cu cele cuprinse în Hotărârea 34/2016 s-a
solicitat Consiliului Local să comunice, de îndată, dacă imobilul scos la licitație publică
în satul Bocșa Mică este unul și același cu imobilul din localitatea Bocșa Mică a cărei
destinație s-a modificat din spațiu de învățământ în spațiu administrativ și dacă este
respectată, întru totul, destinația pentru care a primit avizul.
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Procedura prealabilă prin care s-au solicitat clarificări cu privire la Hotărârea nr.
34/2016 nu a fost supusă dezbaterii în ședința Consiliului Local al comunei Certeju de
Sus deși, de la data înaintării procedurii prealabile s-au mai desfășurat ședințe ale
consiliului local.
Prin adresa nr. 5275/20.12.2016, înregistrată la instituția noastră sub nr.
11245/30.12.2016, Primarul comunei Certeju de Sus vine cu o serie de precizări,
care nu lămuresc neclaritățile invocate de către noi prin adresă, indicând doar faptul
că la licitația s-a prezentat doar SC Deva Gold SA.
Din analiza tuturor actelor comunicate instituției noastre, s-a considerat că în
urma închirierii imobilului, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Certeju de Sus
nr. 34/2016, nu sunt respectate cerințele privind destinația acestuia, așa cum a fost
aprobată prin Avizului conform nr. 10024/14.07.2016 al Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice, echivalând cu nerespectarea prevederilor art. 112,
alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare.
6. Hotărârea nr. 53/2016 cu privire la aprobarea tarifului pentru
stocarea temporară a deșeurilor menajere generate în UAT orașul Călan,
județul Hunedoara a fost adoptată de către Consiliul Local al orașului Călan, județul
Hunedoara, în ședința ordinară din data de 28.07.2016 și a fost comunicată prin
adresa nr.38/37/05.08.2016, fiind înregistrată la Instituția Prefectului județul
Hunedoara sub nr.7498/09.08.2016, iar în urma controlului de legalitate a fost
apreciată ca fiind nelegală, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale în
materie.
La art.1, alin.1 al Hotărârii nr. 53/2016 s-a aprobat tariful pentru stocarea
temporară a deșeurilor menajere provenite din unitatea administrativ-teritorială orașul
Călan, incluzând atât tariful pentru stocarea temporară a deșeurilor provenite de la
persoanele fizice cât si juridice, în cuantum, de 80 lei/tonă fără T.V.A., iar la alin.,3 s-a
aprobat ca plata prestației(tariful aprobat ) să fie achitată către S.C. Salubritate S.A.
Deva din bugetul local al orașului Călan, de la cap.74.02-Protecția mediului, sub cap.
05-Salubritate și gestiunea deșeurilor, art.20.01.04-Apă, canal, salubritate.
Achitarea tarifului pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere din bugetul
local nu se poate face în lipsa unor prevederi bugetare aprobate în prealabil și în lipsa
unui temei legal, motivat de faptul că această obligație revine utilizatorilor, potrivit
prevederilor art. 26, alin. 1 din Legea nr. 101/2006, :
„(1) În funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în
cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare,
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de
prestare a serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;
c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.’’
Din interpretarea textului de lege menționat mai sus rezultă faptul că
autoritățile administrației publice locale decontează lunar operatorilor, direct din
bugetul local, contravaloarea prestației efectuate pentru toți utilizatorii, dar sumele
alocate din bugetul local nu se recuperează de la utilizatori prin instituirea de taxe
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speciale, aspect care nu rezultă din cuprinsul hotărârii criticate, menționându-se doar
că plata prestației se efectuează din bugetul local ’’cap.74.02-Protecția mediului,
subcap.05-salubritate si gestiunea deșeurilor, art.20.01.04-apa , canal, salubritate’’.
7. Hotărârea Consiliului local nr.75/2016 privind stabilirea taxei pentru
furnizarea de apă potabilă (și/sau industrială) de către Comuna Șoimuș a
fost adoptată de Consiliul local al comunei Șoimuș în cadrul ședinței extraordinare din
data de 09.09.2016, iar în urma controlului de legalitate a fost apreciată ca fiind
nelegală, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale în materie, astfel:
Prin art.1 al actului criticat s-a aprobat taxa pentru furnizarea apei potabile (și/
sau industrială) și taxa de branșare și rebranșare la sistemul de furnizare a apei, în
acest sens nefiind concordanță între titlul actului administrativ adoptat și conținutul
articolului 1.
În art.2 al actului adoptat s-a stabilit că taxele aprobate la art.1 să se aplice pe
perioadă determinată, până la obținerea licenței de către UAT Șoimuș de la ANRSC.
Din actele preparatorii, respectiv expunerea de motive a primarului comunei
Șoimuș înregistrată sub nr.6080/23.08.2016 rezultă faptul că UAT Șoimuș are
încheiat contract de furnizare/prestare de alimentare cu apă și de
canalizare cu S.C.APA PROD S.A, operator licențiat, care furnizează apă
potabilă/menajeră în baza unor tarife avizate de ANRSC, conform anexei la
contractul nr.1577/01.01.2016, ca urmare a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare aprobat de Consiliul
Local Șoimuș prin HCL nr.15/2009, UAT Șoimuș fiind componentă a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ’’AQUA PREST ” Hunedoara.
Întrucât la data adoptării H.C.L. nr.75/2016, UAT Șoimuș nu are înființat
Serviciu de alimentare cu apă, nu este licențiat și nu are aprobate tarifele de furnizare
a apei potabile/menajere de către ANRSC, actul administrativ a fost adoptat cu
încălcarea prevederilor art.3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice
nr.51/2006.
Urmare a procedurii înaintate de către Prefectul județului Hunedoara, Primăria
comunei Șoimuș a transmis adresa nr.7478/21.10.2016, prin care face cunoscut faptul
că nu există motive temeinice pentru revocarea actului administrativ, motivat de
faptul că prin actul adoptat s-a dorit aprobarea unei taxe pentru furnizarea apei
potabile/industrială de către comuna Șoimuș, taxă care nu are suport legal în
legislația specifică, hotărârea Consiliului Local al comunei Șoimuș fiind motivată în
drept pe prevederile Legii nr.51/2006, Legea nr.241/2006, Ordinul Președintelui
A.N.R.S.C.nr.65/2007, OUG 31/2005. Ținând seama de faptul că hotărârea nu a fost
revocată, s-a înaintat acțiune la instanța de contencios administrativ.
Personalul Compartimentului Verificarea Legalității, a Aplicării Actelor Normative și
Contencios Administrativ a verificat toate actele administrative comunicate de autoritățile
locale, iar în cazul în care în care a constatat că actele administrative transmise nu
respectau cerințele prevăzute de lege au acționat în consecință, întocmind și transmițând
după caz:



procedura prealabilă
acțiune în instanța de contencios administrativ
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Evoluția activității de Verificare a Legalității Actelor pentru anii 2012-2016
Hotărâri
verificate

An

Dispoziții
verificate

Proceduri inițiate

CL

PCJ

P

Hotărâri

Dispoziții

Acte revocate,
modificate
completate

Contencios
administrativ

2012

245

5.300

384

34.492

69

9

75

3

2013

258

5.567

426

25.616

42

4

44

3

2014

248

5.624

335

28.032

79

43

111

11

2015

234

9.974

732

29.345

303

115

406

12

2016

271

6.788

531

27.662

100

28

121

7

77

28
.1
97

26

36.000

30
.0

.0
42
28
.3
67

34
.

87
6

CJ

32.000
28.000

12.000

7.
05
9

10
.2

54
5
5.
82
5
5.
87
2

16.000

5.

20.000

08

24.000

8.000
4.000
0

Hotărâri verificate

Dispoziţii verificate

2012

2014

2013

2015

2016
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Proceduri iniţiate
450

2012

418

2013

406

400

2014
2015

350

2016

300
250
200

128
150
100
50

121

122
78

111
75

46

44
3

3

11 12

7

0
Număr acte

Acte revocate, modificate,
completate

Contecios administrativ

*

3.2. O RD IN E

A LE P R E F E C T U L UI

Pentru realizarea atribuțiilor conferite de legislație prefectului, în anul 2016 au fost emise
409 de ordine.
2016

Total

2015
379

SVLAANCA

190

132

Fond funciar

157

129

CFC și CRUAAP

103

91

SCSPD

46

27

CAERI

21

14

CIRPR

2

0

SPCEEPS

-

14

SPCRPCIV

-

13

Anulate

-

2

409

*
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3.3. U RM Ă R I RE A

RE S P E C TĂ R II TE RM E N E LO R D E J UD E C A TĂ Ș I P RO M O V AR E A

C ĂI LO R D E A TA C ÎN F A ȚA I N S T AN ȚE L O R J UD E C Ă TO RE Ș T I D E O RI C E G R AD Î N
AC ȚI UN I LE F O RM U L A TE ÎN N UM E LE SA U Î M P O TR I VA

-

J UD E Ț UL

I N S T IT U Ț IE I P RE F E C T U LU I

H U N E D O A RA

În cursul anului 2016 au fost înregistrate în registrul general al cauzelor un
număr de 261 cauze noi, printre acestea regăsindu-se și căile de atac extraordinare
formulate în dosare din anii anteriori, motivat de faptul că acestea au fost înregistrate
la instanțe sub un număr nou în anul 2016, în care Prefectul, Instituția Prefectului sau
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
funciar au calitatea de pârât sau de reclamant.
În toate dosarele cauzelor aflate pe rol, consilierii juridici au întocmit fișa
dosarului în care sunt nominalizate pârțile în cauză, obiectul dosarului, termenele date
de către instanță în cauza respectivă, soluția pronunțată de către instanță, căile de
atac utilizate în dosarul cauzei, fiecare consilier juridic având evidența dosarelor aflate
pe rol și în care a fost desemnat să reprezinte Instituția Prefectului județului
Hunedoara.
Conform procedurii operaționale privind reprezentarea prefectului la instanțele
de judecată, începând cu luna septembrie 2015 consilierii juridici au întocmit, lunar,
raportări cu privire la cauzele aflate pe rolul instanțelor ce le-au repartizate.
Consilierii juridici din cadrul instituției gestionează și dosarele de instanță ale
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor și ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple.
Menționăm faptul că începând cu semestrul II al anului curent a crescut
numărul cauzelor având ca obiect înmatricularea vehiculelor fără plata
timbrului de mediu, deoarece Curtea Europeană de Justiție , în cauza Manea vs.
România a statuat că prevederile OUG nr. 9/2013 contravin art. 110 din TFUE.
Potrivit raportării din luna decembrie 2016, la nivelul instituției erau pe rol un
număr total de 419 cauze.
Dintre cauzele care au complexitate mai mare amintim următoarele: pe rolul
a Curții de Apel Alba Iulia se află în curs de rejudecare în apel cauza dosar
nr.6001/97/2011* având ca parte reclamantă S.C. Condor S.A. Sinaia și pârâți
Instituția Prefectului județul Hunedoara, Municipiul Deva prin Primar, Direcția
Județeană de Statistică Hunedoara și ca obiect pretenții bănești/daune interese pentru
în sumă de 1.000.000 lei din care suma de 177.641,94 lei reprezintă garanția de bună
execuție a contractului având ca obiect execuția lucrărilor de construcții-montaj la
obiectivul de investiții „Palatul administrativ al județului Hunedoara” nr.53/06.01.1995,
diferența reprezentând daune interese pentru neacoperirea cheltuielilor asumate prin
contract. Instanța a dispus efectuarea unei expertize judiciare în construcții care să
stabilească stadiul execuției, lucrările care trebuie executate pentru finalizarea
investiției și valoarea acestora.
Tot pe rolul Curții de Apel Alba Iulia în data de 01.11.2016 s-a judecat recursul
formulat de Instituția Prefectului – județul Hunedoara împotriva sentinței civile
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nr.299/CA/2016 a Tribunalului Hunedoara dată în dosarul nr. 803/57/2015 prin care
s-a admis acțiunea în contencios administrativ depusă de un angajat al instituției
pentru anularea procedurilor administrative de reducere a unui post de manager
public și reîncadrarea pe postul deținut anterior, plata drepturilor salariale cuvenite, ca
urmarea a Deciziei Curții Constituționale nr.55 din 5 februarie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr.136/25.02.2014, prin care au fost declarate neconstituționale
dispozițiile Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013. Prin Hotărârea
1617/2016 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, la data de 01.11.2016, s-a respins
ca nefondat recursul declarat de pârâta Instituția Prefectului - Județul Hunedoara
împotriva sentinței nr. 299/CA/2016 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.
803/57/2015 și a fost obligată recurenta să plătească reclamantei intimate suma de
2150 lei cheltuieli de judecată în recurs.
Pe rolul Judecătoriei Hațeg, se află în curs de judecare pe fondul cauzei,
Dosarul nr. 1461/240/2009 în care reclamanta Academia Română și
intervenientul Ministerul Finanțelor Publice a solicitat constatarea nulității absolute,
desființarea parțială și modificarea în consecință a Titlurilor de Proprietate nr.
90878/646/ 06.12.2006, nr.90878/647/ 06.12.2006, și nr.90538/9017/ 2006 emise pe
numele lui Kendeffy Maria și Pongraz Elisabeth, înscrierea în cartea funciară a
dreptului de proprietate în indiviziune a 1/2 a Statului Român asupra imobilelor
respective pentru terenuri situate pe raza teritorială a comunei Rîu de Mori, Pui și
Petrila. În cauză au fost efectuate expertize tehnice topografice, contraexpertiză, s-a
solicitat o comisie rogatorie pentru a se verifica cetățenia celor două beneficiare,
ultimul termen de judecată, din anul 2016 a fost la data de 23.11.2016.
*

3.4. C RE Ș TE RE A

G R AD UL U I D E IM P LI C A RE ÎN VE D E RE A A S IG U RĂ R II B U N E I

O RG AN I ZĂ R I Ș I D E S F Ă Ș U RĂ R I A ALE G E RI L O R L O C A LE , RE S P E C T IV
P A RL AM E N T AR E

3.4.1. ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE DIN 5 IUNIE 2016
În data de 5 iunie 2016 au avut loc alegerile pentru autoritățile publice locale.
În vederea organizării în bune condiții a acestora s-au desfășurat o serie de activități
după cum urmează:
-

au fost organizate ședințe de instruire cu primarii și secretarii; de asemenea au
fost organizate ședințele de instruire a președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare și locțiitorilor acestora, în 4 centre de instruire.

-

au fost emise ordinele cu privire la numerotarea circumscripțiilor electorale,
stabilirea numărului de consilierii județeni și locali, constituirea comisiei tehnice,
stabilirea modelului și dimensiunilor ștampilelor de control, desemnarea
personalului tehnic auxiliar, recepția buletinelor de vot;

-

au fost întocmite situațiile cu privire la repartizarea buletinelor de vot și a
celorlalte materiale (ștampile cu mențiunea votat, autocolante, broșuri);

-

prin personalul tehnic auxiliar s-au asigurat lucrările de secretariat și asistență
tehnică ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara.
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-

S-a întocmit documentația necesară pentru
buletinelor de vot – conf. OP nr.89/22.03.2016.

-

a fost emis ordinul prefectului privind constituirea comisiei de urmărire și
verificare a modului de imprimare și distribuire a buletinelor de vot pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, din data de 05.06.2016.

-

Întocmirea Regulilor de acces la sediul SC GRAPHO TIPEX SRL Deva, situat în
mun. Deva, str. Victor Șuiaga, nr. 14, locul de tipărire și depozitare a
buletinelor de vot pentru alegerile locale din data de 05.06.2016.

-

Implementarea secțiunii Alegeri locale 2016 în cadrul site-ului instituției.

-

Realizare machete buletine de vot ptr. alegerile locale conf. HG nr.55/2016.

-

Întocmire caiet de sarcini și desfășurare proceduri de achiziție tehnică de calcul
pentru alegerile locale 2016.

-

Participare împreună cu STS la instruirea informaticienilor și operatorilor
din secțiile de votare la Brad, Petroșani, Deva.

-

Stabilirea traseelor și secțiilor de votare care urmau a fi verificate de angajații
instituției.
Desfășurarea de activități specifice reprezentării instituției în Centrul Județean
de Comunicare înființat pe perioada pregătirii și desfășurării alegerilor locale din
5 iunie 2016 (raportare distribuire afișe campanie M.A.I., pregătire afișe ale
campaniei MAI pentru secțiile de votare, primării municipii și orașe și SPD-uri)
(Pregătire afișe ale campaniei MAI pentru secțiile de votare din județul
Hunedoara, grupate pe UAT)

-

licitarea

execuției

tipăririi

-

Urmărirea și verificarea modului de imprimare a buletinelor de vot pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, din data de 05.06.2016.

-

Raportarea zilnica a stadiului tipăririi buletinelor de vot, conform Radiogramei
nr.2258849/DGRIP/2016.

-

Participare simulare aplicație prevenire vot multiplu.

-

Urmărirea și verificarea modului de ambalare si aranjare a buletinelor de vot pe
traseele de distribuire.

-

Transportul buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare in procesul
electoral la circumscripțiile electorale conform Graficului aprobat.

-

Verificarea pregătirii secțiilor de vot, conform Graficului aprobat.

-

Supravegherea modului de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte
materiale in teritoriu.

-

Participare la activitățile programate pentru zilele de 05.06.2016 și 06.06.2016

-

Întocmirea certificatelor doveditoare a alegerii consilierilor județeni.

-

Participarea la ședințele de constituire a consiliilor locale.

-

Preluarea și predarea hârtiei neutilizate pentru tipărirea buletinelor de vot de
la/ la Rezervele Naționale Sibiu.
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3.4.2. CONSTITUIREA CONSILIILOR LOCALE ALESE LA DATA DE 05.06.2016
Având în vedere dispozițiile art.30 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată potrivit cărora constituirea consiliilor locale se face în termen de
20 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin.
(1) și (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a
campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, în perioada
21.06.2016 - 25.06.2016 au avut loc ședințele de constituire a consiliilor locale și a
Consiliului județean Hunedoara.
Pentru aceasta au fost emise 70 de ordine ale prefectului pentru
convocarea consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016, în ședințele de constituire, fiind
comunicate secretarilor, iar graficul de convocare cu data și ora stabilite prin ordin au
fost aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției .
Au fost desemnații funcționarii publici din cadrul instituției prefectului care să
participe în calitate de reprezentant al prefectului la ședința de constituire.
La ședințele de constituire au participat toții consilierii aleși, cu excepția
municipiului Petroșani unde au lipsit motivat doi consilierii, a municipiului Orăștie, un
consilier lipsă și a comunei Dobra, unde, de asemenea a lipsit un consilier.
În urma ședințelor de constituire au fost validate mandatele consilierilor locali,
aceștia au depus jurământul prevăzut de lege și s-au constituit toate cele 69 de
consilii locale, nefiind cazuri de aplicare a dispozițiilor art. 30 alin. 2, 3 și 4 din lege,
respectiv de a dispune convocarea consilierilor locali la o altă dată pentru ședința de
constituire sau de încetare a unor mandate de consilierii locali.
La ședințele de constituire au fost prezenții și primarii aleși la data de 5 iunie
2016, care au depus jurământul, cu excepția primarilor orașului Aninoasa, comunelor
Cîrjiți, Certejul de Sus, Crișcior, General Berthelot și Șoimuș care au depus ulterior
jurământul ( primarul comunei Cîrjiți a convocat consiliul local în data de 07.07.2016)
în ședință extraordinară.
Judecătoriile din județul Hunedoara au transmis prefectului, sentințele de
validare a tuturor primarilor aleșii la data de 5 iunie 2016 nefiind cazuri de invalidare a
vreunui mandat, în condițiile art. 31 alin (4) din Legea nr.215/2001, republicată (
fraudă electorală sau încălcarea condițiilor de eligibilitate).
Cu privire la Primarul municipiului Deva, Instituția Prefectului - județul
Hunedoara a fost informată prin adresele înregistrate la nr.22 PJ/2016 și nr. 215
.J/2016 de mai mulți locuitorii ai municipiului Deva, despre faptul că acesta a fost
condamnat definitiv în anul 2013 la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea
executării, solicitând încetarea mandatului acestuia.
La această dată sunt întreprinse măsuri de verificare la instituțiile competente
a situației pentru a se putea lua o hotărâre cu respectarea prevederilor art. 69 alin.
(2) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
art. 15 alin 2 lit. e) din și art.16 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
respectiv emiterea unui ordin de încetare înainte de termen a mandatului de primar al
municipiului Deva.
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Consilierii județenii aleși la 5 iunie 2016 au fost convocați în ședința de
constituire a Consiliului județean Hunedoara în data de 25.06.2016.
Au fost prezenții toții consilierii aleși, care au fost validați au depus jurământul
astfel că a fost constituit Consiliul județean Hunedoara.
Potrivit dispozițiilor art. 101 din Legea nr.215/2001, rep. cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul județean alege dintre membrii săi un președinte și 2
vicepreședinți cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. A fost ales
președintele Consiliului județean Hunedoara și cei doi vicepreședinți.
Ordinea de zi a ședințelor de constituire a cuprins și alegerea viceprimarului și a
comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Conform art. 57 din Legea nr.215/2001, comunele, orașele și municipiile au
câte un primar și un viceprimar, iar municipiile reședință de județ au un primar și 2
viceprimari, aleși în condițiile legii. Viceprimarul este ales cu votul majorității
consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia.
Au fost aleșii cei doi viceprimarii ai municipiului Deva și câte un viceprimar în
celelalte municipii, orașe și comune.
În urma îndeplinirii cerințelor legale, în județul Hunedoara autoritățile locale
alese în data de 5 iunie 2016 au început exercițiul mandatului 2016 - 2020, fiind
îndeplinite toate condițiile ca autoritățile administrației publice locale să-și desfășoare
activitatea în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă. Menționăm că toate
ședințele de constituire a consiliilor locale s-au derulat în condiții de legalitate, nefiind
sesizări cu privire la încălcarea unor dispoziții ale legilor în materie, toate actele
administrative adoptate cu această ocazie fiind apreciate de consilierii juridici ca
legale.
Un caz mai deosebit fiind la comuna Bucureșci unde, după adoptarea
hotărârii privind alegerea viceprimarului, s-au iscat dispute între primarul comunei și o
parte a consilierilor locali, fapt care a dus, ca la următoarea ședință a consiliului local,
viceprimarul ales să demisioneze atât din funcția de consilier local cât și din cea de
viceprimar, astfel consiliul local a rămas constituit doar din 10 consilieri. Această
situație se menține și în prezent, întrucât o parte a consilierilor ori nu se prezintă ori
părăsesc sala când se pun în discuție proiectele de hotărâre privind validarea unui
mandat de consilier și alegerea viceprimarului, fapt care duce la neîntrunirea
cvorumului legal al desfășurării ședințelor și adoptării hotărârilor.

3.4.3. ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR
DEPUTAȚILOR DIN 11 DECEMBRIE 2016

PENTRU

SENAT

ȘI

CAMERA

Prefectul județului Hunedoara a emis Ordinul nr.299/2016 privind constituirea
Comisiei tehnice a județului Hunedoara, a grupului tehnic de lucru și a secretariatului
tehnic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera
Deputaților din anul 2016, Ordinul nr.301/2016 privind dimensiunile ștampilelor care
se folosesc la alegeri, Ordinul nr. 300/2016 privind asigurarea sediului Biroului
electoral de circumscripție nr.22 – județul Hunedoara,
Instituția Prefectului – județul Hunedoara a transmis primarilor circulara nr. 8837/
21.09.2016 cu privire la sarcinile ce le revin acestora în domeniul alegerilor.
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Prefectul județului Hunedoara, cu sprijinul Filialei Vest și a Biroului Județean
Hunedoara a Autorității Electorale Permanente, a organizat, în data de 22.09.2016,
instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la
sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor
generale.
Prin Ordin al Prefectului nr. 311/30.09.2016 a fost desemnat personalului
tehnic auxiliar de pe lângă Biroul electoral de circumscripție județeană;
Pe toată perioada procesului electoral, personalul tehnic auxiliar a participat la
activitățile biroului electoral județean, asigurând activitatea de secretariat și de relații
cu publicul:
- realizarea secțiunii paginii web pentru Alegerile parlamentare 2016
- asigurare asistență tehnică la biroul electoral de circumscripție județeană.
- participare la întocmirea documentației necesare pentru tipărirea buletinelor de
vot.
- participare la ședințele de analiză a asigurării pazei SV.
- verificarea publicațiilor și a machetelor buletinelor de vot ptr. alegerile
parlamentare.
- împachetat materiale pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016.
- ordin al prefectului privind constituirea comisiei de urmărire şi verificare a
modului de distribuire a buletinelor de vot și aprobarea graficului de distribuire
a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării
procesului electoral pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, din
data de 11.12.2016.
- Întocmirea Graficului sosirii secțiilor de votare la BEC in data de 11.12.2016.
- Analizarea necesarului de mașini pentru transportul buletinelor de vot.
- Transport buletine de vot de la tipografia din Tîrgu-Jiu la Deva pentru alegerile
parlamentare din 11 decembrie 2016, conform adresei nr.11351/2016.
- Întocmirea Graficului de verificare a secțiilor de votare de către personalul
Instituției Prefectului.
- Participarea la acțiunea de aranjare a buletinelor de vot pe trasee conform O.P.
nr.392/2016.
- Participarea la acțiunea de distribuire la primării a buletinelor de vot și a
celorlalte materiale necesare votării.
- Verificarea pregătirii secțiilor de votare pentru alegeri.
- Participare la activitățile programate pentru 11.12.2016/12.12.2016
S-a participat la toate videoconferințele organizate de Ministerul Afacerilor
Interne – Direcția Informare și Relații Publice – la sediul Inspectoratului de Poliție al
Județului Hunedoara și la sediul Instituției Prefectului, cu privire la comunicarea în
perioada organizării și desfășurării alegerilor, la campania de informare a ministerului
și la alte aspecte tehnice apărute pe perioada organizării alegerilor.
S-a participat la instruirea destinată purtătorilor de cuvânt din inspectoratele
județene pentru situații de urgență; serviciile județene de ambulanță și instituțiile
prefectului, organizată la Sibiu de Departamentul pentru Situații de Urgență - 16Pagina 21 din 134
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18.11.2016. S-au pregătit și distribuit afișele din cadrul Campaniei MAI „Alege să
votezi corect!” pentru Colegiu Prefectural (25.buc) și pentru fiecare secție de votare
(524 buc.)
S-a realizat deplasarea la Râmnicu-Vâlcea, București și Sibiu pentru preluarea
autocolantelor și ștampilelor cu mențiunea „votat” și predarea hârtiei rămase la
Rezervele Statului.
În data de 14.10.2016 a fost încheiat contractul nr. 9696/14.10.2016 pentru
confecționarea celor 524 ștampile de control ale birourilor electorale ale secțiilor de
votare
În data de 28.11.2016, Instituția Prefectului - județul Hunedoara, a preluat
buletinele de vot de la SC.TIPOGRAFIA PRODCOM SRL din Târgu-Jiu și a ridicat
timbrele autocolante repartizate județului, ștampilele cu mențiunea votat și plicurile
din plastic transparent, conform adresei nr. 22085 /23.11.2016 a Ministerului
Afacerilor Interne.
În data de 30.11.2016, Instituția – Prefectului județul Hunedoara a comunicat
primarilor, prin e- mail, procesele verbale privind componența birourilor electorale ale
secțiilor de votare aflate în raza teritorială a localităților acestora.
Prin Ordinul Prefectului nr. 392/2016 s-a aprobat graficului de distribuire al
buletinelor de vot și al celorlalte materiale necesare procesului electoral.
În perioada 05.12.2016-07.12.2016 s-au desfășurat ședințele de instruire ale
președinților secțiilor de votare și ale locțiitorilor acestora.
În data de 09.12.2016 au fost distribuite buletinele de vot și celelalte materiale
necesare desfășurării procesului electoral.
*

3.5. U RM Ă R I RE A

Ș I A P LIC A RE A A C TE LO R N O RM A TI VE C U C A RA C TE R

RE P A RA TO R IU

3.5.1. URMĂRIREA ȘI APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 10/ 2001
Urmare a radiogramei nr. 680400/2006, lunar până în data de 25 ale lunii, se
raportează situația statistică privind stadiul de soluționare a notificărilor formulate
potrivit Legii nr. 10/2001 cu datele centralizate transmise de către autoritățile
administrației publice locale. La ultima raportare din decembrie 2016 transmisă
Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, rezultă că în județul Hunedoara
se aflau înregistrate un număr de 2.754 de notificări, din care:
- 241 notificări soluționate prin restituirea în natură;
- 834 notificări soluționate prin restituirea în echivalent ( acțiuni titluri, despăgubiri bănești sau
despăgubiri în condițiile legii speciale Titlu VII din Legea nr. 247/2005);
- 9 notificări soluționate prin compensarea cu alte bunuri sau servicii;
- 141 notificări soluționate prin combinarea măsurilor reparatorii;
- 1.267 notificări respinse;
- 0 notificări nesoluționate;
- 262 notificări direcționate.

Urmare intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2007,
respectiv a Legii nr. 165/2013, lunar până la data de 10 a lunii se transmite răspunsul
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la adresa nr.719243/20.09.2007, la Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților, Secretariatul Comisiei Centrale Naționale pentru Compensarea
Imobilelor, comunicându-se numărul dosarelor notificărilor înaintate de către
autoritățile administrativ-teritoriale asupra cărora s-a exercitat controlul de legalitate şi
care au fost apreciate ca fiind legale de către Instituția Prefectului.
Din raportare aferentă lunii decembrie 2016, rezultă faptul că de la apariția
OUG nr. 81/2007 şi până la sfârșitul anului 2016 au fost transmise spre verificare de
către autoritățile administrativ teritoriale un număr de 348 dosare cu notificări,
pentru toate fiind efectuată verificarea legalității, din care un număr 77 de dosare au
fost restituite autorităților emitente, 268 de dosare au fost transmise către
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților au fost predate pe bază de
proces-verbal. De asemenea mai sunt în lucru, un număr de 3 dosare.
Pentru toate dosarele restituite s-au întocmit adrese de restituire în care a
fost explicat pe larg motivul restituirii, actele cu care trebuie completate dosarele şi
alte considerente valabile pentru fiecare dosar în parte.
Deși, la nivelul județului Hunedoara, din raportările transmise către ANRP,
rezultă că toate notificările au fost soluționate, menționăm că cele 77 de dosare
restituite autorităților emitente necesită reanalizarea și după caz, revocarea,
modificarea sau completarea dispoziției de soluționare a notificării.
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Stadiul aplicării Legii nr. 10/ 2001 în luna decembrie, 2016

Nr.
crt.

Total
notificări
depuse în
județul
Hunedoara

Notificări
soluționate
prin
restituirea
în natură

Notificări
soluționate
prin
restituirea în
echivalent
(acțiuni
titluri,
despăgubiri
bănești sau
despăgubiri în
condițiile legii
speciale
Titlul VII din
Legea nr.
247/ 2005)

2754

241

834

Notificări soluționate
prin combinarea măsurilor reparatorii

Notificări
soluționate prin
compensarea
cu alte bunuri
sau servicii

9

Restituire în
natură
și restituire în
echivalent
(acțiuni, titluri,
despăgubiri în
condițiile
legii speciale Titlul VII din
Legea nr. 247/
2005)

Restituirea
în natură
și compensarea
cu alte bunuri
sau servicii

Compensarea cu
alte bunuri
sau servicii și
restituire în
echivalent
(acțiuni, titluri,
despăgubiri
bănești sau
despăgubiri în
condițiile legii
speciale - Titlul
VII din Legea nr.
247/ 2005)

131

4

6

Notificări
respinse

Notificări
nesoluționate

Notificări
direcționate

1267

0

262

Totalul concordă cu cel defalcat în notificări soluționate, nesoluționate și direcționate 2754(241+834+9+131+4+6+12675+0+262).
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3.5.2. URMĂRIREA

ȘI APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 290/ 2003 PRIVIND
ACORDAREA DE DESPĂGUBIRI SAU COMPENSAȚII CETĂȚENILOR ROMÂNI PENTRU BUNURILE
PROPRIETATE A ACESTORA, SECHESTRATE, REȚINUTE SAU RĂMASE ÎN BASARABIA,
BUCOVINA DE NORD ȘI ȚINUTUL HERȚA, CA URMARE A STĂRII DE RĂZBOI ȘI A APLICĂRII
TRATATULUI DE PACE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI PUTERILE ALIATE ȘI ASOCIATE, SEMNAT LA
PARIS LA 10 FEBRUARIE 1947

În baza prevederilor acestei legi, au fost înregistrate la Instituția Prefectului –
județul Hunedoara un număr total de 299 dosare; după repartizarea acestora - în
decursul anului 2007 - membrilor Secretariatului tehnic al Comisiei pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 290/2003, s-a procedat la analiza şi verificarea acestor dosare
(care vizau inițial existența actelor doveditoare depuse, iar în cazul în care se constata
faptul că acestea nu sunt suficiente în vederea pronunțării unei soluții de admitere sau
respingere, se proceda la solicitarea scrisă a unor acte doveditoare în completare); s-a
procedat apoi la întocmirea câte unui referat de specialitate pentru fiecare dosar,
conform Instrucțiunilor transmise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților – Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003.
Dosarele care aveau întocmit referatul de specialitate, cu propunere de
respingere sau de admitere, după caz, au fost supuse ulterior analizei şi verificării
Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, care s-a întrunit în
mai multe şedințe de lucru.
În Monitorul Oficial al României nr. 910 din 15 decembrie 2014, a fost publicată
Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar
în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7
septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri
sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul Herța, ca
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor
acte normative.
În baza prevederilor Legii nr. 164/2014, la începutul anului 2015, în toate
dosarele nesoluționate, au fost expediate adrese privind completarea dosarelor de
către petenți, cu acte necesare în vederea soluționării acestora, fiind acordat şi un
termen de decădere în acest sens, de 6 luni de zile de la data primirii adresei de către
petenți.
După împlinirea termenelor acordate petenților, Comisia județeană pentru
prevederilor Legii nr. 290/2003 Hunedoara, a procedat la soluționarea dosarelor
nesoluționate, dar şi a celor în care hotărârile comisiei au fost anulate, parțial sau
integral, de către instanțele de judecată, în măsura în care hotărârile judecătorești au
fost comunicate, iar dosarele originale au fost restituite de către Autoritatea Națională
pentru Restituirea Proprietăților.
S-au constatat anumite neclarități legate de aplicarea noilor prevederi legale,
privind modul de soluționare a cererilor petenților și referitoare la stabilirea valorii
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bunurilor imobile pentru care au fost solicitate despăgubiri în baza prevederilor Legii
nr. 290/2003, prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 ale
Legii nr. 164/2014, fapt pentru care au fost întocmite adrese de îndrumare, care au
fost expediate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
În decursul anului 2016 s-au desfășurat un număr de 3 ședințe ale Comisiei, în
cadrul cărora au fost analizate un număr de 8 cereri ale petenților și au fost adoptate
un număr de 7 hotărâri, dintre care 6 de admitere iar una de respingere a cererii.
Astfel, la nivelul Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
290/2003 Hunedoara, mai sunt în curs de soluționare un număr de 2 cereri, dintre
care 1 se află în faza de reanalizare, ca urmare a admiterii cererii de chemare în
judecată și a restituirii dosarelor originale de către Autoritatea Națională pentru
Restituirea Proprietăților.

3.5.3. URMĂRIREA

ȘI APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 9/ 1998 PRIVIND
ACORDAREA DE COMPENSAȚII CETĂȚENILOR ROMÂNI PENTRU BUNURILE TRECUTE ÎN
PROPRIETATEA STATULUI BULGAR ÎN URMA APLICĂRII TRATATULUI DINTRE ROMÂNIA ȘI
BULGARIA, SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940 ȘI A LEGII NR. 97/ 2005
PENTRU ACORDAREA DE COMPENSAȚII CETĂȚENILOR ROMÂNI CARE N-AU BENEFICIAT DE
PREVEDERILE LEGII NR. 9/ 1998 PRIVIND ACORDAREA DE COMPENSAȚII CETĂȚENILOR
ROMÂNI PENTRU BUNURILE TRECUTE ÎN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR ÎN URMA
APLICĂRII TRATATULUI DINTRE ROMÂNIA ȘI BULGARIA, SEMNAT LA CRAIOVA LA 7
SEPTEMBRIE 1940

Toate dosarele au fost analizate în scopul de a determina dacă petenții au
depus suficiente acte doveditoare în vederea formulării unei propuneri motivate de
respingere sau admitere, după caz, a întocmirii rapoartelor de evaluare în cazul în care
au fost formulate propuneri de admitere și, în final, a soluționării cererilor, urmând ca,
ulterior, să fie efectuată corespondență cu petenții, pentru completarea dosarelor cu
acte doveditoare.
În urma analizării dosarelor, un număr de 2 de dosare au fost înaintate spre
competentă soluționare Comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003
constituită la nivelul Instituției Prefectului municipiului București, având în vedere
faptul că pentru bunurile aceluiași proprietar sunt mai mulți moștenitori, care
domiciliază în județe diferite sau au domiciliul în străinătate, după caz.
Un dosar a fost propus inițial pentru admiterea cererii și acordarea de
despăgubiri, sub rezerva clarificării situației unor moștenitori ai autorilor bunurilor, iar
după ce s-a efectuat corespondență cu toate instituțiile prefectului din țară și s-a
constatat existența unor potențiali moștenitori, dosarul a fost înaintat de asemenea
Instituției Prefectului municipiului București.
Un dosar a fost retras de către petent.
În celelalte dosare cererile petenților au fost respinse, cu excepția unuia, în
care era necesară întocmirea rapoartelor de evaluare pentru a adopta o hotărâre.
În Monitorul Oficial al României nr. 910 din 15 decembrie 2014, a fost publicată
Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
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compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar
în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7
septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri
sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul Herța, ca
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor
acte normative.
În baza prevederilor Legii nr. 164/2014, Comisia județeană pentru prevederilor
Legii nr. 290/2003 Hunedoara, a procedat la soluționarea cererilor nesoluționate, fiind
constatate anumite neclarități legate de aplicarea noilor prevederi legale, privind
modul de soluționare a cererilor petenților şi referitoare la stabilirea valorii bunurilor
imobile pentru care au fost solicitate despăgubiri, fapt pentru care au fost întocmite
adrese de îndrumare, care au fost expediate Autorității Naționale pentru Restituirea
Proprietăților.
La nivelul Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003
Hunedoara, în temeiul prevederilor Legii nr. 9/1998, în anul 2016 a fost finalizată
soluționarea dosarelor, fiind adoptată o hotărâre de admitere a ultimului dosar
rămas în lucru.

3.5.4. URMĂRIREA ȘI APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR
Potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea
şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi cu
vegetație forestieră, pe teritoriul administrativ al Județului Hunedoara, s-au depus
cereri de către persoanele fizice şi juridice în baza cărora trebuiau eliberate un număr
de 70804 titluri de proprietate, pentru suprafața totală de 169.806 ha din care
102.345 ha terenuri agricole şi 67.461 ha terenuri cu destinație forestieră.
Până pe data de 31.12.2016 s-au emis un număr total de 85.868 de titluri
de proprietate pentru suprafața de 278.452 ha, din care 55.882 titluri cu
140.013 ha pentru terenurile agricole şi 29.986 cu 138.439 ha pentru terenurile cu
vegetație forestieră.
Conform Legilor fondului funciar nr. 18/1991 şi 1/2000 s-a emis un număr total
de 81.472 de titluri de proprietate pentru suprafața de 216.024 ha .
Urmare intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind modificarea şi
completarea Legilor fondului funciar nr. 18/1991 şi 1/2000, s-au depus în vederea
reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi cu vegetație
forestieră un număr de 19.789 cereri. Până la data actuală au fost soluționate de către
comisiile locale 19760 cereri din care un număr de 10.087 au fost respinse de
comisiile locale, 29 urmează să fie înaintate Comisiei Județene pentru validare şi un
număr de 9702 cereri au fost validate de Comisia Județeană cu suprafața de 213.504
ha, fiind emise 4.396 titluri cu 60.428 ha din care 1.353 titluri cu 20.779 ha agricol și
3.043 titluri cu 39.649 ha forestier .
Pe parcursul anului 2016 au fost convocate un număr de 4 ședințe ale
Comisiei Județene de aplicare a legilor fondului funciar fiind emise 40 de
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hotărâri, astfel în lunile ianuarie - aprilie 3 ședințe, și 24 hotărâri, iar în octombrie –
noiembrie o ședință, în care au fost adoptate 16 hotărâri.
În anul 2016, funcționarii publici din cadrul Compartimentului de aplicare a
legilor fondului funciar au întocmit 150 de răspunsuri la petițiile adresate
organelor centrale, județene şi în urma prezentării în audiență.
În vederea întocmirii unor răspunsuri pertinente şi obiective sau pentru
efectuarea unor controale de specialitate, specialiștii din cadrul Compartimentului de
fond funciar au efectuat un număr de 42 de deplasări în localitățile județului.
Activitatea privind aplicarea legilor fondului funciar este prezentată sintetic în
tabelul următor.
Titluri de proprietate de eliberat

Titluri de proprietate emise

Legea nr. 18/ 1991 și Legea nr. 1/ 2000
Legea nr. 247/2005
Număr ședințe Comisie județeană fond funciar

85.868

278.452 ha

81.472
4.369

218.024 ha
60.428 ha

4

Hotărâri ale Comisiei județene emise în 2016

40

Ordine ale Prefectului emise în 2016

130

Scrisori la care s-a răspuns

150

Controale cu privire la activitatea Comisiilor locale

2

Deplasări în teren pentru soluționarea petițiilor

42

Controale privind activitatea comisiilor locale de fond funciar

2

Circulare transmise comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar

3

Adrese ANRP

1

*
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3.6. C RE Ș TE RE A

E F I C IE N ȚE I ÎN C O N D U C E RE A D E P RE F E C T A A C TI VI T Ă ȚI I

SE R V IC I I LO R P UB LI C E D E C O N C E N T RA TE A LE M I N IS TE RE LO R Ș I A LE
C E LO R LA L TE O R G A N E A L E AD M IN IS T RA Ț IE I P U B LIC E C E N T R ALE , C A RE A U
SE D I U L ÎN J UD E Ț UL

H UN E D O A RA

Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1. monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor
și ale celorlalte organe centrale organizate în județ;
2. realizarea lucrărilor de secretariat pentru Colegiul Prefectural;
3. întocmirea raportului anual de activitate al Serviciului Conducerea Serviciilor Publice
Deconcentrate;
4. asigură, în colaborare cu structurile de specialitate ale instituției prefectului,
examinarea proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare privind execuția
bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite,
după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administrației publice
centrale organizat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în vederea emiterii
avizului prefectului.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, la nivelul Serviciului Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate au fost desfășurate pe parcursul anului 2016 un
număr de 14 acțiuni, dintre care cele mai reprezentative sunt următoarele:
»
Întocmirea Graficului lunar pentru monitorizarea activității serviciilor publice
deconcentrate (ultima săptămână a luni). (s-au întocmit 12 grafice lunare)
»
Deplasarea la sediul serviciilor publice deconcentrate în vederea întocmirii
raportului lunar de monitorizare, conform procedurii privind monitorizarea activității
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale
administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul
județului Hunedoara
»
Întocmirea rapoartelor lunare de monitorizare a activității desfășurate
de serviciile publice deconcentrate.
o S-au întocmit 204 rapoarte lunare de monitorizare (17 x 12 luni)
»
Pregătirea și participarea la ședințele lunare ale Colegiului Prefectural al
județului Hunedoara, realizarea lucrărilor de secretariat (ordine de zi, ordin de
convocare, mape cu materiale, proiecte HCP, etc.).
o S-au desfășurat 12 ședințe lunare ale CP (în 29.01.2016, 26.02.2016,
29.03.2016, 22.04.2016, 26.05.2016, 30.06.2016, 29.07.2016, 31.08.2016,
30.09.2016, 28.10.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
o S-au adoptat un număr de 20 hotărâri ale Colegiului Prefectural.
o S-au întocmit 12 Ordine ale Prefectului de convocare (OP nr. 27/2016,
68/2016, 91/2016, 119/2016, 146/2016, 229/2016, 270/2016, 289/2016,
308/2016, 364/2016, 387/2016, 399/2016).
o S-au analizat 21 rapoarte de activitate ale serviciilor publice deconcentrate
(s.p.d.)
o S-au desfășurat 4 analize trimestriale privind siguranța în școli.
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o S-a analizat modul de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996 a
Arhivelor Naționale, republicată, la nivelul s.p.d.
o S-a analizat „Planul general de măsuri pentru menținerea și asigurarea

ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul
sezonului estival, în perioada 15.06 – 15.09.2016” nr. 93115/24.05.2016,
emis de către M.A.I. – Direcția Gen. Management Operațional.

o S-au analizat rezultatele acțiunii de verificare a stării tehnice și funcționale a
construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din
județul Hunedoara.
o S-a întocmit OP nr.363/26.10.2016 privind modificarea componenței
Colegiului Prefectural al județului Hunedoara, ca urmare a HG nr.
690/28.09.2016.
»
Întocmirea procesului-verbal al ședinței Colegiului Prefectural. (s-au întocmit 12
procese-verbale)
»
Întocmirea și transmiterea la MAI-DGRIP a raportului lunar al ședinței
Colegiului Prefectural, ca urmare a radiogramei MAI nr. 1966064/DGICIP/06.11.2016.
(s-au întocmit 12 Rapoarte lunare)
»
Monitorizarea acțiunilor întreprinse de structurile MAI si serviciile publice
implicate pentru realizarea măsurilor stabilite prin HCP nr.4/2015 privind stabilirea
măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului
de siguranță a cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă 20152016.
»
Monitorizarea măsurilor întreprinse în perioada Sărbătorilor Pascale 2016
pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează sănătății, securității și
intereselor economice ale consumatorilor.
»
Monitorizarea acțiunilor întreprinse de structurile MAI si serviciile publice
implicate pentru realizarea măsurilor stabilite prin HCP nr.20/2016 privind stabilirea

măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului
de siguranță a cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă 20162017.
»
Completarea și transmiterea la MAI – DGICIP a chestionarului solicitat pentru
pregătirea discuțiilor cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, față de
participarea la ședințele colegiului prefectural ori ale unor comisii – ca urmare
radiogramei MAI nr.1.966.714/DGÎCIP/18.12.2015. (s-a completat chestionarul cu nr.
10471/08.01.2016)
Întocmirea Situației privind modul de respectare a prevederilor Legii nr.
16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la
nivelul serviciilor publice deconcentrate /instituțiilor publice din județ - pentru ședința
»

Colegiului Prefectural din data de 29.03.2016.

»
Verificarea și transmiterea pentru avizul prefectului, a proiectelor de buget și
situațiilor financiare privind execuția bugetară ale serviciilor publice deconcentrate, în
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conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
»

Rezultat: s-au emis:
o 12 avize consultative pentru situațiile financiare privind execuția bugetară la
31.12.2015
o 10 avize consultative pentru situațiile financiare privind execuția bugetară la
31.03.2016
o 10 avize consultative pentru situațiile financiare privind execuția bugetară la
30.06.2016
o 7 avize consultative pentru situațiile financiare privind execuția bugetară la
30.09.2016
o 2 avize proiecte buget pentru anul 2017.
*

3.7. R E P RE ZE N TA RE A

G U VE RN U LU I Î N TE RI T O R I U P RI N S U P R AVE G H E RE A

RE S P E C TĂ R II L E G I I LA N IVE L U L J UD E Ț UL UI

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv operațional, s-a urmărit în anul 2016 realizarea
următoarelor obiectivelor specifice structuri, prevăzute în Planul de acțiuni pentru

îndeplinirea obiectivelor operaționale ale instituției Prefectului – Județul
Hunedoara în anul 2016:
Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1. examinarea, împreună cu serviciile publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice
locale și județene, stadiului de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun;
2. elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele ordinelor
prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
3. urmărește modul în care se aduc la îndeplinire ordinele emise de prefect și informează asupra
eventualelor încălcări ale acestora;
4. întocmește semestrial Situația acțiunilor de verificare efectuate potrivit art. 6, alin.(1), pct.1, lit.
b) din HG nr. 460/2006;
5. întocmește semestrial Situația privind principalele structuri funcționale de specialitate
constituite în cadrul instituției;
6. efectuarea de controale de specialitate dispuse de prefect prin rezoluție sau ordin;
7. realizare de verificări, analize, studii;
8. asigură reprezentarea instituției în diferite grupuri de lucru, comisii mixte de lucru;
9. organizează și participă la întâlnirile de lucru ale conducerii instituției cu reprezentanți ai unor
servicii publice deconcentrate/instituții publice pe domenii specifice de activitate.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, au fost desfășurate pe parcursul
anului 2016 un număr de 149 acțiuni, din care:
o Nr. acțiuni CSPD: 68
o Nr. acțiuni SSM: 15
o Nr. acțiuni PM: 3
o Nr. acțiuni IT: 63
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Dintre aceste, acțiunile cele mai reprezentative sunt următoarele:
»

Întocmirea situațiilor semestriale referitoare la:
o acțiunile de verificare desfășurate în temeiul art. 6, alin (1), pct.1, lit.b) din
HG nr.460/2006, în semestrul II 2015.
o activitatea principalelor structuri funcționale de specialitate constituite în
cadrul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, în semestrul II 2015 - ca
urmare a radiogramei MAI nr.1611135/CCC/2012, care s-a anulat prin
radiograma MAI nr.2258667/13.05.2016, înreg.cu nr. 4648/13.05.2016. (sau întocmit 2 situații cu nr. 488/15.01.2016)

»
Participare la întocmirea situației privind acțiunile de îndrumare/verificare
desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Hunedoara în semestrul I 2016 – ca
urmare a radiogramei MAI nr.2258667/ 13.05.2016. (T: 20.07.2016)
»

Întocmirea rapoartelor lunare de monitorizare pentru grupurile de lucru:
o Grupul de lucru pentru creșterea gradului de siguranță pe calea ferată, pe
tronsonul Petroșani – limită cu județul Gorj;
o Grupul de lucru pentru prevenirea incendiilor cauzate de utilizarea focului
deschis nesupravegheat;
o Grupul de lucru pentru prevenirea si combaterea furturilor de cărbune din
Valea Jiului;
o Grupul de lucru pentru verificarea modului de funcționare a centrelor de
colectare a deșeurilor industriale reciclabile.
o (S-au întocmit 24 rapoarte lunare de monitorizare, acțiune anulată începând
cu semestrul II 2016)

»
Întocmire Ordin Prefect pentru modificarea componenței Grupului de lucru
pentru prevenirea și combaterea furturilor de cărbune din Valea Jiului. (s-a întocmit
OP nr. 51/29.01.2016)
»
Analiza si masuri in vederea combaterii sustragerii cărbunelui de la Societatea
Complexul Energetic Hunedoara. (în februarie 2016)
»
Întocmire informare către Ministerul Energiei cu privire la situația economicofinanciara a CEH.
o (s-a întocmit informarea cu nr.879/29.01.2016).
»
Întocmire adresa către MDRAP, MFP si ME pentru sprijinirea locuitorilor din
Valea Jiului, în contextul agravării situației economico-financiare de la CEH și faptului
că administratorul judiciar a anunțat și măsuri de reorganizare, inclusiv disponibilizări
de personal. (s-a întocmit adresa nr.2800/22.03.2016)
»
Participare la întâlnirea de lucru pentru analizarea posibilităților de asigurare a
căldurii in Valea Jiului – CEH, primăriile Petroșani, Vulcan, Lupeni, în data de
26.07.2016.
»
Participare la întâlnirea de lucru pentru analizarea posibilităților de asigurare a
căldurii in municipiul Deva, în data de 27.07.2016.
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»
Întocmirea situației asigurării agentului termic în sistem centralizat în județul
Hunedoara. (în 17.10.2016)
»
Solicitare informare privind situația economico-financiară a Societății CEH SA.
(s-a întocmit adresa nr.9803/18.10.2016)
»
Întocmire situație privind asigurarea agentului termic în sistem centralizat în
județul Hunedoara.
o (s-a întocmit situația în 27.10.2016)
»
Intervenție la ME si MAI pentru rezolvarea problemelor financiare de la CEH. (sa întocmit adresa nr.11322/25.11.2016)
»
Întocmire și transmitere adresă către 5 u.a.t.-uri din zona Brad pentru
urgentarea punerii la dispoziție a planurilor de parcelare în vederea realizării la timp a
lucrării „Reabilitarea DN 76 Deva-Oradea, sector Brad-Ionești”. (s-a întocmit adresa
nr.2580/15.03.2016)
»
Convocare și participare la ședințele de analiză a stadiului de execuție a
lucrărilor de reabilitare pe DN 76. (7 participări la ședințe în 03.02.2016, 01.04.2016,
12.04.2016, 16.06.2016, 24.08.2016, 28.09.2016, 08.11.2016)
»
Convocare și participare la ședințele de analiză a stadiului de execuție a
lucrărilor de reabilitare pe DN 66 și DN 7A. (2 participări la ședințe în 31.03.2016,
01.07.2016)
»
Monitorizare acțiune de extragere arbori care pun în pericol siguranța traficului
în zona DN7 km. 408+500-408+700,conf.adr.13581/17.05.16.
»
Întocmire adresă de atenționare către CJ Hunedoara privind starea DJ 685. (s-a
întocmit adresa nr.5819/22.06.2016)
»
Întocmirea situației privind execuția Autostrăzii Lugoj-Deva loturile 3 și 4. (s-a
realizat situația în 20.10.2016)
»
Analizarea in teren a stării tehnice si funcționale a DJ Dobra-Bătrâna. (în
24.11.2016)
»

Monitorizarea furnizării în județ a apei potabile de către SC APAPROD SA Deva.

»
Întocmire adresă
la AquaPrest Hunedoara, ca urmare adresei
nr.2499/25.07.2016 a Primăriei Vața de Jos privind alimentarea cu apă a localităților
comunei. (s-a întocmit adresa nr.7047/29.07.2016)
»
Participarea la întâlnirea de lucru cu Direcția Silvică, Garda Forestieră, IJJ, IPJ și
AJFP din data de 23.09.2016.
»
Sprijinirea demersurilor Spitalului Municipal Lupeni, prin intervenție la Guvernul
României – Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic, pentru asigurarea
finanțării în trimestrul I 2016 a CPU – Spital Municipal Lupeni de la bugetul de stat,
având în vedere că începând cu data de 01.01.2016 finanțarea nu se mai face din
FNUAS. (s-a întocmit adresa nr.1499/12.02.2016)
»
Întocmirea și transmiterea la u.a.t. a adresei privind demararea unor controale
de audit intern, cu privire la contractele încheiate cu compania Hexi Pharma, în
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perioada 2012-2015, la nivelul unităților publice sanitare cu paturi aflate în aria de
competență a autorităților publice locale, ca urmare a radiogramei MAI nr.
2258524/DGRIP/06.05.2016. (s-a întocmit adresa nr.4457/09.05.2016)
»
Colectarea și transmiterea la Ministerul Sănătății a rapoartelor/răspunsurilor
primite de la a.p.l. referitoare la efectuarea unor controale de audit intern, cu privire
la contractele încheiate cu compania HexiPharma, în perioada 2012-2015, la nivelul
unităților publice sanitare cu paturi aflate în aria de competență a autorităților publice
locale, ca urmare a radiogramei MAI nr. 2.258.524/DGRIP/06.05.2016. (s-a întocmit
adresa de răspunsnr.4457/25.07.2016)
»
Intervenție la Primăria municipiul Lupeni privind realizarea de urgență a
măsurilor stabilite de reprezentanții DSP Hunedoara în cazul situației speciale de
igienă și sanitație din municipiul Lupeni, unde s-au înregistrat 4 cazuri de Hepatită
acută de tip A. (s-a întocmit adresa nr.6.698/26.07.2016)
»
Întocmire situație referitoare la modul de implementare a OUG nr. 68/2008
privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativteritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se
desfășoară activități conexe actului medical, ca urmare a radiogramei MAI - DGRIP
nr.2260725/01.09.2016. (s-a întocmit situația nr.8173/08.09.2016)
»
Intervenție la E-ON Gaz Distribuție România SA-Tg. Mureș, pentru urgentarea
eliberării acordului pentru unitățile de învățământ din mun. Petroșani. (s-a întocmit
adresa nr. 8546/15.09.2016)
»
Întocmire si transmitere la u.a.t.-uri a adresei referitoare la implementarea
Legii nr.248/2015 – grădinițe.
o (s-a întocmit adresa nr.10067/26.10.2016)
»
Intervenție la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea repartizării
unui microbuz la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani. (s-a întocmit adresa
nr.10149/01.11.2016)
»
Comunicare la Primăria Petroșani a ISJ Hunedoara nr. 6319/21.11.2016 privind
repartizarea unui microbuz Școlar pentru CT „Dimitrie Leonida” Petroșani. (s-a
întocmit adresa nr.10149/28.11.2016)
»
Intervenție la Primăria orașului Uricani și Primăria comunei Sarmizegetusa
privind transmiterea urgentă la MDRAP a documentelor necesare încheierii
contractului de finanțare pentru obiectivele finanțate prin PNDL:
o Reabilitare clădire unde funcționează școala și grădinița din Câmpu lui

Neag;

o Reparații interioare la Școala Gimnazială clasele I-VIII din comuna

Sarmizegetusa.

o (s-a întocmit adresa nr.11612/07.12.2016)
»
Intervenție la CJH pentru clarificarea depozitarii temporare a deșeurilor
menajere. (s-a întocmit adresa nr.10921/16.11.2016)
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»
Pregătirea materialelor pentru ședință din 28.11.2016 de la MM referitoare la
implementarea SMID.
o (s-a întocmit situația nr.11322/25.11.2016)
»
Transmitere la u.a.t.-uri a adresei MDRAP ref. OG nr.14/2016 privind stingerea
plăților restante.
o (s-a întocmit adresa nr.8202/14.09.2016)
»
Transmitere solicitare la toate primăriile din județ pentru accesarea ajutorului
de minimis prevăzut in HG 723/2016. (s-a întocmit adresa nr.102217/31.10.2016)
»
Întocmirea și transmiterea la primării a adresei ref. la: fundamentarea sumelor
pentru finanțarea drepturilor asistenților personali și a indemnizației persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2016.
o (s-a întocmit adresa nr. 10844/14.11.2016)
»
Centralizarea situațiilor transmise de primării privind fundamentarea sumelor
pentru finanțarea drepturilor asistenților personali și a indemnizației persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2016.
o (s-a întocmit situația în 22.11.2016)
»
Verificare componență și denumiri ale unităților administrativ teritoriale din
județ ca urmare a solicitării MDRAP nr. 2989/13.01.2016. (s-a întocmit adresa de
răspuns nr.608/29.01.2016)
»
Participarea la verificarea modului de aplicare a prevederilor lit. A, pct.I, lit. a)
din HG nr.1723/2004, la Instituția Prefectului și serviciile comunitare, conform OP
nr.59/03.02.2016.
»
Răspuns la adresa MAI-DGRIP-nr.2260915/2016 -proiectul privind Centenarul
României și Primului Război Mondial. (s-a întocmit adresa nr. 8595/22.09.2016)
»
Participări în comisiile de concurs în vederea ocupării unor funcții publice din
cadrul s.p.d. și a.p.l.
o (41 participări)
»

Participări la videoconferințele organizate de ministere.
*
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3.8. A N A L IZ A

AC TI V IT Ă ȚI I D E S F Ă Ș U R A T E D E

D E C O N C E N TR A TE ÎN

C O LE G I UL P RE F E C T U RA L

S E R VIC I ILE

P U B LIC E

A L J UD E Ț U LU I

H UN E D O A R A

Colegiul Prefectural al județului Hunedoara funcționează în temeiul prevederilor art. 22
din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și este condus de către Prefectul județului Hunedoara.
Colegiu Prefectural al județului Hunedoara își desfășoară activitatea în conformitate cu
prevederile art. 12 – art. 14 și Anexei 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu
modificările și completările ulterioare.
Activitatea desfășurată în anul 2016 de către Colegiul Prefectural al județului Hunedoara a
urmărit îndeplinirea scopului acestuia, așa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.
460/2006, acela de asigurare a coordonării activității serviciilor publice
deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuțiilor de
conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale
administrației publice centrale organizate la nivelul județului Hunedoara.
Acțiunile realizate în cadrul lucrărilor Colegiului Prefectural pe parcursul anului 2015 au
vizat îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege, și care privesc armonizarea activității
serviciilor publice deconcentrate din județ, precum și implementarea programelor,
politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului
sau al localităților acestuia.
Membrii Colegiului Prefectural al județului Hunedoara au fost convocați și s-au întrunit
în anul 2016 în 12 ședințe lunare, în cadrul cărora au fost analizate 32 de tematici după
cum urmează:
Nr.
crt.

1.

Ședință CP
29 ianuarie 2016

Tematica dezbătută

1. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
3. Aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 pentru
realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare.

2.

26 februarie 2016

1. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de
Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara; Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.

3.

29 martie 2016

1. Informare privind activitățile desfășurate de structurile
deconcentrate și autoritățile administrației publice locale
pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele
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Nr.
crt.

Ședință CP

Tematica dezbătută

adiacente unităților de învățământ în semestrul I al anului
școlar 2015-2016.
2. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2015 de
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara; Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
3. Informare privind modul de respectare a prevederilor Legii
nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, la nivelul serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale
administrației publice centrale din subordinea Guvernului,
organizate la nivelul județului Hunedoara.
4.

22 aprilie 2016

1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2015 de
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
2. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2015 de
Casa Județeană de Pensii Hunedoara; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
3. Informare privind măsurile care se iau în perioada
Sărbătorilor Pascale 2016 pentru prevenirea și combaterea
practicilor care dăunează sănătății, securității și intereselor
economice ale consumatorilor.

5.

26 mai 2016

1. Raport privind activitatea desfășurată de Agenția pentru
Protecția Mediului Hunedoara în anul 2015. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul
Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu
în anul 2015 (inclusiv informare privind modul de îndeplinire a
HCP nr.2/2015). Măsuri pentru îmbunătățirea activității.

6.29 30 iunie 2016

1. Prezentarea „Planului general de măsuri pentru menținerea
și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a
cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06 –
15.09.2016” nr. 93115/24.05.2016, emis de către M.A.I. –
Direcția Generală Management Operațional.
2. Informare privind activitățile desfășurate de structurile
deconcentrate și autoritățile administrației publice locale
pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele
adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar
2015-2016.
3. Raport privind activitatea desfășurată de Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara în anul 2015.
Pagina 37 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 201 6

Nr.
crt.

Ședință CP

Tematica dezbătută

Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
4. Raport privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal
Hunedoara în anul 2015. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității.
7.

29 iulie 2016

1. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția pentru
Agricultură a județului Hunedoara în semestrul I 2016. Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
2.Raport privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Hunedoara
în semestrul I 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
3. Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul Județean
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în semestrul I
2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.

8.

31 august 2016

1. Informare privind activitățile desfășurate de structurile
deconcentrate și autoritățile administrației publice locale
pentru derularea, în condiții de siguranță a noului an școlar
2016-2017.
2. Informare privind situația autorizării sanitare a unităților de
învățământ din județul Hunedoara la începutul noului an școlar
2016-2017.
3. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană
pentru Cultură Hunedoara în semestrul I 2016. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.

9.

30 septembrie
2016

1. Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Hunedoara pe 8 luni 2016. Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Agenția Națională
de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Hunedoara pe 8 luni 2016.
Măsuri pentru îmbunătățirea activității.

10. 28 octombrie 2016

1. Raport privind activitatea desfășurată de Comisariatul
Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara pe 9 luni
2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara pe 9
luni 2016. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
3. Informare privind Strategia națională anticorupție pe
perioada 2016 - 2020

11. 25 Noiembrie 2016

1. Raport privind rezultatele acțiunii de verificare a stării
tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de
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Nr.
crt.

Ședință CP

Tematica dezbătută

apărare împotriva inundațiilor din județul Hunedoara.
2. Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai
județului Hunedoara pe primele 9 luni ale anului 2016.
12. 16 decembrie 2016

1. Informare privind modul în care s-a asigurat protecția
unităților de învățământ preuniversitar de la începutul anului
școlar 2016-2017, în conformitate cu prevederile Planul

Teritorial Comun de Acțiune al Județului Hunedoara pentru
creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului
didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele
adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA) nr.
8340 din 07.09.2016.
2. Stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea
ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a
cetățeanului, premergător și în contextul sărbătorilor de iarnă
(Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara; Inspectoratul
de Jandarmi Județean Hunedoara; Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Hunedoara; Comisariatul Județean pentru
Protecția Consumatorilor Hunedoara; Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara)
*

3.9. M O N IT O RI ZA RE A

M O D UL U I D E AP LIC ARE ÎN TE R IT O RI U

A P R O G RAM E LO R Ș I A S T R A TE G I I LO R G U VE R N A M E N TA LE

Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1.
contribuie la organizarea aplicării în județ a programelor și strategiilor
guvernamentale și sectoriale;
2.
monitorizează, pe baza Programului de guvernare, programe și strategii
generale și sectoriale;
3.
elaborează și prezintă prefectului informări periodice cu privire la situația și
evoluția stării generale economice, sociale, culturale, precum și cu privire la stadiul
realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în județ;
4.
întocmește Planul anual de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor din
Programul de guvernare;
5.
întocmește rapoartele trimestriale și rapoartele-sinteză privind stadiul de
implementare a Planului anual de acțiuni pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
6.
participă la realizarea planurilor, analizelor și informărilor semestriale/anuale
referitoarea la activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile publice
locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților
de învățământ preuniversitar.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, au fost desfășurate în anul 2016 un
număr de 28 acțiuni, dintre care cele mai reprezentative sunt următoarele:
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»

Întocmirea și transmiterea la MAI – DGICIP a Planului de acțiuni pe anul

2016 pentru realizare în județul Hunedoara a obiectivelor din noul Program
de Guvernare. (s-a întocmit Planul anual cu nr.957/29.01.2016)
»
Întocmirea raportului-sinteză la Planul de acțiuni pe anul 2016 pentru realizarea
în județul Hunedoara a obiectivelor din noul Program de Guvernare. (S-a întocmit
Raportul – sinteză cu nr.957/29.01.2016)
Întocmirea și transmiterea la MAI – DGICIP a Raportului trimestrial privind
stadiul de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea în județul
Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
»

o S-au întocmit 4 rapoarte trimestriale:
Raportul trimestrial la 12 luni 2015 nr.1362/09.02.2016
Raportul trimestrial la 3 luni 2016 nr.4635/13.05.2016
Raportul trimestrial la 6 luni 2016 nr.7621/12.08.2016
Raportul trimestrial la 9 luni 2016 nr.11334/25.11.2016

Întocmirea Raportului-sinteză trimestrial privind stadiul de
implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
»

o S-au întocmit 4 rapoarte-sinteză trimestriale:
Raportul-sinteză la 12 luni 2015 nr.1362/09.02.2016
Raportul-sinteză trimestrial la 3 luni 2016 nr.4635/13.05.2016
Raportul-sinteză trimestrial la 6 luni 2016 nr.7621/12.08.2016
Raportul-sinteză trimestrial la 9 luni 2016 nr.11334/25.11.2016
Completarea și transmiterea la MAI-DGRIP a machetei de raportare Priorități obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare decembrie 2015 – decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în
perioada 1 decembrie 2015 – 30 iunie 2016, solicitată prin radiograma MAI nr.
»

2.259.911/DGRIP/15.07.2016. (s-a întocmit situația nr.6.664/29.07.2016)
»
Întocmire adresă de intervenție la MENCS și MDRAP pentru dotarea unor
unități școlare cu microbuze și autobuze școlare. (s-a întocmit
adresa
nr.1014/01.01.2016)
»
Întocmire adresă și transmitere la 7 primarii pentru urgentare întocmire
documentații tehnico-economice pentru investiții în școli. (s-a întocmit adresa
nr.1383/09.02.2016)
»
Întocmire adresă de revenire la scrisoarea MDRAP din 09.02.2016 cu
instrucțiuni suplimentare pentru întocmire documentații tehnico-economice pentru
investiții în școli și transmitere la 7 primarii.
o (s-a întocmit adresa nr.1500/12.02.2016)
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»
Adresă la primăriile din județ selectate ca potențial beneficiare la finanțare de la
bugetul de stat pentru lucrări de modernizare/reabilitare școli, ca urmare a adresei
MDRAP nr.48830/18.05.2016.
o (s-a întocmit adresa nr.4859/20.05.2016)
»
Participare la realizarea analizelor și informărilor semestriale
referitoarea la activitățile desfășurate în anul școlar 2015-2016 de structurile
deconcentrate și autoritățile publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în
incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar - conform art. 4,
alin (1) din Dispoziția Secretarului de Stat din M.A.I. nr. I/1118 din 07.05.2015.
o S-au realizat 2 analize semestriale
o S-au întocmit și transmis la MAI-DGMO:
o informarea nr.2043/29.02.2016 pt .sem. I
o informarea nr.6366/13.07.2016 pt. anul școlar 2015-2016
Întocmirea și transmiterea la MAI – DGMO a Evaluării pe linia securității la
incendiu în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara »

conform radiogr. MAI nr.96571/SAER/26.07.2016.
o S-a întocmit evaluarea nr.7036/03.08.2016

o S-a întocmit adresa de revenire nr.7564/11.08.2016
»
Întocmire proiect Ordin Prefect pentru reactualizarea Grupului de lucru care
implementează și adaptează la nivel județean Planului Național Comun de Acțiune

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și
prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de
învățământ preuniversitar nr.94859/23.06.2016. (s-a întocmit Ordinul Prefectului
nr.291/26.08.2016)
»
Participare la ședința Grupului de lucru care implementează și adaptează la
nivel județean Planul Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de

siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în
incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar
nr.94859/23.06.2016. (în 29.08.2016)

»
Participare la realizarea și transmiterea la MAI-DGMO a analizei privind
activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile
administrației publice locale pentru derularea, în condiții de siguranță a
noului an școlar 2016-2017, ca urmare a prevederilor Dispoziției comune nr.
I/1068 din 10.08.2016.
o S-a realizat 1 analiză
o S-a întocmit și transmis la MAI-DGMO informarea nr. 7993/31.08.2016
»

Participarea la elaborarea Planului Teritorial Comun de Acțiune al

Județului Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a
personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele
adiacente unităților de învățământ preuniversitar, pe baza adaptării PNCA

nr.94859/23.06.2016, ca urmare a prevederilor Dispoziției comune nr.I/1068 din
10.08.2016. (s-a realizat PTCA nr. 8340/07.09.2016)
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»
Distribuirea PTCA nr. 8340/07.09.2016 fiecărei primării aflate pe raza de
competență, unde funcționează instituții de învățământ preuniversitar. (s-a întocmit
adresa nr. 8341/07.09.2016)
»
Participare la întocmirea și transmiterea la MAI-DGMO a machetei Situația

unităților de învățământ preuniversitar existente la nivelul județului
Hunedoara - ca urmare a radiogr. MAI nr.100.398/SAER/06.10.2016. (s-a întocmit
situația cu adresa nr.Nr.9418/12.10.2016)
»
Transmiterea la MDRAP a Situației privind necesarul de autovehicule
pentru transportul elevilor la nivelul județului Hunedoara - ca urmare a
solicitării MDRAP nr.102609/04.11.2016
Rezultat: S-a întocmit situația cu adresa nr.10944/16.11.2016

»
Întocmirea și transmiterea la MAI- D.G.I.C.I.P. a situației referitoare la
aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare –
conf. radiog. nr.2257224/10.03.2016. (s-a întocmit adresa nr.2483/15.03.2016)
»
Colectarea din teritoriu și transmiterea la MDRAP a chestionarelor solicitate, în
vederea analizării impactului programelor/a prevederilor actelor normative privind
construcția de locuințe sociale derulate de minister, în rândul u.a.t.-rilor. – ca urmarea
a adresei MDRAP nr. 34261/06.04.2016.
o (s-a întocmit adresa
chestionarele solicitate)

răspuns

nr.

3803/13.05.2016

și

s-au

transmis

»
Sprijinirea demersului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei de a impulsiona autoritățile administrației publice locale pentru întocmirea și
transmiterea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice - ca urmare a
adresei ANRE nr.40006/26.05.2016. (s-a întocmit adresa nr.5519/17.06.2016)
»
Difuzarea la primării de municipii, orașe și comune a adresei MDRAP nr.
67389/2016 referitoare la aplicarea OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței
energetice la blocurile de locuințe. (s-a întocmit adresa nr.7125/02.08.2016)
»
Întocmirea și transmiterea la primării a adresei referitoare la:
o elaborarea Programului de construcții locuințe sociale

2017;

pentru anul

o întocmirea Raportului privind fondul de locuințe pe care îl au în administrare
UAT-rile - ca urmare a solicitării MDRAP nr. 104064/14.11.2016
o (s-a întocmit adresa nr. 10942/16.11.2016)
»
Întocmirea și transmiterea la primării a adresei ref. la elaborarea pentru anul
2017 a Programului de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor
evacuați din casele naționalizate, conform prevederilor OUG nr. 74/2007 - ca
urmare a solicitării MDRAP nr. 108125/23.11.2016 (s-a întocmit adresa nr.
11380/28.11.2016)
»
Publicare si transmitere la primării informații privind PNDR 2014-2020 - conf.
radiogramelor MAI-DGICIP nr.2257093/07.03.2016 si nr.2257093/11.03.2016. (s-au
întocmit adresele nr.2401, 2498/22.03.2016)
»
Transmitere la primarii ghiduri MFP privind impozitarea conform cerințelor
MDRAP. (s-a întocmit adresa nr. 3783/19.04.2016)
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»
Întocmirea situației cu Proiectele de interes major la nivel județean și local.
(17.09.2016)
»
Reactualizarea datelor despre gospodăriile neelectrificate din județ si
transmiterea lor la ME, conform adresei nr.103395/2016. (s-a întocmit adresa
nr.10842/16.11.2016)
*

3.10. C RE Ș TE RE A

G RA D U L U I D E C U N O A Ș TE RE A S TĂ R II E C O N O M IC O - S O C I A LE

A J UD E Ț UL U I

Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1. realizează documentarea necesară și elaborează raportul anual privind starea
economico-socială a județului care se înaintează Guvernului prin Ministerul Afacerilor
Interne;
2. colaborează cu specialiștii Comisiei Naționale de Prognoză la elaborarea studiilor și
prognozelor pe termen scurt în sectorul industrial;

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, la nivelul Serviciului Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate au fost desfășurate în anul 2016 un număr de 2
acțiuni:
» Întocmirea și transmiterea la MAI-DGICIP a Raportului privind starea
economico-socială a județului Hunedoara în anul 2015. (s-a întocmit
Raportul anual cu nr.2537/14.03.2016)
» Solicitarea, colectarea și transmiterea la Comisia Națională de Prognoză a
Formularele de anchetă economică completate, de la agenții economici din
eșantionul stabilit pentru județul Hunedoara, în vederea realizării prognozelor în
sectorul industrial pe termen scurt – ca urmare a solicitării CNP nr.1195/2015.
» trimestrial s-au colectat Formularele de anchetă economică s-au transmis la
CNP cu adresele: nr.1440/ 11.02.2016, nr.3547/ 19.05.2016, nr.6707/
18.08.2016, 8762/ 17.11.2016
*

3.11. G E S T IO N A RE A T U T U RO R S I T U A Ț I IL O R D E U RG E N ȚĂ A P Ă R UTE P E
P A RC U RS UL AN UL U I 2016 Ș I IN I ȚIE RE A M ĂS U RI LO R C A RE SE IM P U N P E N T RU
P RE VE N I RE A A C E S TO RA

Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1. gestionează și urmărește aplicarea măsurilor dispuse de prefect în calitate de președinte al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, precum și ducerea la îndeplinire a
hotărârilor adoptate de acesta;
2. întocmește rapoarte și informări privind evoluția și desfășurarea evenimentelor în caz de
dezastru, precum și măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale în acest
domeniu, pe care le înaintează prefectului;
3. asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu
privire la evaluarea preliminară a efectelor și a pagubelor produse, precum și cu privire la
situația pagubelor produse în urma evaluărilor finale efectuate după perioada producerii
fenomenelor naturale periculoase;
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4. monitorizează acțiunile de limitare și de înlăturare a efectelor fenomenelor naturale periculoase,
precum și distribuirea de ajutoare persoanelor sinistrate;
5. conlucrează cu unitățile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Apărării Naționale și a Serviciului Român de Informații la elaborarea măsurilor care se impun
pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietății publice și a
proprietății private, siguranța cetățenilor și prevenirea infracțiunilor.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, la nivelul Serviciului Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate au fost desfășurate în anul 2016 un număr de 62
acțiuni, din care cele mai reprezentative sunt următoarele:
» Monitorizarea informărilor hidrologice transmise de S.G.A. Hunedoara.
» Monitorizarea informărilor/ atenționărilor/ avertizărilor hidrometeorologice
primite de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
Administrația Națională de Meteorologie sau Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor.
» Monitorizarea calamităților naturale produse pe teritoriul județului Hunedoara.
» Participare la ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Hunedoara.
o S-au desfășurat 8 ședințe ale CJSU:
ședința ordinară

CJSU din 29.01.2016

ședința extraordinară CJSU din 23.02.2016
ședință extraordinară CJSU din 06.04.2016
ședință extraordinară CJSU din 20.06.2016
ședința extraordinară CJSU din 30.06.2016
ședința extraordinară CJSU din 15.07.2016
ședința ordinară

CJSU din 07.11.2016

ședința extraordinară CJSU din 25.11.2016
o S-au adoptat 11 hotărâri CJSU
o
Au fost gestionate 8 situații de urgență generate de inundații și
12 alunecări de teren.
În anul 2016 s-au alocat prin HG nr.468/2016, HG nr.752/2016 și HG
nr.975/2016, sume în valoare de 36.713 mii lei pentru unitățile
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de
inundații.
» Întocmirea situației privind stocurile de materiale antiderapante și utilaje de
deszăpezire de la u.a.t.-uri și CJ Hunedoara - răspuns la adresa MAI-DGICIP
nr.1966716/30.12.2015. (s-au întocmit 3 situații lunare)
» Participare la comisia de verificare stocuri de materiale antiderapante și utilaje
de deszăpezire la bazele din județ aparținând SDN Deva și Consiliului Județean
Hunedoara. (în perioada 6-8 ianuarie 2016)
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» Întocmire centralizator cu situația pe u.a.t.-uri privind asigurarea cu utilaje și
materiale antiderapante pentru deszăpezire în iarna 2015-2016.
» Întocmire adresă către Consiliul Județean Hunedoara în vederea obținerii
datelor referitoare la noul „Acord cadru” în ce privește contractele de deszăpezire pe
drumurile județene pentru perioada 2016-2019. (s-a întocmit adresa
nr.564/18.01.2016)
» Întocmire adresă de răspuns la adresa Administrației Județene a Finanțelor
Publice Hunedoara nr.2303/2016 privind pagubele produse în anul 2015 ca urmare a
inundațiilor și secetei pedologice.
o (s-a întocmit adresa nr.644/22.01.2016)
» Diseminarea adresei Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr.523/CPP/2016
la toate primăriile, privind măsurile ce trebuie luate de către toate comitetele locale
pentru situații de urgență pentru prevenirea inundațiilor. (S-a întocmit adresa
nr.840/26.01.2016)
» Întocmirea Ordinului Prefectului pentru aprobarea Planului de pregătire în
domeniul situațiilor de urgență pe anul 2016. (s-a întocmit OP nr.51/29.01.2016)
» Verificare și întocmire adresă de răspuns la adresa OMNIASIG nr.D81013/2016,
privind producerea unei alunecări de teren în municipiul Petroșani. Str. Botoni nr.30.
(s-a întocmit adresa nr.1164/08.02.2016)
» Întocmire adresă către Direcția pentru Agricultură a județului Hunedoara pentru
nominalizare membrii în comisia de constatare a pagubelor și evaluarea pierderilor. (sa întocmit adresa nr.1360/10.02.2016)
» Întocmire adresă către Grupul de suport tehnic ptr. verificarea alunecării de
teren de pe DJ705A. (s-a întocmit adresa nr.1392/11.02.2016)
» Transmiterea raportului de sinteză privind prăbușirea de teren de pe DJ705A,
către Consiliul Județean Hunedoara. (s-a întocmit adresa nr.1746/22.02.2016)
» Verificarea și înaintarea spre avizare a Planului alb pentru managementul
incidentelor cu victime multiple a Spitalului municipal Hunedoara.
» Verificarea și transmiterea pentru refacere a Planului alb pentru managementul

incidentelor cu victime multiple a Spitalului municipal Lupeni.

» Întocmirea
răspunsului
la
radiograma
M.A.I./D.G.Î.C.I.P,
nr.
2257457/21.03.2016, privind situația structurilor poliției locale din județul Hunedoara.
(s-a întocmit adresa nr.2821/23.03.2016)
» Analizarea Procesului verbal privind acțiunea de verificare a modului în care au

fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în
localități – PV nr.1988/ 25.04.2016 - S.G.A. Hd.
» Transmitere adresă către ISU Hd pentru întocmirea Planului pentru asigurarea

resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență la
nivelul județului Hunedoara, pe anul 2016. (s-a întocmit adresa nr.5419/08.06.2016)
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» Întocmirea și transmiterea la M.A.I.-DGRIP a informărilor privind calamitățile
naturale produse pe teritoriul județului Hunedoara. (s-au întocmit adresele nr.
5649/14.06.2016 și nr. 5721/16.06.2016)
» Solicitare întocmire Raport de sinteză pentru alunecarea de teren din localitatea
Livadia, com. Tomești. (s-a întocmit adresa nr.5655/15.06.2016)
» Prelucrare si transmitere PV si RS ref. evaluare pagube inundații la MAI si
MDRAP.
» Întocmire răspuns la adresa MAI-Direcția Juridică nr. 163154/S2/TFC/2016, la
solicitarea Dl senator H. Vochițoiu referitoare la susținerea alocării, din Fondul de
rezervă al Guvernului pentru situații de urgență, a refacerii infrastructurii și acoperirea
daunelor cauzate de calamitățile naturale în județul Hunedoara și Valea Jiului. (s-a
întocmit adresa nr. 6002/29.06.2016)
» Întocmire răspuns la adresa MDRAP nr. 57578/2016 referitoare la evaluarea
pagubelor produse de inundații și alunecări de teren în perioada 24.05- 26.06.2016.
(s-a întocmit adresa nr. 5995/01.07.2016)
» Transmiterea Raportului de informare nr. 2312359/2016 privind alunecarea de
teren din municipiul Petroșani la CJ Hunedoara. (s-a întocmit adresa
nr.5959/04.07.2016)
» Răspuns la adresa MAI-DGRIP nr. 2259517/DGRIP/2016 referitoare la
memoriul Primăriei Lupeni înaintat Primului Ministru privind calamitățile naturale
(inundații). (s-a întocmit adresa nr.6044/04.07.2016)
» Întocmire adresă către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru
clarificarea unor situații legate de instituțiile care trebuie să întocmească rapoartele
operative și de sinteză. (s-a întocmit adresa nr. 6282/05.07.2016)
» Răspuns radiograma MAI-DGL nr.4068736/ 06.07.2016. privind pagubele
suferite de Instituția Prefectului ca urmare a calamităților naturale. (s-a întocmit
adresa nr. 6365/07.07.2016)
» Răspuns la radiograma MAI-DGRIP nr.2259781/DGRIP/11.07.2016 privind
pagubele înregistrate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile în perioada
24.05 – 30.06.2016. (s-a completat macheta și s-a trans. cu adresa nr.
6518/20.07.2016)
» Întocmirea și transmiterea Raportului privind modul de întocmire a Rapoartelor
de sinteză și PV de evaluare și validare a pagubelor. (s-a întocmit Raportul
nr.6723/18.07.2016)
» Întocmire răspuns la radiograma MAI/DGRIP nr 2259804/21.07.2016
referitoare la proiect OUG privind activități de neutralizare subproduse de origine
animală. (s-a întocmit adresa nr.6898/22.07.2016)
» Transmiterea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în Județul Hunedoara
la Consiliul Județean Hunedoara în vederea aprobării. (s-a întocmit adresa
nr.8791/21.09.2016)
» Răspuns la adresa MADR nr. 295952/2016 privind pagubele produse de secetă.
(s-a întocmit adresa nr. 8542/22.09.2016)
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» Întocmire referat și ordin pentru reactualizarea C.J.S.U. (s-a întocmit Ordinul
Prefectului nr. 335/12.10.2016)
» Întocmire adresă către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru
clarificarea unor aspecte legate de calamitățile naturale. (s-a întocmit adresa nr.
9277/05.10.2016)
» Întocmire adresă către C.J.Hd și S.D.N. Deva pentru verificarea stocurilor de
materiale antiderapante, urmare Rad.-MAI-100289/2016. (s-a întocmit adresa nr.
9249/05.10.2016)
» Centralizarea datelor privind stadiul pregătirilor de iarnă pe DN și DJ. (Rad.MAI-100289/2016). (s-a întocmit situația nr. 9249/2016)
» Întocmire adresă către primăriile din județ și centralizarea datelor privind
stadiul pregătirilor de iarnă pe străzi și DC. (s-a întocmit adresa nr. 9497/10.10.2016)
» Întocmire adresă către primăriile din județ privind aprovizionarea cu lemne a
populației. (s-a întocmit adresa nr. 9812/18.10.2016)
» Centralizarea datelor privind aprovizionarea populației cu lemne de foc (la
u.a.t.-urile cu probleme). (s-a întocmit situația în 26.10.2016)
» Participare la ședință de analiză a stadiului pregătirii DJ si DN pentru iarna
2016-2017.
» Participare la ședință de analiză a stadiului asigurării lemnului de foc de către
DS Deva.
» Monitorizarea lemnului de foc vândut de DS Deva
» Întocmirea referatului și ordinului prefectului privind
componenței C.L.C.B. (Ordinul Prefectului nr.379 /11.11.2016)

reactualizarea

» Întocmire răspuns la adresa Secretarului de Stat dr. Raed Arafat,
nr.101.953/2016 privind situația stocurile de materiale antiderapante, utilajelor de
deszăpezire și contractele încheiate de uat-urile din județ. (s-a întocmit situațiile
nr.10267/03.11.2016 și 10267/10.11.2016)
» Întocmire adresă către C.J.Hd și Primăria mun. Hunedoara privind situația
podurilor cuprinse între confluența cu râul Cerna și DJ 687. (s-a întocmit adresa
nr.10539/08.11.2016)
» Întocmire adresă către SDN Deva, C.J.Hd și toate primăriile pentru
comunicarea contractelor de deszăpezire valabile în iarna 2016-2017. (s-a întocmit
adresa nr.10267/08.11.2016)
» Centralizarea datelor privind contractele de deszăpezire pentru iarna 20162017. (s-a întocmit situația nr.10267/2016)
» Transmiterea solicitării MDRAP, in teritoriu, pentru inventarierea imobilelor din
clasele I si II de importanta - expunere la cutremur. (s-a întocmit adresa
nr.10752/14.11.2016)
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» Întocmire adresă către IPJHd și ISU Hd pentru efectuarea de controale la
societățile comerciale care fac deszăpezirea pe drumurile naționale și județene din
Valea Jiului. (s-a întocmit adresa nr. 10955/16.11.2016
» Întocmire adresă către toate primăriile care au Poliție Locală pentru
participarea polițiștilor locali la programul de formare inițială. (s-a întocmit adresa nr.
10943/17.11.2016
» Răspuns la adresa MAI-DSU nr. 3746/15.11.2016, privind contractele de
deszăpezire pe DN, DJ și DC. (s-a întocmit adresa nr.10919/2016
» Răspuns la radiograma M.A.I.-D.G.R.I.P. nr.2262331 privind evaluarea
pagubelor produse în județul Hunedoara în perioada 11-31.11.2016. (s-a întocmit
adresa nr. 11176/24.11.2016
» Centralizarea datelor privind situația stocurilor de materiale antiderapante și a
utilajelor de deszăpezire pentru luna noiembrie 2016. (în 29.11.2016)
» Participarea la ședința Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor
de urgență generate de inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la
construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale și secetă hidrologică, pentru situația de
la iazul de decantare Pârâul Mealului-comuna Certeju de Sus. (în 21.11.2016)
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA
Nr.
crt.

1.
2.

Ședință CJSU

Tematica dezbătută

CJSU din 29.01.2016

1. Evaluarea activității CJSU în anul 2015
2. Evaluarea activității IJSU Hunedoara în anul 2015

Ședința extraordinară

1. Prezentarea și aprobarea „Planului General de

Ședința ordinară

CJSU din 23.02.2016

Măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor
negative generate de creșterea nivelului precipitațiilor
prognozate pentru perioada februarie – aprilie 2016”
– Hotărârea nr. 1/23.02.2016
2. Prezentarea și aprobarea „Planului Comun de

acțiuni pentru reducerea riscului de incendiu la fondul
forestier/vegetație
uscată”
–
Hotărârea
nr.
3.

Ședință extraordinară
CJSU din 06.04.2016

1/23.02.2016
1. Prezentarea situației existente pe DN 7 km
410+100 - 411+800, stânga, unde la liziera pădurii sau constatat copaci, parțial dezrădăcinați, înclinați
spre drum, care în cazul desprinderii pot cădea pe
drumul național, periclitând siguranța circulației.
2. Prezentarea și aprobarea „Planului de măsuri

privind tăierea arborilor care pun în pericol circulația
rutieră pe DN 7 km 410+100 - 411+800” – Hotărârea
nr. 2/06.04.2016
4.

Ședință extraordinară
CJSU din 20.06.2016

1.Analiza situației operative înregistrate la nivelul
județului Hunedoara în perioada 19-20.06.2016.
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Nr.
crt.

5.

Ședință CJSU

ședința extraordinară
CJSU din 30.06.2016

Tematica dezbătută

2.Prezentarea și stabilirea măsurilor ce se impun în
vederea pregătirii, organizării și desfășurării acțiunilor
de răspuns în cazul manifestării situațiilor de urgență
generate
de
fenomenele
hidro-meteorologice
periculoase – Hotărârea nr. 3/20.06.2016
1. Prezentarea și aprobarea Situației privind pagubele
produse la obiectivele de infrastructură (DN, DJ, DC,
poduri, podețe, punți pietonale, lucrări de artă) cele
mai afectate din județul Hunedoara, datorită
inundațiilor și alunecărilor de teren din perioada
15.05.2016-20.06.2016, care urmează să fie propuse
în proiectul de act normativ ce va fi elaborat de
Consiliul Județean Hunedoara și Instituția Prefectului
– Județul Hunedoara în vederea obținerii de sume din
fondul de intervenție la dispoziția Guvernului Hotărârea nr. 4/30.06.2016
2. Analizarea și avizarea „Planului județean pentru

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul
2016” - Hotărârea nr. 5/30.06.2016
3. Analizarea adresei
nr.11677/29.06.2016.
6.

ședința extraordinară
CJSU din 15.07.2016

7.

ședința ordinară
CJSU din 17.11.2016

SC

APAPROD

SA

Deva

1. Prezentarea și aprobarea „Planului de măsuri

pentru prevenirea și limitarea efectelor negative
generate de fenomenele hidro-meteorologice
periculoase prognozate pentru intervalele 15.07.2016,
ora 18.00 – 16.07.2016, ora 10.00 și 16.07.2016, ora
15.00 – 17.07.2016, ora 06.00” - Hotărârea nr.

6/15.07.2016
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a „Planului

de măsuri privind gestionarea situațiilor de urgență
specifice sezonului de iarnă 2016-2017, pe teritoriul
județului Hunedoara” - Hotărârea nr. 8/17.11.2016
2. Stadiul pregătirii pentru iarna 2016-2017 și situația
stocurilor
de
materiale
necesare
asigurării
practicabilității drumurilor naționale și județene.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a „Planului
de activități al CJSU Hunedoara pentru anul 2017” Hotărârea nr. 7/17.11.2016
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a „Planului

de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei
porcine africane în efectivele de animale de pe
teritoriul județului Hunedoara” - Hotărârea nr.
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Nr.
crt.

8.

Ședință CJSU

ședința extraordinară
CJSU din 25.11.2016

Tematica dezbătută

9/17.11.2016
5. Prezentarea adresei IGSU nr.22758/31.10.2016,
transmisă către toate ministerele și autoritățile
publice centrale reprezentate în CNSU, privind
întocmirea Registrului Național de Capabilități și
supunerea spre aprobare a planificării instituțiilor
reprezentative în CJSU pentru introducerea datelor
cuprinse în formulare - Hotărârea nr. 10/17.11.2016
1. Prezentarea memoriului tehnic privind situația
iazului de decantare Valea Mealului, din cadrul
obiectivului minier Certej.
2. Prezentarea concluziilor și măsurilor stabilite de
către Grupul de suport tehnic privind gestionarea
situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene
meteo
periculoase,
accidente
la
construcții
hidrotehnice, poluări accidentale și secetă hidrologică
în data de 21.11.2016, pentru remedierea
deficiențelor constatate la iazul de decantare Valea
Mealului” - Hotărârea nr. 11/25.11.2016
*

3.12. A P LIC A RE A

A P O S T ILE I P E AC TE LE O F IC I ALE A D M I N I ST RA T I VE

Prin Ordonanța Guvernului nr. 66 din 24 august 1999 România a aderat la
Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine,
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. Singura formalitate care ar putea fi cerută
pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului
sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act este aplicarea
apostilei.
APOSTILA este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat
semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă,
care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.
SCOPUL eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru
prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
PROCEDURA de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative
emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte
organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de
interes public, în cadrul unor competențe stricte stabilite prin lege, se desfășoară prin
intermediul Biroului Apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului. Pentru
Instituția Prefectului Județul Hunedoara a fost întocmită procedura operațională
nr.6431/28.06.2013 revizuită în data de 31.08.2015.
COMPETENȚA: Semnarea apostilei se realizează de către subprefectul
județului, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în
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imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului
să îl înlocuiască pe subprefect.
Principalele categorii de acte oficiale pentru care se eliberează
apostila în cadrul instituției prefectului:
1. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de
căsătorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe
actele de stare civilă, certificat de divorț pe cale administrativă;
2. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
3. acte care atesta componenta familiei (certificat, atestat);
4. certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;
5. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
6. acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obținuta în
sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat**/diplomă de absolvire, certificat de
calificare profesională**), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea –
pregătire și experiența profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru
transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducător, certificate de pregătire
profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticității
certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de
consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
7. acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul
medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverință (de
confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de libera practică, de studii
complementare etc.), recomandare;
8. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidentă fiscală, de atestare fiscală privind
impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);
9. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin
care se atestă activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate etc.);
10. acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a școlii postliceale,
diplomă de licență - și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de
echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în
limba româna și în limba engleza - etc.);
11.acte cu caracter medical (adeverința medicală, certificat de concediu medical,
dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
12. certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
13. certificate de botez, certificate de cununie, sentința de divorț bisericesc,
adeverințe;
14. alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru
exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau
familie aptă să adopte etc.), autorizație (de procurare armă și muniție, de liberă practică,
pentru desfășurarea activității de diriginte de șantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de
asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.),
brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind
încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare/suspendare a indemnizației
pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind
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numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licența (de
antrenor, de funcționare a societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi
particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă,
de vânătoare etc.);
15. extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate,
adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o
anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte
funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru
copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la libera
circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul
legii.
*cu excepția certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de
oficiile consulare ale României în străinătate.
**apostila nu se eliberează și pentru suplimentul descriptiv al certificatului.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar
(pe bază de procură notarială sau procură întocmită la o Ambasadă ori misiune
diplomatică românească).
Pentru firme, societăți comerciale, persoana care se prezintă în vederea
legalizării documentelor trebuie să prezinte delegație din partea firmei, alături de
contractul de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului. În cazul rudelor de
până la gradul II inclusiv nu este necesară prezentarea unei procuri ci doar
documente din care să rezulte gradul de rudenie cu titularul actului, dacă acest lucru
nu rezultă din actul de identitate.
Începând cu data de 01.12.2015 completarea şi eliberarea apostilei se face prin
intermediul aplicației informatice „ Sistem interoperabil centralizat pentru evidența
apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative”.,
gestionat de către Ministerul Administrației şi Internelor – Direcția Generală pentru
Relațiile cu Instituțiile Prefectului. Înregistrarea datelor ce urmează a fi arhivate (data
primirii cererii, numărul de cerere/act, numele solicitantului (persoană fizică/persoană
juridică), calitatea solicitantului, titularul actului (numele, cetățenia), denumirea actului
(serie, nr./ nr. pag), emitentul actului, statul în care se folosește actul, actul de
împuternicire (tipul/nr.), date referitoare la verificare, cine a semnat apostila,
observații.) se face în registrul electronic, într-un fișier separat, parolat, din
calculatorul existent în cadrul Biroului Apostilă.
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Situația documentelor administrative care au fost apostilate în cursului anului
2016

Număr cereri

Număr acte

Valoarea
taxelor
consulare
achitate

Valoarea
taxelor
achitate
pentru
cerere

Valoarea
totală a
taxelor
achitate

Total

Persoane
fizice

Persoane
juridice

Total

Persoane
fizice

Persoane
juridice

ianuarie

133

108

25

178

145

33

4.642

399

5.041

februarie

112

108

14

151

136

15

3.652

336

3.988

martie

181

156

25

238

206

32

5.940

543

6.483

aprilie

86

78

8

126

117

9

2.970

258

3.228

mai

128

106

22

162

137

25

4.114

384

4.498

iunie

126

102

24

163

135

28

4.202

378

4.580

iulie

196

160

36

251

208

43

6.468

588

7.056

august

294

238

56

390

310

80

10.340

882

11.222

septembrie

163

127

36

235

184

51

6.292

489

6.781

octombrie

133

119

34

172

128

44

4.752

399

5.151

noiembrie

93

74

19

138

117

21

3.498

279

3.777

decembrie

113

94

19

152

128

24

3.872

339

4.211

TOTAL:

1.758

1.470
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2.356
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IV. S ERVICII P UBLICE C OMUNITARE
4.1. A C TI VI T A TE A S E R VIC I UL U I P U B LIC C O M U N I T AR
E VI D E N ȚA P A Ș A P O A R TE L O R S IM P LE H U N E D O A R A

PENTRU

E L IBE R A RE A

ȘI

1. ACTIVITATEA ÎN CIFRE
În perioada analizată Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple Hunedoara a procesat un număr de 21.151 de cereri de
eliberare de pașapoarte, comparativ cu anii anteriori fiind depășit maximul anual
de cereri înregistrat în anul 2015, an în care au fost primite 16.435 de cereri:
CERERI PRIMITE

N UM Ă R
PT

MDOC

1 2. 3 5 1
2 45
-

4. 5 6 4
98
-

2. 9 5 2
9 41
-

12.596

4.662

3.893

PE

Pa șa p oa r te e le ctr o ni ce
Pa șa p oa r te e le ctr o ni ce – CR D S
Pa șa p oa r te t e mp ora re
Pa șa p oa r te t e mp ora re – CR DS
Cere ri re f uza te

TOTAL

Creșterea foarte mare de cereri înregistrată în acest an a fost generată de mai
mulți factori, între care putem enumera:
- deschiderea la 01.01.2014 a pieței muncii pe teritoriul Uniunii Europene pentru
cetățenii români;
- nesiguranța dreptului la libera circulație în Marea Britanie după BREXIT;
- expirarea pașapoartelor simple cu valabilitatea de 10 ani emise începând din
anul 2006 (perioada februarie 2006-ianuarie 2010 pentru titulari cu vârsta mai
mare de 25 de ani)
Situația totală a cererilor primite în perioada analizată, comparativ cu anii
anteriori, se prezintă conform graficului alăturat:
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6.000

31
9

57
8

8.000

66
2
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Din punctul de vedere al tipului de pașaport solicitat, pașaportul electronic
păstrează trendul ascendent în preferințele solicitanților, cu un procent de 77,96% în
acest an.

Pentru rezolvarea cererilor s-a menținut un flux bine organizat, de la primirea cererilor
și până la înmânarea pașapoartelor, respectându-se metodologia de lucru, legile și
ordinele în vigoare, avându-se permanent în vedere exigențele legate de operativitate.
În perioada analizată au fost efectuate verificări în vederea avizării restabilirii
domiciliului în România pentru 106 solicitanți.
În activitatea pe linie de pașapoarte au fost sancționate contravențional un
număr de 212 persoane ca urmare a încălcării regimului pașapoartelor, aplicându-se
un număr de 186 de amenzi în valoare de 7.510 lei, gradul de încasare a amenzilor
aplicate fiind de 67,11% (5.040 lei).
S-a asigurat în cursul anului 2016 personalizarea unui număr de 4.926
pașapoarte temporare, reușindu-se încadrarea în termenul stabilit de 2 ore.
Au fost rebutate tehnologic un număr de 7 pașapoarte temporare,
reprezentând un procent de 0,14% din numărul total personalizat (6 din cauza
imprimantei și 1 din cauza laminatorului).
Punctul de lucru Petroșani
În cursul perioadei supuse analizei, prin Punctul de lucru Petroșani, lucrătorii
serviciului au preluat 1.825 de cereri și au livrat 1.914 de pașapoarte electronice
cetățenilor din Valea Jiului.
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Cereri de paşapoarte electronice primite la Petroşani
comparativ cu numărul primit la Deva
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PETROȘANI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cereri primite

485

1.576

1.594

1.519

1.691

1.825

Pașapoarte eliberate

422

1.868

1.888

1.689

1.609

1.914

Pe linia compartimentului INFORMATICĂ
Nu au fost probleme deosebite în funcționarea aplicației de pașapoarte; au fost
făcute 64 de solicitări la HelpDesk, din care 56 în vederea efectuării corecțiilor în bazele
de date și 8 pentru cauze tehnice.
A fost asigurată actualizarea informațiilor de pe site-ul serviciului, precum și primirea
și trimiterea petițiilor primite prin poșta electronică.
Din luna august 2016 ambele funcții ale Compartimentului Informatică sunt vacante
și nu s-a reușit încadrarea lor.
Pe linia compartimentului RESTRICȚII
În perioada supusă analizei au fost luate în evidență un număr de 678 de
persoane – suspendări ale dreptului la liberă circulație (129 cu pașapoarte valabile,
229 cu pașapoarte expirate și 320 nedeținători de pașaport). Au fost efectuate 42 de
acțiuni în teren, fiind retrase 29 de pașapoarte de la persoanele împotriva cărora a
fost dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulație.
În baza sentințelor judecătorești, au fost operate mențiuni în bazele de date cu
privire la 147 de persoane cercetate penal.
De asemenea, au fost efectuate mențiuni în bazele de date cu privire la 166 de
persoane dispărute de la domiciliu (UG), 40 de persoane ale căror pașapoarte au fost
găsite pe teritoriul altor state, precum și 275 de persoane, cetățeni români aflați în
dificultate în străinătate (arestate, accidentate, internate în spital ori decedate).
Au fost operate mențiuni cu privire la 244 de persoane față de care s-a dispus
revocarea urmăririi generale.
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Pe linia colaborării cu organele de urmărire penală, au fost furnizate la cerere
date despre 104 persoane aflate în bazele de date.
Lucrătorii compartimentului au înaintat către organele de urmărire penală
(parchet), în vederea continuării cercetărilor, trei lucrări privind săvârșirea unor
fapte penale (fals de identitate)
Pe linia ARHIVĂ OPERATIVĂ
În această perioadă au fost arhivate electronic, prin scanare, un număr de
4.630 mape personale din arhiva operativă.
Nu a fost realizată măsura dispusă în urma Inspecției Corpului de Control al
M.A.I., aceea de obținere a unui spațiu suplimentar pentru întreaga arhivă a serviciului
(operativă și curentă).

2. RELAȚIA CU CETĂȚEANUL
Zilnic, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple Hunedoara interacționează cu foarte mulți cetățeni prin intermediul lucrătorilor
de la ghișeu. Programul de lucru cu publicul este în conformitate cu HGR nr.1723 din
2004.
Depunerea actelor se face în baza bonurilor de ordine, care se eliberează în
fiecare zi începând cu ora deschiderii. Pentru că cererea în timpul vârfului de sarcină
din perioada estivală este foarte mare, cetățenii formează cozi din timpul nopții,
aspect care a fost perceput negativ de către solicitanți.
Facem precizarea că din anul 2010, cetățenii români care se găsesc în
străinătate pot depune actele pentru eliberarea de pașapoarte și la misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale României. Ca dovadă, în cursul acestui an au fost
3.893 de cereri depuse în acest fel, doar 941 din ele fiind pentru cetățeni români care
domiciliază în străinătate.
Sistemul de transmitere a pașaportului electronic prin curier a fost solicitat
în această perioadă de către 2.556 cetățeni.
Au fost primite și soluționate un număr de 55 de petiții, din care 41 au fost
primite și s-a răspuns prin e-mail; nu au fost persoane în audiență.
*

4.2. A C TI VI T A TE A S E R VIC I UL U I P U B LIC C O M U N I T AR R E G IM P E RM ISE
C O N D UC E RE Ș I Î N M AT R IC UL A RE A V E H I C U LE L O R

DE

În anul 2016, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere
și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara a avut ca obiectiv îndeplinirea principalelor
atribuții legale, menționate în O.G. nr.83/ 2001 cu modificările și completările ulterioare:
- evidenta, editarea și eliberarea permiselor de conducere, examinarea candidaților în
vederea obținerii unei/ unor categorii de permis de conducere, evidenta vehiculelor
înmatriculate, eliberarea certificatelor de înmatriculare, autorizarea pentru circulație
provizorie, confecționarea plăcutelor cu numere de înmatriculare.
- administrarea sistemului informatic în vederea gestionarii și actualizării Registrului
National de Evidenta a Vehiculelor Înmatriculate și posesorilor de permise de conducere.

Prin exercitarea atribuțiilor executate anterior, serviciul a acționat în special
pentru îmbunătățirea calității serviciului public, prin diminuarea timpilor de emitere a
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documentelor specifice, asigurarea aplicării unitare a cadrului normativ existent,
precum și pentru îmbunătățirea și completarea acestuia.
De asemenea, în plan interinstituțional a continuat procesul de deschidere și
interoperativitate în vederea valorificării superioare a bazelor de date administrate de
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Hunedoara pentru necesitățile legale ale altor instituții publice.

1. ÎNMATRICULĂRI
În anul 2016 au fost efectuate 17.337 înmatriculări, fata de 15.864 în aceeași
perioada a anului 2015.
Au fost radiate 10.291, un număr de 1.822 vehicule au fost radiate prin casare.
Pentru definitivarea dosarului de înmatriculare au fost atribuie 16.340 autorizații
provizorii de circulație fata de 13.352 în anul 2015.
Parcul auto 2016 este de 143.304 vehicule din care 113.593 autoturisme.
Conform “Protocolului” cu Ministerul Finanțelor au fost verificate în sistem informatic
chitanțele de achitare a taxei de timbru, nefiind semnalate cazuri de chitanțe false.
De la operaționalizarea sistemului Eucaris sunt verificate vehiculele provenite din
import, cele cu documente lipsa au fost trimise la D.R.P.C.I.V. București pentru verificare.
A fost reprelucrată Legea privind taxa de timbru.
Sunt verificate în aplicația R.A.R. cărțile de identitate ale vehiculelor.
Faptul ca Serviciul Impozite și Taxe aplica prevederile Codului Fiscal privind
scoaterea de la impunere a mijloacelor auto în baza actului de înstrăinare, a redus
numărul persoanelor care solicitau radierea.
Au fost efectuate 7.612 de verificări în baza de date la solicitarea altor unități M.A.I.,
Serviciilor Impozite și Taxe, judecătoriilor, societăților de insolventa și executori
judecătorești.
Nu au fost cazuri de certificate de înmatriculare pierdute prin posta, motivul
returnării fiind lipsa titularului de la domiciliu.
După intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016,
taxele aferente eliberării permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a
autorizațiilor de circulație provizorie s-a încasat la ghișeul serviciului, valoare totală
fiind de 963.902 lei.
S-a încasat din atribuirea de placi suma de 1.695.507 lei.
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2. PERMISE DE CONDUCERE ȘI EXAMINĂRI
În anul 2016 au fost eliberate 18.141 permise de conducere fata de 11.707 în
anul 2015.
Conform metodologiei în vigoare au fost preschimbate 421 permise de
conducere cu documente similare romanești.
Toate permisele de conducere au fost preschimbate numai după confirmarea
autenticității lor.
Deasemnea au fost verificate și dezactivate permisele de conducere romanești
preschimbate cu documente similare în străinătate.
Conform Dispoziției D.R.P.C.I.V. au fost trimise în copie spre verificare
certificatele medicale depuse pentru preschimbarea permiselor de conducere.
Evoluția numărului de permise eliberate și preschimbate pentru perioada 2012 2016
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Activitatea de examinare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.M.A.I.
nr.268/ 2010 și a dispozițiilor emise de Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor București.
La proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere au
fost examinați 15.294 candidați, fiind declarați admiși 8.623 și respinși 6.671
procentul de promovabilitate fiind de 56,38%.
Pentru proba de traseu au fost examinați 10.483 candidați, fiind admiși
8.295, procentul de promovabilitate fiind de 79,13%.
În prezent sunt atestați 5 lucrători plus șeful serviciului, 4 ofițeri și 2 agenți din
care 2 ofițeri sunt din cadrul Compartimentului Înmatriculări.
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Evoluția numărului de persoane examinate și persoane admise pentru anii 2012 – 2016
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3. CONTROL ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICA
In anul 2016 au fost efectuate 14 controale ale comisiei de examinare,
urmându-se respectarea timpilor de examinare și efectuarea manevrelor obligatorii.
Cu ocazia controalelor efectuate au fost depistate autovehicule cu R.C.A sau I.T.P.
expirate, examinarea fiind amânată.
Toate documentele primite sunt verificate de către ofițerii responsabili pe linie.
A fost reprelucrat art.7 din O.M.A.I. nr. 1501/ 2006 și Legea 9/ 2013.
După verificarea dosarelor depuse pentru casarea vehiculelor am constatat ca au
fost cerute în unele cazuri documente în plus fata de prevederile O.M.A.I. nr.1501/ 2006.
Întrucât am constatat după verificarea anexelor de examinare ca au fost
persoane examinate după depășirea numărului de puncte de penalizare pentru a fi
declarat “respins” s-a solicitat ca examinarea sa se întrerupă la depășirea punctajului.
Conform dispoziției șefului serviciului a verificat lunar prin sondaj legalitatea
chitanțelor de achitare a taxei de timbru.
Lunar șeful serviciului a efectuat controale pe linie de munca înmatriculări
vehicule și eliberare permise de conducere.
În perioada iulie-august 2016, solicitările pentru preschimbarea permiselor de
conducere , examinarea în vederea obținerii permisului de conducere și înmatriculările
de autovehicule au crescut foarte mult, a fost necesară luarea unor măsuri la nivelul
serviciului care să ducă la scurtarea timpilor de așteptare la ghișee sau pentru
programare la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.
Astfel, s-au restricționat concediile de odihnă ale lucrătorilor în această perioadă,
la nevoie s-a prelungit programul de lucru, iar ofițerii specialiști au efectuat activități
de lucru cu publicul pentru a se atinge obiectivele prioritare:
- reducerea timpilor de așteptare la ghișee
- fără nemulțumiri și reclamații din partea cetățenilor
- programarea pentru susținerea probei practice a examenului pentru obținerea
permisului de conducere în timp cât mai scurt (de la 2-3 zile la maximum 20 de zile).
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4. PREVENIREA ȘI COMBATEREA INFRACȚIONALITĂȚII
Cu ocazia verificării autenticității și valabilității permiselor de conducere preschimbate
la autoritățile străine au fost depistate în 8 cazuri eliberarea unor duplicate ca urmare a
declarării permiselor de conducere pierdute deși acestea erau predate altor state pentru
preschimbare.
Dosarele în copie au fost înaintate la I.P.J. Hunedoara pentru continuarea cercetărilor.
In cazul a 13 autovehicule cu semnalare de auto “furat” dosarele au fost înaintate la
I.P.J. Hunedoara, un vehicul au fost revocat ca urmare a dispoziției organelor de urmărire
penală.
Într-un număr de 57 de cazuri, pentru absenta unor documente, dosarele au fost
înaintate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București
conform art.7 alin.5 din O.M.AI. nr.1501/ 2006.
Vehiculele au fost verificate în portalul R.A.R., iar chitanțele privind plata taxei de
timbru în portalul A.N.A.F.
Deasemenea au fost verificate 4.726 certificate medicale depuse la eliberarea
permiselor și 5.154 persoane cu handicap la solicitarea Direcției Județene de Asistență
Sociala.
Au fost realizate 5 instruiri ale lucrătorilor pentru prevenirea faptelor de corupție (2 de
reprezentanții S.J.A. Hunedoara, 3 de reprezentanții S.J. I.P.I Hunedoara).
Au fost prelucrate comunicate emise de DGA București.
A fost revizuit registrul riscurilor de corupție și inventariate funcțiile sensibile

5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE
In statul de funcții sunt prevăzute 16 posturi, ocupate. Nu au fost cadre sancționate.
Au fost dezbătute lunar temele stabilite la pregătirea profesională și s-a efectuat
examinarea de sfârșit de pregătire. Au fost soluționate 21 de petiții și au fost primite 62
de persoane în audiență.
Periodic au fost prezentate în presa materiale cuprinzând actele necesare pentru
eliberarea documentelor și au fost publicate date statistice.
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V. C OOPERAREA

INTRA ȘI INTERINSTITU ȚIONALĂ ,

RELAȚII INTERN AȚIONALE

5.1. C RE Ș TE RE A

C AL IT Ă ȚI I RE L A Ț I IL O R D E C O O P E RA RE I N S T IT U Ț IO N AL Ă

N A ȚI O N A L Ă Ș I I N TE R N A ȚI O N A L Ă LA N I VE L UL J U D E Ț UL U I

H UN E D O A RA

»
desfășurare de/ participare la acțiuni, în colaborare cu reprezentanți ai societății
civile la activități care au legătură cu procesul de integrare europeană
»
întocmire, gestionare prin evidență centralizată și monitorizare a activității de
relații și de colaborări internaționale a instituției prefectului
»
elaborare material documentar (centralizator) relații internaționale - date
referitoare la activitatea de relații și colaborări externe a autorităților administrației
publice locale
»
informare procedură
Afacerilor Interne

relații

internaționale

conform

Ordinului Ministrului

»
14 scrisori de felicitare cu ocazia Zilei Naționale ale țărilor-membre ale UE (cu
precădere, dar nu exclusiv) redactate și transmise ambasadorilor acreditați în România
(Ziua națională a Republicii Lituania; Ziua Independenței Republicii Estonia; Ziua
Republicii Bulgaria, Ziua Irlandei, Ziua Greciei, Ziua Republicii Polone, Ziua națională a
Republicii Cipru, Ziua națională a Republicii Germania, Ziua națională a Regatului
Spaniei, Ziua națională a Ungariei, Ziua națională a Republicii Austria, Ziua națională a
Cehiei și Turciei, Ziua Națională a Republicii Letonia)
»
Participare la Consiliul Județean Hunedoara la întrevederea organizată de
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara cu delegația chineză formată din Directorul
general adjunct a Școlii de Afaceri Externe din NINGBO-CHINA din 18 aprilie
»
1 Adresă de informare depunere dosar candidatură înalți funcționari publici
pentru participarea la curs de tipul Cycles Internationaux Spécialisés d'Administration
Publique – Școala Națională de Administrație (ENA) Franța (nr. 1.509/22.02.2016)
»
întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord,
ES. domnul Paul Brummel - 22 iunie
»
elaborare Plan de relații internaționale al instituției Prefectului – județul
Hunedoara pentru anul 2017
»
organizare și primire delegație Franța (primari ai Comunității de comune din
Lanvollon-Plouha, înfrățită cu Geoagiu) la conducerea IP – jud. Hunedoara - 29 sept.
2016
»
pregătire vizită delegație China la Liceul de Arte pentru deschiderea în 1-2
octombrie, a Școlii de artă China – România
»
analiză a radiogramei Ministerului Afacerilor Interne transmisă spre informare
cu privire la respectarea O MAI 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și
de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
*
Pagina 62 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 201 6

5.2. M O N IT O RI ZA RE A

P R O B LE M A T IC II M I N O R I TĂ Ț IL O R N A ȚI O N A LE

»
Coordonarea tehnică a experților locali pentru romi: lămuriri oferite colegilor din
primării cu privire la Adresa 10.418/ 2015 de solicitare privind vederea identificării
imobilelor aflate în proprietatea sau în folosința cetățenilor români aparținând
minorității rome, cu scopul înregistrării sistematice a acestora, cu finanțare din
Programul național de cadastru și carte funciară, potrivit HG 294/2015
»
14 documente întocmite
→ Raport progres 2015 privind implementarea HG nr. 18/2015 (date centralizate în
urma adresei nr. 10.271/2015)
→ răspuns la Agenția Națională pentru Romi (ANR) pe baza datelor oferite de colegii din
primării cu privire la identificare imobile aflate în proprietatea sau în folosința cetățenilor
români aparținând minorității rome, cu scopul înregistrării sistematice a acestora, cu
finanțare din Programul național de cadastru și carte funciară, potrivit HG 294/2015
→ răspuns la radiograma MAI (239957/SI/ 22 a XII-a 2015, înregistrată cu nr. 10.588/
2015) referitoare la propuneri concrete în vederea implementării de structurile MAI a
prevederilor HG 1050/ 2014 de aprobare a Strategiei Naționale în domeniul egalității de
șanse între femei și bărbați
→ solicitare la Inspectoratul școlar privind școlile din mediul rural care nu beneficiază de
apă curentă, canalizare și de alte utilități în baza Circularei Agenției Naționale pentru Romi
(nr. 90/ 14 ian. 2016)
→ răspuns la ANR pe baza datelor de la Inspectoratul școlar cu lista școlilor din mediul
rural care nu beneficiază de apă curentă, canalizare și de alte utilități în baza Circularei
Agenției Naționale pentru Romi (nr. 90/ 14 ian. 2016) și comunicare la ANR (adresa nr.
478/22.01.2016)
→ Colectare date și redactare răspuns la Circulara ANR privind RU rome active și
implicate (10.417/ 2015)
→ informare Grupuri de Acțiune Locală pentru comune și ONG-uri rome (1 listă primită
prin poșta electronică pentru 55 UA-T rurale și cel puțin 3 ONG-uri)
→ informare UA-T privind posibilitatea de a marca „Ziua dezrobirii romilor” (20
februarie), stabilită prin Legea nr. 28/2011
→ comunicare posibilitate trimitere propuneri pentru proiectul de lege privind asistența
medicală comunitară
→ adresă nr. 2731/2016 la APL (amintire prevederi incidente)
→ comunicare adresă 2.371/28.03.2016 – aplicarea prevederilor HG nr. 18/2015
→ solicitare și centralizare coordonate resurse umane din instituțiile publice județene și
locale care au ca atribuții îmbunătățirea situației romilor - adresa 7.294/24.08.2016
» 1 întâlnire a membrilor GLM pregătită
» Lămuriri și clarificări oferite la primăria Deva și primăria Simeria cu privire la
condiții de ocupare a unui post contractual
» Discuții cu reprezentanții APL, cu reprezentanți ai etniei rome și cetățeni de etnie
romă și cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale reprezentative
» Informare cu privire la posibilitatea de a urma studii de masterat de tineri de etnie
romă
» Întocmire bibliografie pentru concursul de recrutare pe postul vacant din CR al IP
(noiembrie, 2016)
*
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5.3. A S IG U RA RE A

D E S F Ă Ș U RĂ RI I Ș I / S A U A P A R T IC I P Ă R II Î N C O M IS II Ș I

C O M I TE TE C A RE A U C A S C O P C UN O A Ș TE RE A ST Ă RI I E C O N O M I C O - S O C I AL E A
J UD E Ț UL U I

Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1. asigură secretariatul Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara;
2. asigură secretariatul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice a județului Hunedoara.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, au fost desfășurate în anul 2016 un
număr de 30 acțiuni, din care cele mai reprezentative sunt următoarele:
»
Întocmirea și transmiterea la MMFPSPV a Raportului de activitate al Comisiei
de Dialog Social pentru anul 2015.
o S-a întocmit Raportul anual de activitate al CDS cu nr.620/
20.01.2016
»
Pregătirea și participarea la 6 ședințe CDS, realizarea lucrărilor de secretariat
(ordine de zi, convocare, mape cu materiale, etc).
o S-au desfășurat:
ședința CDS din 03.03.2016 (la solicitarea Sindicatului Lucrătorilor Poștali)
ședință CDS din 11.03.2016 (la solicitarea BNS-Sindicatul Electrocentrale
Deva-Mintia pe tema situației CEH).
ședința CDS din 01.04.2016 (la solicitarea SC DOC TECH TEH INDUSTRY
SRL Orăștie)
ședință CDS din 20.04.2016 (la solicitarea CNSLR Frăția)
ședința CDS din 26.09.2016 (la solicitarea Sindicatului „Muntele” Valea
Jiului)
ședința CDS din 08.11.2016 (la solicitarea Sindicatului „Speranța” Orăștie).

o Întocmire Minuta ședinței CDS din 03.03.2016 și transmitere la
MMFPSPV și Ministerul Comunicațiilor și pt. Societatea Informațională.
(s-a întocmit minuta și s-a transmis cu adresa nr.2099/08.03.2016)
o Întocmire Minuta ședinței CDS din 11.03.2016 și transmitere la
MMFPSPV și Ministerul Energiei. (s-a întocmit minuta și s-a transmis cu
adresa nr.2247/ 16.03.2016).
o Întocmire Minuta ședinței CDS din 01.04.2016.
o Întocmire Minuta ședinței CDS din 20.04.2016 și transmitere la MENCS,
MS, MDRAP și MFP (s-a întocmit minuta și s-a transmis cu adresa
nr.3837/21.04.2016).
»
Intervenții la Casa Județeană de Pensii Hunedoara și MMFPSPV pentru
clarificări privind softul de calcul al pensiei conform noii Legii nr.155/2016, în vederea
pregătirii ședinței CDS, solicitată de Sindicatul Muntele din Petroșani prin adresa
262/12.09.2016. (s-a întocmit adresa nr. 8468/ 15.09.2016)
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»
Întocmire Minuta ședinței CDS din data de 26.09.2016 și transmiterea la MAIDGRIP și la MMFPSPV
o (s-a întocmit minuta și s-a transmis cu adresa nr. 9013/28.09.2016)
»
Întocmire Minuta ședinței CDS din data de 08.11.2016 și transmiterea la MAIDGRIP, MMFPSPV, Sindicatul „Speranța”, UMO Orăștie. (s-a întocmit minuta și s-a
transmis cu adresa nr. 10087/10.11.2016)
»
Participare la întâlnirea din 27.01.2016 cu reprezentanții Sindicatului
Electrocentrale Deva și întocmire informare pentru MECRMA. (s-a întocmit informarea
cu nr. 882/27.01.2016)
»
Participarea la întâlnire din 24.02.2016 cu liderii sindicali de la I.E.C. Mintia.
»
Participare la întâlnirea cu liderii de sindicat, ca urmare a mitingului de
protest organizat de Sindicatul „Speranța” Orăștie, în data de 19.05.2016, între orele
15,50-16,50.
o întocmirea și transmiterea la ITM Hunedoara, DSP Hunedoara și SC U.M.
Orăștie SA a unei sesizări cu problemele semnalate la mitingului de
protest organizat de Sindicatul „Speranța” Orăștie în data de 19.05.2016.
(s-a întocmit adresa nr.4749/24.05.2016)
»
Participarea la întâlnirea cu liderii de sindicat, care a avut loc cu ocazia
manifestației de protest autorizat „Protestul Factorilor Poștali”, organizată în
fața Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, în data de 07.10.2016, ora 9,00-9,30.
o Întocmire adresă de transmiterea la MMFPSPV, MCSI și CN Poșta
Română SA a revendicărilor înaintate Instituție Prefectului, cu ocazia
manifestației de protest autorizat „Protestul Factorilor Poștali”, din data
de 07.10.2016. (s-a întocmit adresa nr.9409/13.10.2016)
o Comunicare răspuns primit de la CN Poșta Română SA
cu
nr.101/4270/19.10.2016 la SLPR – Filiala Hunedoara și OJ Poștă
Hunedoara. (s-a întocmit adresa nr.9409/25.10.2016)
o Comunicare răspuns primit de la MCSI cu nr. 3996/26.10.2016 la SLPR –
Filiala Hunedoara și OJ Poștă Hunedoara. (s-a întocmit
adresa
nr.9409/31.10.2016)
»
Întocmire Raport de activitate CDS pe sem. I și expediere la MAI-DGRIP,
conform radiogramei MAI – DGRIP nr.2258090/14.04.2016. (S-a întocmit raportul
semestrial nr. 3.718/15.07.2016)
»
Întocmirea și transmiterea la MAI-DGICIP a Raportului de activitate al
Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
pentru anul 2015.
o S-a întocmit Raportul anual de activitate al CCDCPPV cu
nr.490/15.01.2016
»
Întocmirea Programului de activitate al CCDCPPV pe anul 2016.
»
Pregătirea și participarea la ședințele lunare ale CCDCPPV, realizarea lucrărilor
de secretariat (ordine de zi, convocare, mape cu materiale, etc).
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o S-au desfășurat 11 ședințe ale CCDCPPV
ședință CCDCPPV din 27.01.2016
ședință CCDCPPV din 19.02.2016
ședință CCDCPPV din 23.03.2016
ședință CCDCPPV din 19.04.2016
ședință CCDCPPV din 12.05.2016: Seminar-dezbatere și vizită de
documentare la centrele rezidențiale pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice din Orăștie
ședință CCDCPPV din 06.07.2016 (comasat iunie +iulie)
ședință CCDCPPV din 09.08.2016: Seminar -dezbatere și vizită de
documentare la Căminul pentru persoane vârstnice Pui.
ședință CCDCPPV din 29.09.2016
ședință CCDCPPV din 21.10.2016
ședință CCDCPPV din 29.11.2016
ședință CCDCPPV din 19.12.2016
»
Participare la ședințele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS) din județul Hunedoara
»
Participare la ședințele lunare ale Consiliului Consultativ al AJOFM Hunedoara.
»
Întocmire răspuns la radiograma MAI/DGRIP nr 2259573/29.06.2016 privind
includerea conducătorului AJPIS în componența CJSU și CJIS. (s-a întocmit Ordinul
Prefectului nr. 236/13.07.2016 privind modificarea componenței și reactivarea
Comisiei
Județene
privind
Incluziunea
Socială;
S-a
întocmit
adresa
nr.6076/22.07.2016).

5.3.1. COMISIA DE DIALOG SOCIAL A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Nr.
crt.

Ședință CDS

Tematica dezbătută

1.

03.03.2016

1. Neacordarea efectivă a concediilor de odihnă, de mai mulți ani,
pentru salariații CNPR care lucrează în mediul rural și efectele
determinate de această situație.
2. Solicitarea agenților și factorilor poștali ca funcția lor să fie
introdusă în lista salariaților cu condiții deosebite de muncă.
Inițiator: BNS – Filiala Județului Hunedoara (Sindicatul Lucrătorilor Poștali)

2.

11.03.2016

1. Analiza situației grave în care se află Complexul Energetic
Hunedoara; evitarea intrării C.E.H. în faliment.
Inițiator: BNS – Filiala Județului Hunedoara (Sindicatul Liber și
Independent Electrocentrale Deva-Mintia)

3.

01.04.2016

1. Deblocarea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă la
S.C. DOC TECH INDUSTRY S.R.L. Orăștie.
Inițiator: Sindicatul „SPERANȚA” Orăștie
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Nr.
crt.

Ședință CDS

Tematica dezbătută

4.

20.04.2016

1. Legea unică a salarizării pentru personalul din sistemul
bugetar.
2. Legea dialogului social.
Inițiator: C.N.S.L.R. FRĂȚIA - Uniunea Județeană Hunedoara

5.

26.09.2016

1. În programul de concedieri colective care se află în
desfășurare la nivelul societății nu s-a respectat de către
angajator obligația consultării cu partenerii sociali, posturile
desființate nu asigură o structură de personal care să confere
societății viabilitate, aceste desființări nefiind obiective și
motivate.
2. Modificarea Legii nr. 263/2010 prin Legea nr. 155/2016
implică modificarea modului de calcul al pensiilor pentru
salariații care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale,
pentru care softul de aplicare întârzie să apară. Aproape 150 de
salariați se află în situația în care și-au depus dosarul de
pensionare după data de 23.07.2016, dată la care a intrat în
vigoare Legea nr.155/2016, și se află începând din data de
12.09.2016 în perioadă de preaviz, riscând ca după terminarea
acesteia să rămână fără venituri, întrucât raporturile de muncă
încetează după cele 20 de zile lucrătoare, iar în lipsa softului
pentru calculul pensiei nu vor putea beneficia de drepturile
bănești cuvenite.
Inițiator: Sindicatul „Muntele” reprezentativ la nivelul Societății
Complexul Energetic Hunedoara SA

6.

08.11.2016

1. Conducerea societății SC UM Orăștie SA nu mai permite
accesul în societate al președintelui sindicatului;
2. Lipsa consultării sindicatului, așa cum prevede legislația în
domeniu;
3. Condiții de muncă necorespunzătoare pentru angajați.
Inițiator: Sindicatul „Speranța” Orăștie reprezentativ la nivelul
SC Uzina Mecanică Orăștie SA
*
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5.3.2. COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Nr.
crt.

1.

Ședință
CCDCPPV

Tematica dezbătută

27.01.2016

1. Prezentarea Raportului de activitate al CCDCPPV pentru anul
2015.
2. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate al
CCDCPPV pentru anul 2016

2.

19.02.2016

1. Activități social-filantropice desfășurate de cultele religioase
din județ în raport cu solicitările și necesitățile de sprijin ale
persoanele vârstnice.
- dezbatere asigurată de
Vârstnice Hunedoara.

3.

23.03.2016

Consiliul Județean al Persoanelor

1. Modul de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor
cu și fără contribuție personală, în tratamentul ambulatoriu.
- informare prezentată de Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Hunedoara.

4.

19.04.2016

1. Asistența medicală comunitară în județul Hunedoara.
- informare prezentată de Direcția de Sănătate Publică a jud.
Hunedoara

5.

12.05.2016

1. Diversificarea serviciilor de asistență socială pentru
persoanele vârstnice din
județul Hunedoara: satisfacerea
nevoilor de informare, consiliere și socializare - dezbatere și
vizită de documentare la Primăria Municipiului Orăștie,
Complexul de Servicii pentru Vârstnici, CARP Orăștie și
Locuințele Protejate de la Orăștie și Pricaz.
- acțiune organizată de Instituția Prefectului, D.G.A.S.P.C.
Hunedoara, Primăria Municipiului Orăștie, și C.A.R.P. Orăștie

6.

06.07.2016

1. Eliminarea inechităților care mai există în sistemul public de
(comasat iunie pensii în ceea ce privește pensiile pentru persoanele care au
lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv în condiții
+ iulie)
speciale/deosebite – aplicarea Legii nr.192/2015.
- informare prezentată de
Hunedoara

Casa Județeană de Pensii

2. Analiza modalităților în care în prezent sunt acordate
serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice, reglementate
la art.7 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a
persoanelor vârstnice.
- informare prezentată de D.G.A.S.P.C. Hunedoara
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Nr.
crt.

7.

Ședință
CCDCPPV

Tematica dezbătută

09.08.2016

1. Colaborarea dintre instituțiile hunedorene de nivel județean
și local (S.P.A.S.-uri, D.G.A.S.P.C., A.J.P.I.S., C.J.A.S.) implicate
în soluționarea problemelor persoanelor vârstnice, în vederea
instituționalizării persoanelor vârstnice aflate în nevoie dezbatere și vizită de documentare la Căminul pentru persoane
vârstnice Pui din subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara.
- acțiune organizată de D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Primăria C
comunei Pui și Instituția Prefectului – Județul Hunedoara

8.

29.09.2016

1. Activitatea Filialei Hunedoara a Asociației Naționale a
Veteranilor de Război și problemele cu care se confruntă
membrii săi.
- informare prezentată de A.N.V.R. –Filiala Județului Hunedoara

9.

21.10.2016

1. Condițiile acordării pachetului de servicii medicale de bază
pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la
domiciliu.
- informare prezentată de Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Hunedoara
2. Îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu – între realitate și
necesitate; imaginea acestor servicii la nivelul județului
Hunedoara.
- informare prezentată de Agenția Județeană pt. Plăți și
Inspecție Socială Hunedoara

10.

29.11.2016

1. Evoluția principalilor indicatori sociali ai activității Casei
Județene de Pensii Hunedoara, în urma aplicării măsurilor de
protecție socială a veniturilor pensionarilor în anul 2016.
- informare prezentată de
Hunedoara

11.

19.12.2016

Casa Județeană de Pensii

1. Măsurile întreprinse de poliție în sprijinul vârstnicilor, pentru
preîntâmpinarea riscurilor la care sunt expuse aceste persoane,
în cursul anului 2015.
- informare prezentată de Inspectoratul Județean de Poliție
Hunedoara.
*
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5.4. A C TI VI T A TE A C O M IS IE I
H UN E D O A RA

D E AT R IB U I RE D E D E N UM I R I A J UD E Ț UL U I

Comisia de atribuire de denumiri Județeană Hunedoara funcționează în
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările
și completările ulterioare.
In luna martie 2016 Comisia de atribuire de denumiri Județeană a fost
reorganizată prin Ordinul Prefectului nr. 82/11.03.2016.
În aceasta formă, în anul 2016, Comisia de atribuire de denumiri Județeană a
fost convocată prin grija secretariatului comisiei în 5 ședințe, în cadrul cărora s-au
eliberat 5 avize, toate fiind avize favorabile.
În cursul anului 2016 au fost 5 solicitări făcute de către unitățile administrativ
teritoriale pentru atribuirea și schimbarea denumirii unor străzi și pentru schimbarea
unor denumirii ale unor instituții din cadrul unității administrativ teritoriale.
Pentru toate cele 5 solicitări Comisia de atribuire de denumiri Județeană
Hunedoara a adoptat avize favorabile. Dintre cele 5 solicitări, în trimestrul 1 au fost
emise 2 avize, în trimestrul 2 a fost emis un aviz, în trimestrul 3 a fost emis un aviz și
trimestrul IV a fost emis un aviz.
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VI. A CCESAREA

FONDURILOR EUROPENE

6.1. S P RIJ IN I RE A

T U TU R O R A C Ț I UN IL O R D E S F Ă Ș UR A TE ÎN J U D E Ț Î N VE D E RE A

AB SO RB Ț IE I F O N D U R IL O R E U RO P E N E P E N T RU C A RE E XI S TĂ A S TF E L D E
SO L IC I TĂ R I

Monitorizarea implementării POAD

»

coordonarea aplicării în județ a aplicării Programului Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate 2015 (POAD), a activității grupului de lucru pentru
monitorizarea implementării și desfășurării Programului Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate 2015 (POAD) la nivelul unităților administrativ-teritoriale
din județul Hunedoara. În județ au fost livrate celor 69 de UA-T 63.470 de
pachete pentru 126.940 de beneficiari; distribuirea s-a realizat pe liste
inițiale, a fost efectuată o singură compensare între 2 UA-T din județ, iar stocul de
alimente nedistribuit pe listele inițiale a fost distribuit pe liste de suplimentare;
potrivit instrucțiunilor Ministerului Fondurilor Europene ca AM, au fost realizate
controale ale Grupului de lucru (GL) POAD 2015 la livrare și la distribuție în 6 UA-T
care au reprezentat 6% din numărul de UA-T și 6% din cantitatea alocată județului
Hunedoara. Distribuția integrală (stoc 0) s-a încheiat în 10 octombrie, 2016.

»

Dintre activitățile întreprinse în anul 2016, amintim:

−

dialoguri telefonice cu membri ai GL POAD 2014-2015 din UA-T și lămuriri oferite
colegilor din primării cu privire la aplicarea HG 627/2015 ptr. modificarea HG/
799/2014 și implementarea POAD 2015

−

Adresă pentru cele 69 UA-T referitoare la precizări primite de la Ministerul Fondurilor
Europene privind desfășurarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD) 2015/2016 și comunicare APL (nr. 687/21 ian. 2016)

−

Adresă de informare și solicitare de propuneri de la GL locale POAD privind Art. 3,
litera h) din HG nr. 627/2015 pentru aplicarea POAD 2015; transmitere celor 69 de
UA-T (nr. 1.227/ 5.02.2016) și centralizare răspunsuri primite de la cele 69 de UA-T
- propuneri de la GL locale POAD privind Art. 3, litera h) din HG nr. 627/2015 pentru
aplicarea POAD 2015;

−

1 ședință pregătire POAD 2015 – adresă de convocare ședință GL județean
pentru 2 martie, a.c. (1.801/23.01.2016): minuta ședinței; adresă instituții membre
solicitare propuneri procedură comună și comunicare minută; procedură comună a
grupului de lucru conturată; analiză adresă MFE nr.1.603/25.04.2016– procedură
control POAD

−

Adresa nr. 4107/ 9 mai 2016 de informare UA-T pe baza Circularei nr. 1603/25
aprilie, 2016 a Ministerului Fondurilor Europene privind controalele care se vor
realiza pe parcursul aplicării în teritoriu a POAD 2015;

−

Procedură de lucru GL POAD 2015 pentru misiunea de control prevăzută de HG
627/2015 cf. Circularei cf. Circularei nr. 1603/25 aprilie, 2016 a Ministerului
Fondurilor Europene - privind controalele care se vor realiza pe parcursul aplicării în
teritoriu a POAD 2015
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−

Transmiterea adresei nr. 4750/ 18 mai 2016 de solicitare a Ministerului Fondurilor
Europene privind verificarea și confirmarea persoanelor împuternicite să semneze
documentele de recepție pentru POAD la toate cele 69 de primării din județ, dialog
cu membri ai GL POAD și comunicarea bazei date actualizată către Ministerul
Fondurilor Europene – Unitatea de Implementare POAD

−

Adresă de comunicare către GL POAD 2015 a numelui furnizorului de alimente și a
datelor contact ale persoanei de legătură din partea operatorului economic și a
procedurii de control pentru POAD

−

Pregătire bază de date beneficiari de la Casa Județeană de Pensii pe UA-T (69x2)

−

Analiză acord POAD MFE – Instituția Prefectului solicitare punct de vedere MAI
(adresa 5.720/16.06.2016), solicitare lămuriri informare și publicitate POAD si
comunicare punct de vedere semnare Acord MFE

−

Organizarea ședinței GL POAD – P-V ședință 5.719/16.06.2016 (analiză de risc și
grafic control)

−

Aprobare și comunicare Procedura privind realizarea misiunii de control pe parcursul
desfășurării etapelor Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 5.604/13.06.2016

−

Comunicare grafic distribuție tranșa I POAD (14 UAT)

−

Informare UA-T referitor la datele de transmitere a Proceselor-Verbale de recepție
pentru POAD 5.742/16.06.2016

−

Pregătire bază de date beneficiari AJOFM, DGASPC si AJPIS pe UA-T, în format
Excel și comunicare baze date UA-T (69x3)

−

Comunicare UA-T și MFE derulare POAD (raportare, P-V recepție, verificări primire
grafic livrări, atenționare comunicare P-V recepție etc.)

−

transmitere Grafic livrări Tranșa a IV-a la 35 de UA-T

−

realizare Control la Tematica 1 – la livrare la Deva și Simeria; întocmire documente
control

−

redactare Raport livrări pentru Tranșa a III-a nr. 6927/ 22 iulie

−

realizare Control la Tematica 1 – la livrare la Orăștie, Orăștioara și Pestișu Mic;
întocmire documente control (27 și 29 iulie 1 acțiune x 3 UA-T / 3 rapoarte control)

−

redactare Raport livrări pentru Tranșa a IV-a

−

realizare Control la Tematica 1 – la livrare la Totești; întocmire documente control
(2 august; 1 acțiune x 1 UA-T / 3 raport control)

−

transmitere APL solicitare stadiu distribuire pachete POAD, centralizare raportări
stadiu distribuire pachete Adresa 7.052 – termen urgent

−

Comunicare punct de vedere cu privire la proiectul de modificare a HG 799/2014 –
MAI –DGRIP (7.567/11.08.2016)

−

Comunicare APL din județ Procedura compensare între primării (august 2017)

−

Comunicare cu instituțiile prefectului din țară – disponibil stoc alimente POAD
(7.467/ 09.08.2016) și transmitere circulară APL – prevederi legale în aplicarea
POAD 2015 – 2016
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−

transmitere acord compensare PUI - SĂLAȘU de SUS celor două GL și MFE

−

programare Control la Tematica 2 – la distribuție ( 22-26 august 2016)

−

Control la Tematica 2 – la distribuție la aceleași 6 UA-T Deva, Orăștie, Simeria,
Orăștioara de Sus, Pestișu Mic și Totești (16 septembrie – 15 octombrie 2016)

−

Comunicare date GL POAD 2015/2016 - Programul Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate distribuția alimentelor rămase în stoc după încheierea
distribuției pe listele inițiale (Adresa 7.948/25.08.2016)

−

comunicare (20 septembrie) cu privire la modelul sintezei privind derularea POAD
2015 în județul Hunedoara - descărcare sinteze UA-T și colectare în vederea
centralizării situație finalizare POAD 2015 (Centralizare rapoarte finalizare POAD,
întocmite de UA-T din județ)

−

Comunicări săptămânale cu MFE, cu responsabilul pentru județul Hunedoara cu
privire la implementarea POAD în județ

−

Comunicări zilnice cu reprezentanții APL pe problematica POAD 2015
*

6.2. I N F O RM A RE A D IF E R I TE L O R C ATE G O R II D E P U BL IC - Ț IN TĂ ( I N S TI TU Ț I I
P U B L I CE , P R E S Ă , P R O P R I I I AN G AJ A Ț I ) C U P R IV I RE L A IN F O R M A ȚI A E U RO P E AN Ă
D IS P O N I BI LĂ

»

promovarea de/ participare la/ acțiuni menite să crească gradul de cunoaștere
documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central,
mecanismelor instituționale, legislative și financiare, ale Uniunii Europene,
politicilor comunitare a programelor de finanțare externă (europeană
internațională):

»

34 de evenimente, dintre care amintim:

a
a
a
și

pregătire și participare la reuniunea de prezentare a Campaniei ANITP „Cere ajutor,
nu cerși !” (28 ianuarie 2016)


Participare la ședința consiliului coordonator al proiectului Ecoturism Țara Hațegului
(12 februarie 2016)




activitate de informare/îndrumare cu AJFIR pentru PNDR

participare la seminar de informare privind lansarea de apeluri de proiecte pe 2
operațiuni POR 2014 - 2020


participare lansare ghiduri finanțare POR 2014-2020 (prioritate 5.1 și 5.2) (08 aprilie
2016)


acțiune de Promovare lansare ghiduri finanțare POR 2014-2020 (prioritatea 7.1) (12
aprilie 2016)




participare la conferința Smart Cities – Timișoara – (15 aprilie 2016)

participare conferința organizată de Asociația OvidiuRO, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara – pentru discutarea aspectelor legate de
semnarea Acordului de parteneriat pentru implementarea programului Fiecare Copil la
Grădiniță – (21 aprilie 2016)
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participare la închiderea proiectului „Modernizare și reabilitare a Stației de tratare a
apei de la Sântămăria-Orlea și a conductelor de aducțiune a apei” – (19 mai 2016)


Stația de tratare a apei de la Sântămăria-Orlea asigură apa potabilă pentru Deva,
Simeria, Călan, Hațeg și pentru alte 38 de localități rurale, situate în perimetrul dintre
Sântămăria-Orlea până la Vețel. Modernizarea și reabilitarea stației a fost posibilă prin
proiectul finanțat din fonduri europene „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Hunedoara”, coordonat de SC Apa Prod SA Deva


participare la închiderea proiectului Modernizare și reabilitare a Stației de tratare a
apei de la Crișcior” (25 mai 2016)


Unul dintre obiectivele Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Hunedoara”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu a
fost finalizat. Noua Stație de Tratare a Apei de la Crișcior a fost inaugurată ieri, în incinta
celei existente, cu scopul de a asigura furnizarea de apă potabilă la consumatori la
standardele de calitate în deplină concordanță cu Directiva europeană 98/83/EC




participare la seminar BERD – Siguranță si Sănătate în Muncă

dezbatere publică organizată de MEN prin CNIDPT și ISJ HD privind propunerea de
document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională ale
absolvenților de clasa a VIII-a”; analiza oportunității introducerii programului de formare
în sistem profesional dual nivel 4 sau 5


pregătire și participare la Dezbaterea publică organizată în colaborare cu Ministerul
Mediului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți” în 31 august 2016


Participare la întâlnirea pe tema înființării Organizației de Management al Destinației
(OMD) pentru județul Hunedoara, organizată de Autoritatea Națională pentru Turism
(A.N.T.), alături de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Consiliul
Județean Hunedoara (01 septembrie 2016)


Pregătire eveniment proiect FAMI/15.03.05 (Servicii de integrare pentru beneficiarii
unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România, în Regiunea de
Vest) (07 septembrie 2016)


O prezentare a serviciilor oferite în cadrul proiectului: „Servicii de integrare pentru
beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România, în
Regiunea de Vest”, număr de referință FAMI/15.03.05, cu accent pe importanța celor 3
întâlniri de lucru programate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea și consolidarea
rețelelor de suport locale pentru facilitarea integrării migranților;


O prezentare susținută de Biroul pentru Imigrări Hunedoara cu privire la aspecte
legislative privind regimul străinilor în România, proceduri, drepturi și obligații;


Discuții privind nevoile de integrare ale migranților și rolul instituțiilor în gestionarea
procesului de integrare, obstacole, propuneri, soluții


Comunicare cu Asociația „Filantropia” Oradea privind instruirea pe Proiectul „Servicii
de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală
în România, în Regiunea de Vest”, număr de referință FAMI/15.03.05
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Participare la instruirea pe Proiectul „Servicii de integrare pentru beneficiarii unei
forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România, în Regiunea de Vest”,
număr de referință FAMI/15.03.05 – (9-11 noiembrie 2016)


furnizarea de surse de informare/ informații autorităților administrației publice locale
pe probleme de afaceri europene, la solicitarea lor


»

17 acțiuni de informare

»
24 de știri urgente privind finanțări, propuneri de parteneriate („Europa pentru
cetățeni”), ghiduri PO, PNDR aflate în consultare publică, transmise UA-T electronic
acțiune de consiliere reprezentanți firmă românească pentru acreditare plasare forță
de muncă în străinătate


acțiune consiliere organizație neguvernamentală privind mecanisme financiare
nerambursabile pentru grupuri dezavantajate


solicitare clarificări sume alocate UA-T Municipiul Petroșani prin Programul Național
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în perioada 2009-2015


2 solicitări ADR Vest si CRFIR – date referitoare la stadiul implementării POR si
PNDR (2007-2013 si 2014-2020) - 5624/13.06.2016 și 7.293/03.08.2016


»
6 acțiuni de susținere a posibilității de finanțare a APL din PNDR – domeniul
apă/apă uzată
întrevedere (a subprefectului județului) cu Directorul General Adjunct al CRFIR
Timișoara, dl. Iulian Bucătaru și Directorul OJFIR, dna Florinda Crăciun, pe tema
necesității adnotării Master Planului pentru județul Hunedoara privind APA - APA UZATA,
în vederea creării posibilității de depunere a proiectelor pentru rețele de apă-apă uzată de
către UA-T sau ADI din mediul rural, prin PNDR


Organizare 1 întâlnire: CJ HD, APAprod, CRFIR V Vest, ADI Aquaprest – identificare
soluții armonizare Master Plan apa-apă uzată pentru finanțarea UA-T din mediul urban
prin PNDR - întâlnirea cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, ai Centrului
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vest, ai APAPROD și ai ADI AquaPrest, în
vederea identificării soluțiilor optime pentru armonizarea MasterPlanului pentru apă și apă
uzată cu cerințele de finanțare ale PNDR 2014-2020)




Minută a întâlnirii - 4.636/13.05.2016

Solicitare ADI AquaPrest, APAPROD si CJ Hunedoara – stadiul realizare măsuri
proiecte apă-apă uzată - 5623/13.06.2016


Organizare întâlnire de lucru pentru măsurile de armonizare Master Plan apă-apă
uzată cu cerințele PNDR 2014-2020 (ADI AquaPrest, APAPROD, CJ HD, CRFIR)
6.737/18.07.2016


Minută a întâlnirii de lucru pentru măsurile de armonizare Master Plan apă-apă uzată
cu cerințele PNDR 2014-2020 (ADI AquaPrest, APAPROD, CJ HD, CRFIR)


Comunicare autorități locale a solicitării formulate de MDRAP prin adresa înregistrată
la IPHD la nr. 4.819 - Chestionar privind dezvoltarea sistemelor e-Guvernare în domeniul
urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții
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Centralizare date comunicate de APL si SPD in răspuns la solicitările MCSI înregistrate
la nr. 4.504 și 4.845 –comunicate electronic in data de 20.05.2016 – referitoare la
înscrierea în portalul eRomania (Oportunitate reutilizare resurse IT&C) și eAcademia
(Oportunitate cursuri gratuite eAcademie pentru funcționarii din administrația publică)


Comunicare punct de vedere cu privire la oportunitatea demarării unui proiect-pilot
care să vizeze centralizarea într-o bază de date electronică, disponibilă publicului, actele
administrative emise de autoritățile administrației publice locale (7.256/10.08.2016)


Informare APL (circulară MDRAP MFE ) - privind retragerea unităților administrativteritoriale din Asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care sunt membre
(7.682/19.08.2016)


Participare la ședința de constituire a Forumului Montan – Filiala Hunedoara. Filiala
județeană Hunedoara a Forumului Montan este formata prin asocierea primarilor din
comunele Buceș, Vălișoara, Ribița si Rau de Mori, alături de alți 17 membri - asociații sau
chiar persoane fizice. Filiala este deschisa si pentru alți membri, in scurt timp urmând sa
fie prezentat si un program de acțiune.


Potrivit președintei filialei Forumul Montan Hunedoara, aproape doua treimi din
suprafața județului este considerata ca zona montana, in acest spațiu regăsindu-se 47 de
primarii din totalul celor 69 de unități administrativ-teritoriale locale (22.07.2016)


»
4 Demersuri pentru identificarea de soluții de finanțare pentru
finalizarea Barajului de la Mihăileni
Participare la întâlnire de lucru cu reprezentanții APL din zona Brad, pentru
identificarea de soluții de finanțare pentru finalizarea Barajului de la Mihăileni


Minută întâlnire de lucru cu reprezentanții APL din zona Brad, pentru identificarea de
soluții de finanțare pentru finalizarea Barajului de la Mihăileni - MEMORIU adresat
Primului Ministru și Ministrului Mediu pentru identificarea de soluții




Întâlnire cu reprezentanții Apele Române

Solicitare adresată APL – pt. aplicare Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării
în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (Adresa
7.033/27.07.2016)


Colaborare cu OJFIR pentru organizarea evenimentelor de promovare a PNDR 20142020: Organizare 1 eveniment BRAD (25.08.2016)


Promovare în rândul APL si SPD a celei de-a IX-a ediție a Competiției celor mai bune
practici din administrația publică din România (Adresa 6.863/26.07.2016)


Comunicare circulară MDRAP MFE - privind retragerea unităților administrativteritoriale din Asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care sunt membre 7.682/19.08.2016 in 22.08.2016


Participare la întâlnirea de lucru, activitate a Proiectului „Servicii de integrare pentru
beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu forme legale de ședere în
România în regiunea de vest” – 7.09.2016


redactare 1 fișă de proiect pentru finanțare acțiuni de celebrare a Centenarului Marii
Uniri de la 1918 - Adresa nr. 8595/ 22.09 2016+Anexa
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Răspuns la solicitarea MAI DGRIP referitoare la proiectele finanțate din FEN – în
vederea programării auditului 2.261.650/DGRIP/20 octombrie 2016 (9.940/24.10.2016)


Transmitere solicitare și centralizare date referitoare la situația administratorilor publici
din județ (posturi, grad de ocupare) 10.057/26.10.2016 Centralizare date și transmitere
MDRAP 10.057/03.11.2016


Adresă diseminare afișele comunicate de Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării, autoritate de stat autonomă, a implementat în perioada 28.02.2014 31.10.2016 proiectul intitulat „Îmbunătățirea măsurilor anti-discriminare la nivel național
prin largă participare a specialiștilor și a societății civile”, proiect finanțat cu sprijinul
financiar al Programului RO10-CORAI, prin Granturile SEE 2009-2014, administrat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială - 10.648/10.11.2016


diseminare a tuturor materialelor primite la cursurile de perfecționare/ formare /
seminariale / conferințele la care a participat din partea instituției prefectului colegilor
interesați


»
furnizare de informație europeană unor cetățeni, unor reprezentanți ai unor
entități publice și /sau private, la solicitare, la sediul prefecturii, la sediul beneficiarului,
prin poșta electronică (periodic):
o redactarea articolelor din Secțiunea „Informație europeană” a Buletinului
informativ săptămânal, Un total de 936 de pagini din care 546 de pagini cu
informație europeană; 976 de articole reprezentând 65 % din conținutul
buletinelor informative săptămânale.
o 294 de acte normative publicate în Monitorul Oficial al României prezentate pe
scurt în conținut
o postarea BI pe pagina de internet a instituției și transmiterea acestuia în
format electronic beneficiarilor
»
Săptămânal se realizează consultarea paginilor de internet ale Autorităților de
Management, pagini oficiale UE, precum și alte site-uri relevante în vederea selectării
materialelor necesare întocmirii Buletinului Informativ și redactării articolelor din
Secțiunea „Informație europeană” a Buletinului informativ (BI) săptămânal. Sunt cuprinse
informații referitoare la acte normative, documente privind descentralizarea financiară,
transparența cheltuirii banilor publici, achizițiile publice, reguli de eligibilitate a
cheltuielilor, conținutul documentațiilor tehnice, adoptate la nivel central, de exemplu:
Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului României, Ordine (individuale și /sau comune) ale
miniștrilor de linie, Corrigenda, Instrucțiuni ale autorităților de management ale
programelor operaționale privind procesul de pregătire/ implementare a proiectelor.
»
Buletinul se postează pe pagina de internet www.prefecturahunedoara.ro și este
disponibil în rețeaua intranet a instituției.
»
Lunar se realizează o distribuire de publicații și broșuri pe suport de hârtie și
electronic, publicații ale MFE, MDRAP, IER, GR, ESPON, URBACT, Comitetul Regiunilor
(periodic), Reprezentanței Comisiei Europene în România (RCE) „Buletin de Europa”
*
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»
ACȚIUNI PRIVIND PROMOVAREA INTERESELOR JUDEȚULUI:
−
Analiză Memorandum nr. 20/16054/ F.M.T. /23.09.2016 privind „Dezvoltarea unor
programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea
situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului, zona
Roșia Montană - Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova”
−
întocmire scrisoare sprijin MAI – dotare Of. Pref. Petroșani
−
analiză oportunitate completare cu alte UAT din zonă
−
Montană - Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova”
−
Deplasare Petroșani, participare la Conferința internaționala SIMPRO 2016
−
discuții cu rectorul Universității Petroșani (identificarea sediu UGAT);
−
deplasare sediu Oficiul Prefectural Petroșani (identificare variante amenajare)
−
Transmitere Memoriu al UA-T din zona Roșia Montană - Munții Apuseni către CPM,
MDRAP și PM în vederea completării Memorandumului (9.475/11.10.2016;
9.690/13.10.2016)
−
Informare cu privire la demersurile întreprinse, adresată CPM și MAI
(9.793/17.10.2016; 9.730/17.10.2016)
−
Participare la întâlnirile de la Consiliul Județean pe tema situațiilor solicitate de
Cancelaria Primului-ministru - 17 – 21.10.2016 19 și 20.10.2016
−
Întocmire și transmitere (MDRAP, CPM, PM) scrisoare pentru includerea în
Memorandumul „Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul
național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot
de intervenție Valea Jiului, zona Roșia Montană - Munții Apuseni și comunitățile
marginalizate din Moldova” a UA-T Balșa și Certej adresa nr. 10.142/26.10.2016
−
Scrisoare mulțumire + colaborare UPET 10.007/27.10.2016
−
Adresă UAT Valea Jiului pentru pregătirea vizitei PM in Județ – centralizarea
datelor 10.175/27.10.2016
−
Pregătire vizită Prim-ministru, Viceprim-ministru, Secretar de Stat Min. Culturii,
Consilier de Stat – PETROȘANI (Invitații vizită; Cooperare Cancelaria Prefectului –
pregătire materiale vizită nr. 10.382/02.11.2016)
−
Participare vizită prim-ministru în Valea Jiului pentru inaugurarea UGAT Petroșani
04.11.2016
−
Propuneri modificare Protocol de colaborare UPET – CPM
−
Întocmire adresă sprijin introducere UAT Comuna Bănița în UGAT Valea Jiului,
discuții cu reprezentantul UGAT, transmitere Comuna Bănița și CPM – CS Ionel Dancă 10.594/15.11.2016
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VII. M AN AGEMENTUL
7.1. E F IC IE N TI ZA RE

RESURSEL OR INSTITU ȚIONALE

S T RU C T U R AL Ă

7.1.1. INIȚIEREA

DE ACȚIUNI CARE SĂ SPRIJINE MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI, ÎN DOMENIUL
IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial al
instituției, secretariatul Comisiei de monitorizarea a întreprins toate demersurile
necesare îndeplinirii cerințelor celor 16 standarde de control intern stabilite prin
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităților publice. Sintetizăm în cele ce urmează pe
cele mai relevante:
−
Difuzare Procedură privind stabilirea unor linii directoare pentru elaborarea
procedurilor interne în Instituția Prefectului – județul Hunedoara (nr.
10.873/31.12.2015)
−
Întocmire proiect ordin prefect acțiune de autoevaluare – analiza actelor
normative în vigoare (OSGG 400/2015 și precizările MAI referitoare la OSGG 400/2015
(Referat nr. 520/15.01.2016)
−
Analiză OSGG 400/2015 si precizări MAI pentru elaborare procedură privind
modul de lucru al comisiei SCIM
−
răspuns la adresa MAI DGÎCIP - 2.256.214/ DGICIP/ 15.01.2016 Situația
intermediară – datele și informațiile privind stadiul implementării la data de
31.12.2015 a sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului –
județul Hunedoara (nr. 533/18.01.2016)
−
adresă (nr.943/29.01.2016) de răspuns la solicitarea Cancelariei Primuluiministru nr. 205/28.01.2016, date referitoare la sistemul de control managerial/intern
−
Notă-raport (nr. 856/26.01.2015) cu ocazia reuniunii pregătitoare a Comisiei de
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
Control intern/managerial din data de 26.01.2016, ora 12.00
−
Realizarea unei consultări a membrilor comisiei cu privire la datele cuprinse în
chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de
compartimente, în vederea întocmirii situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prin
centralizarea informațiilor și aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu
de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu
numărul de standarde implementate (PV ședință nr. 1.199/04.02.2016)
−
Raport anual al Prefectului județului Hunedoara asupra sistemului de control
intern/managerial la data de 31 decembrie 2015 (nr. 1.219/ 04.02.2016) și Situație
sintetică a rezultatelor autoevaluării (nr. 1.218/ 04.02.2016), comunicate MAI prin
adresa nr. 624/05.02.2016
−
raport de monitorizare a stadiului de implementare a programului SCIM la
31.12.2015 (nr. 1679/17.02.2016)
−
informare cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul SCIM (nr.
1.680/17.02.2016)
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−
notă de informare cu privire la aspectele principale discutate la Stagiul de
pregătire „Management aplicat în domeniul controlului intern/managerial”,
organizat de Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne în perioada 2125.03.2016 (3.005/28.03.2016)
−
Referat nr. 3.135/30.03.2016 și proiect de ordin pentru modificarea structurii

Comisiei de monitorizare/ îndrumare a SCIM

−
Program pentru dezvoltarea implementării sistemului de control intern/
managerial al IPHD pentru anul 2016 (radio. MAI DGRIP nr. 3.113/30.03.2016)
aprobat prin Ordinul 113/11.04.2016
−
Comunicare adresa Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului
nr. 2.258.349/12.05.2016 referitoare la deficiențele constatate de Direcția Audit Public
Intern din MAI cu ocazia misiunilor de audit public intern desfășurate la instituțiile
prefectului din țară în perioada ianuarie-februarie 2016 – SPCRPCIV
−
Comunicare datele și informațiile privind stadiul implementării la data de
30.06.2016 a sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului –
județul Hunedoara, (6.519/13.07/2016)
−
Analiza modificărilor aduse legislației în vigoare prin O.s.g.g. nr. 200/2016
privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr.
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
și 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea,
îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial la entitățile publice
−
Organizare ședință a Comisiei SCIM – 26.08.2016 (Analizarea obligațiilor
care revin instituției potrivit Ordinului nr. 200/2016 din 26 februarie 2016 privind
modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
comunicarea comunicării Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne nr.
439764/26.07.2016, transmisă de DGRIP cu adresa nr. 2.260.181/29.07.2016)
−
Elaborare 2 materiale documentare
o „Lista actelor normative reprezentative cuprinse în componenta
„referințe principale” a fiecărui standard de control managerial intern și a
altor reglementări aplicabile standardelor, în conformitate cu prevederile
legale ale O.S.G.G. nr. 200/2016 (nr. 7.958/24.08.2016)
o Obligații care îi revin instituției potrivit Ordinului nr. 200/2016 din 26
februarie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului
general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice (nr. 7.959/25.08.2016)
−
Redactare si difuzare PV ședința SCIM și Plan acțiuni aferent măsurilor
discutate în ședință (8.017/29.08.2016)
−
Analiza OMAI nr. 136/2016 privind organizarea și executarea controalelor in
MAI – difuzare către structuri (adresa nr. 8.584/13.09.2016)
−
Difuzarea procedurii de sistem privind dezvoltarea Bibliotecii de standarde a
Ministerului Afacerilor Interne, cod PS/DGL/03, elaborată de Ministerul Afacerilor
Interne, Direcția Generală Logistică, nr. 4.070.339/16.08.2016, comunicată Instituției
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Prefectului – județul Hunedoara prin adresa nr. 2.260.615/DGRIP/24.08.2016,
înregistrată cu nr. 7.930/24.08.2016
−
Difuzarea procedurii de sistem privind utilizarea aplicației informatice
Managementul Asistat al Riscurilor de Corupție, elaborată de Ministerul Afacerilor
Interne, Direcția Generală Anticorupție, nr. 737.184/01.02.2016, comunicată Instituției
Prefectului – județul Hunedoara prin adresa nr. 832.611/S.J.A. HD/11.07.2016,
înregistrată cu nr. 6956/25.07.2016
−
83 de proceduri interne înregistrate în registrul de proceduri ținut de
secretarul comisiei SCIM
−
Transferare registru electronic in ACCES
−
Analiză radiograma MAI – DGRIP nr. 2.261.442/12.10.2016, referitoare la
Buletinul documentar si de informare privind activitatea de prevenire și combatere a
corupției în MAI – propuneri de articole, întrebări etc. 9.614/12.2016
−
9.749/14.10.2016 - aprobarea Listei obiectivelor generale și specifice ale
instituției și a Listei obiectivelor și activităților /operațiilor pentru realizarea obiectivelor
specifice, extrase din Planul strategic al Instituției Prefectului – județul Hunedoara
înregistrat la nr. 4.634/13.05.2016.
o Anexa 1 - Obiectivele Operaționale stabilite prin Ordinul M.A.I. nr.
159/21.12.2015
pentru
evaluarea
performanțelor
profesionale
individuale ale prefecților și subprefecților; Anexa 2 - Corespondența
dintre obiective generale - operaționale – specifice; Anexa 3 - Harta
obiectivelor
−
Analiză Procedura privind activitate de accesare a fondurilor externe
nerambursabile in cadrul MAI, comunicată de DGRIP însoțită de adresa nr.
373146/DFEN/11.10.2016 9.633/12.10.2016
−
Întocmire Referat (9.842/18.10.2016) privind necesitatea actualizării prin Ordin
al Prefectului a componenței structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de Control intern
managerial al Instituției Prefectului – județul Hunedoara și a reglementării modului de
organizare și funcționare a structurii, prin Ordin al Prefectului
−
Analiză proceduri Secretariatul General al Guvernului (4)
−
Analiză și elaborare proiect procedură privind funcționarea Comisiei de
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării
sistemului de Control intern managerial al Instituției Prefectului – județul Hunedoara
(PI_IPHD_07)
−
10255/28.10.2016 - Lista obiectivelor, activităților și a indicatorilor de
performanță sau rezultat, în vederea analizării riscurilor asociate acestora
−
Întocmire proiect de procedură privind testarea abilităților și competențelor
specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către
Instituția Prefectului – județul Hunedoara
−
Analiză procedura PS_DGL_08 (Procedura de sistem privind atribuirea,
contractarea și monitorizarea proiectelor din Planul Sectorial de Cercetare- Dezvoltare
ai Ministerului Afacerilor Interne, cod PS/DGL/08, elaborată de către Direcția Generală
Logistică), difuzare către toate structurile
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−
Pregătire material ședință grup lucru – analiză comparativă cerințe
standard, chestionar autoevaluare, documente cerute de standarde si documente
existente la evaluarea anterioară in instituție
−
Solicitare raport de activitate pe compartimente în vederea întocmirii raportului
de activitate pe instituție și apoi pentru funcționarii publici – termen 23.01.2017
12.440/28.12.2016
−
Solicitare completare date chestionar pentru constituirea dosarului permanent
al misiunilor de audit - 11.740/28.12.2016
*

7.1.2. PROIECTAREA

ȘI IMPLEMENTAREA DE LA NIVELURILE STRATEGICE LA CELE OPERAȚIONALE A
PROCEDURILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR CARE VIZEAZĂ REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI
LOCALE

Elaborarea Raportului de evaluare a activității Instituției Prefectului – județul
Hunedoara pentru anul 2015: raport de activitate pentru Compartimentul
Management Public; centralizare date din rapoartele de activitate ale serviciilor și
compartimentelor instituției, editare raport centralizat, întocmire sinteză (concluzii și
propuneri). Comunicare date bilanț IPHD – MAI DGÎCIP și MAI DMO – adresele 10.579
și 89/2016




Organizare ședință de evaluare din data de 28.01.2016



Întocmire Raport și Sinteză a activității nr. 941/28.01.2016

Raportul de activitate al Instituției pentru anul 2015 a fost publicat pe pagina de
internet în luna februarie 2016, însoțit de Concluziile și propunerile formulate cu
ocazia ședinței de evaluare a activității Instituției Prefectului – județul Hunedoara
pentru anul 2015;




S-a întocmit răspuns la adresa MAI 2.256.049/DGÎCIP/07.01.2016, înregistrată la
nr. 195/2016 – cu privire la datele referitoare la implementare în instituție a
Cadrului Comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice
(CAF) și a sistemului de management al calității de tip ISO 9001;



Respectând cerințele legale (art. 61 alin. (1), lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.
341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul
carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările la zi, precum și
precizările din adresa dvs. 2.256.187/ DGÎCIP din 14.01.2016 au fost sintetizate
datele din Raportul de activitate al instituției în vederea completării rapoartelor de
activitate ale înalților funcționari publici (prefecți și subprefecți) care si-au
desfășurat activitatea în cadrul Instituției Prefectului – județul Hunedoara, în
perioada 01.01. – 31.12.2015, după cum urmează:


Raport de activitate al domnului Sorin –Adrian VASILESCU – Prefect al
județului Hunedoara în perioada 01.01. – 31.12.2015 ;



Raport de activitate al domnului Ioan-Gabriel SAMOILESCU – Subprefect al
județului Hunedoara în perioada 01.01.-07.05.2015



Raport de activitate al domnului Fabius Tiberiu KISZELY – Subprefect al
județului Hunedoara în perioada 16.07. – 31.12.2015.
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Monitorizarea stadiului de implementare a măsurilor din Planul stabilit în
urma inspecției efectuate de Corpul de Control al Ministrului în perioada 06 -17
07.2015:


Solicitare date implementare măsuri din planul CCM (51/04.01.2016) de la
ISU, SJAN-HD, DPCEP



Raport intermediar de monitorizare (nr. 276/08.01.2016) privind
implementarea măsurilor din Planul stabilit în urma inspecției efectuate de
Corpul de Control al Ministrului în perioada 06 - 17 07.2015 la data de
31.12.2015



Raport final de monitorizare (nr. 1.304/08.01.2016) a Planului de acțiuni
pentru îndeplinirea masurilor dispuse de Corpul de Control al Ministrului



Pregătire fișe de implementare a măsurilor din Planul stabilit în urma
inspecției efectuate de Corpul de Control al Ministrului în perioada 06 -17
07.2015 la data de 31.12.2015



ședință (19.01.2016) privind analizarea stadiului de implementare la data de
31.12.2015 a Planul de măsuri stabilit în urma inspecției Corpului de Control
al ministrului Afacerilor Interne din perioada 6-17 iulie a.c, document
înregistrat cu nr. 51/07.08.2015 – 1 PV nr. 607/19.01.2016



raportare detaliată privind stadiul de realizare a măsurilor dispuse + copiidovezi pentru fiecare dintre măsurile din planul stabilit



Difuzarea Raportului cu principalele concluzii rezultate din verificarea
realizării măsurilor stabilite în urma inspecției efectuate la Instituția
Prefectului și la alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din județul
Hunedoara, întocmit ca urmare a desfășurării în perioada 08-12.02.2016 a
acțiunii de verificare, de către echipa Corpului de Control al Ministrului
Afacerilor Interne, însoțit de anexa care reprezintă Stadiul îndeplinirii
măsurilor stabilite în urma inspecției efectuate la Instituția Prefectului și la
alte structuri ale MAI din județul Hunedoara și a fost înregistrat la instituția
noastră cu nr. 2.506/11.03.2016 prin intermediul notei de informare nr.
3.210/31.03.2016.

Planificarea strategică


solicitare evaluare și planificare obiective, activități, indicatori cf. adresei
MAI nr. 2.257.866/04.04.2016 – adresa 3.313/05.04.2016



Planul strategic al Instituției Prefectului – județul Hunedoara (nr.
4,634/13.05.2016) a fost întocmit pe baza propunerilor structurilor de
specialitate și este valabil până la comunicarea de către Ministerul Afacerilor
Interne a Ordinului pentru stabilirea obiectivelor operaționale pentru
evaluarea activității prefecților și subprefecților pe anul 2017



Raport de monitorizare la data de 31.03.2016 a Planului de măsuri privind
sprijinirea reformei în administrația publică locală, aferent Programului nr.
7792/30.09.2015 - 4.134/26.04.2016



Raport de monitorizare la data de 31.03.2016 a acțiunilor din Planul privind
aplicarea acesteia Strategia de modernizare a instituției - 4.133/26.04.2016
Pagina 83 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 201 6



Raport de monitorizarea a realizării Planului de acțiuni pe anul 2016 pentru
realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare,
în trimestrele I, II și III 2016 - 3.289/2016



Raport de monitorizare a activității în semestrul II 2016 (8.134/16.09.2016)



Modificarea antetului instituției (referat și proiect de ordin) 8.486/12.09.2016



Solicitare suplimentare posturi pentru buna funcționare a instituției (adresa
comuna nr. 8.714/20.09.2016)



2 solicitări puncte de vedere MAI DGP – funcționarea punctului de lucru Petroșani
și MMSSFPV – funcționarea programului de recalculare a pensiilor.

7.2. G E S T IO N AR E A

RE S U RS E LO R UM A N E

În cursul anului 2016, activitatea de resurse umane s-a concretizat în acțiuni
privind salarizarea personalului conform prevederilor Legii nr.284/2010, a Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2015,privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv OUG nr.20/2016 respectiv OUG
nr.43/2016, a Legii nr.188/1999 privind statul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările si completările ulterioare si a HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, de normare a
personalului din cadrul unităților administrativ-teritoriale, la nivelul județului, prin
aplicarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
comunicarea numărului maxim de posturi pentru anul 2016, determinat potrivit anexei
care face parte integrantă din O.U.G. 63/2010 , precum si celelalte atribuții specifice
acestei activități (eliberare de adeverințe, planificarea concediilor, întocmirea si
urmărirea serviciului de permanentă, transmiterea situațiilor etc).
Pentru realizarea acestor atribuții au fost întocmite în cursul anului la nivelul
compartimentului un număr total de 91 Ordine ale Prefectului, după cum urmează,
→ 3 ordine detașare personal contractual și funcție publică,
→ 1 ordin reluare activitate în funcția publică,
→ 22 ordine privind constituirea de diverse comisii,
→ 1 ordine mutare funcționari publici,
→ 2 ordine privind acordare de gradații,
→ 5 ordine privind acordare de sporuri,
→ 10 ordine stabiliri salariu funcționari publici
→ 2 ordine transfer în interes de serviciu,
→ 6 ordine încadrare,
→ 8 ordine numiri funcționari publici în diverse compartimente
→ 2 ordine încetare de drept a raporturilor de muncă,
→ 1 ordin reorganizare instituție
→ 14 alte ordine privind funcționarea instituției..
Au fost întocmite răspunsuri la 21 radiograme adresate acestui compartiment
din partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne.
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A fost întocmită documentația privind reintegrarea unei persoane pe funcția de
manager public, a fost întocmită documentația pentru avizarea funcțiilor publice și
trimisă la ANFP București și spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne.
Zilnic s-au urmărit postările pe portalul direct cu ANFP București și au fost
întocmite 3 proceduri operaționale privind această activitate.
Toate modificările raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici au fost
completate pe portalul ANFP.
Consilierul de etică care face parte din acest compartiment, a făcut
raportările trimestriale și semestriale ANFP-ului conform Ordinului nr.3753/2015,
privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a
implementării procedurilor disciplinare.
Au fost întocmite si actualizate următoarele evidențe:
- evidența concediilor de odihnă efectuate de funcționarii publici si de
personalul contractual al Instituției Prefectului;
- evidența recuperărilor efectuate de funcționarii publici din Instituția
Prefectului, ca urmare a serviciului de permanență pe instituție;
- evidența cursurilor de formare profesională a funcționarilor publici din
Instituția Prefectului cu încadrare în creditele aprobate prin buget cu această
destinație.
Au fost centralizate în termenul legal fisele de evaluare a înalților funcționari
publici, a funcționarilor publici cu statut special, precum și a personalului contractual
din instituție;
Au fost centralizate și comunicate declarațiile de avere si interese ale salariaților
instituției conform Legii nr.144/2007 si a Legii nr.176/2010.
Au fost eliberate un număr de 266 adeverințe, referitoare la drepturi
salariale, pentru funcționarii publici si personalul contractual din Instituția Prefectului,
în vederea obținerii unor credite bancare, participării la concursuri pentru ocuparea
unor funcții publice, deduceri personale, spitalizare, pentru șomaj pentru recenzori
etc.).
Au fost eliberate un număr de 2 adeverințe pentru foștii salariați ai instituției
în vederea recalculării pensiilor .
Au fost actualizate dosarele profesionale pentru funcționarii publici din cadrul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara.
S-a răspuns la 253 adrese către Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională
a Funcționarilor Publici, consiliile locale și serviciile publice deconcentrate din județul
Hunedoara, precum si către alte instituții.
Au fost comunicate Direcției Generale de Resurse Umane din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, procesele verbale privind acordarea sporului pentru
condiții vătămătoare pentru anul 2016.
Lunar au fost comunicate Direcției Generale de Resurse Umane din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, situația posturilor, statele de personal si programarea
serviciului de permanență în instituție.
A fost întocmit și comunicat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și
Ministerului Afacerilor Interne planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul
instituției pentru anul 2017.
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În primul semestru al anului 2016, conform prevederilor art.21 din OUG
nr.57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Instituției
Prefectului Județul Hunedoara, i-a revenit obligația stabilirii numărului maxim de
posturi pentru anul 2016 unităților administrativ-teritoriale.
Acestea au fost comunicate prin adrese personalizate atât fiecărei unități, cât si
M.D.R.AP, A.N.F.P. București si Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara.
În cadrul activității de resurse umane, se regăsește si activitatea de salarizare a
personalului din aparatul de specialitate al Prefectului si al serviciilor publice
comunitare.
Activitatea de salarizare în cursul anului 2016, s-a concretizat în întocmirea
lunară a:
→ foilor colective de prezență;
→ statelor de plată, pentru acordarea drepturilor salariale cuvenite
salariaților pentru munca prestată atât pentru aparatul propriu cât si
pentru serviciile publice comunitare;
→ situațiilor recapitulative privind obligațiile unității față de bugetul de stat,
depuse la Trezoreria municipiul Deva;
→ ordinelor de plată pentru plata acestor drepturi pe carduri cât si pentru
plata obligațiilor la bugetul de stat si bugetul de asigurări sociale;
→ situațiilor reținerilor din salarii pentru fiecare beneficiar în parte;
→ ordinelor de plată pentru plata către beneficiari (creditori) a sumelor
datorate de angajații instituției si reținute pe statul de plată;
→ declarațiilor la bugetul de stat, la contribuții de asigurări sociale,
asigurări sociale de sănătate si șomaj;
→ situațiilor statistice;
→ situațiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
→ situațiilor angajaților aflați în incapacitate temporară de muncă, al căror
concediu medical depășește 6 zile calendaristice.
În același timp au fost completate lunar certificatele de concediu medical,
calculându-se și acordându-se drepturile care le revin salariaților aflați în incapacitate
temporară de muncă.
Datorită faptului că în cursul anului 2016, au avut loc Alegeri Locale și Alegeri
Parlamentare, funcționarii publici din cadrul compartimentului au participat la procesul
de organizare al acestora. Au fost întocmite state de plată, pentru birourile electorale
de circumscripții, pentru secțiile de votare, operatori, personal tehnic auxiliar.
S-a actualizat periodic atât baza de date cât si programele informatice utilizate
pentru calculul drepturilor salariale, pentru acordarea lor corectă.
*

7.3. U TI L IZ A RE A

RE S U R S E L O R F IN AN C IA RE

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
instituției este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor
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Interne și asigură realizarea atribuțiilor prefectului referitoare la calitatea de ordonator
terțiar de credite.
Instituția Prefectului județul Hunedoara și-a organizat activitatea financiarcontabilă, aferentă anului 2016, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității
instituțiilor publice, a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a Regulamentului de aplicare, precum și a Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, iar înregistrările în contabilitate sau efectuat, cu respectare principiilor contabile legale, exclusiv pe baza documentelor
primare legal și complet întocmite.
Din anul 2005, ca urmare a aplicării prevederilor OG nr. 83/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare, a fost preluată
activitatea Serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și
Regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, bugetul instituției cuprinde
două capitole de cheltuieli și anume: CAP. 51.01.-„Autorități Publice și Acțiuni Externe”
și CAP.61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională”.
Astfel, în cursul anului 2016, Ministerul Afacerilor Interne a repartizat , conform
Legii nr. 339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2016 și a actelor
normative cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2016, Instituției Prefectului Jud.
Hunedoara, credite în sumă totală de 11.911,00 mii lei:
-

pentru capitolul de cheltuieli 51.01 „Autorități Publice și Acțiuni Externe” suma
de 10.135,00 mii lei,

-

pentru capitolul de cheltuieli 61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională”
suma de 1.776,00 mii lei.

Bugetul Instituției Prefectului Județul Hunedoara în anul 2016, a fost de 2,86
ori mai mare decât bugetul pe anul 2015. Această creștere a bugetului s-a
datorat faptului că în cursul anului 2016 au fost organizate alegeri locale și alegeri
pentru parlamentul României, iar în anul 2015 nu au avut loc alegeri. Bugetul destinat
alegerilor locale a fost de 4.612,00 mii lei iar cel destinat alegerilor generale de
2.978,00 mii lei.
→
La capitolul de cheltuieli 51.01. „Autorități Publice și Acțiuni Externe” modul de
alocare a creditelor pe trimestre a fost influențată de cheltuielile de judecată , de cele
de personal și materiale, iar la capitolul 61.01. „Ordine Publică și Siguranță Națională”,
cheltuielile de personal și cheltuielile materiale au cauzat influențe.
→
Prin filele de buget nr. 380653, 401889/2016, a fost suplimentat bugetul
instituției, la cap.51.01 „ Autorității publice și acțiuni externe” ,la cheltuieli materiale și
de personal, prin filele de buget 384768, 386420, 389075, 396806 s-a suplimentat
bugetul pentru alegerile locale iar prin filele de buget 398887, 398455, 404768/2016
bugetul pentru alegerile generale.
→
Prin filele de buget nr.378173, 401889, 399235, 404667/2016 a fost
suplimentat bugetul instituției la Cap. 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”, la
cheltuieli de personal și cheltuieli materiale .
→
În structură analitică, creditele totale repartizate, la capitolul 51.01.”Autorități
Publice și Acțiuni Externe”, în anul 2016 în sumă de 10.135,00 mii lei, cuprind credite
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pentru plata cheltuielilor de personal, 8.914,00 mii lei, credite pentru bunuri și servicii
în sumă de 1.165,00 mii lei, credite pentru plata despăgubirilor civile în sumă de 10,00
mii lei și credite pentru investiții 46,00 mii lei. Din totalul creditelor 6.759,00 mii lei
reprezintă cheltuieli de personal, 816,00 mii lei cheltuieli materiale iar 46,00 mii lei
cheltuieli pentru investiții destinate alegerilor .
→
În structură analitică, la capitolul 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”,
au fost repartizate pentru anul 2016, credite pentru cheltuieli curente în sumă totală
de 1776,00 mii lei, fundamentate pe cheltuieli de personal în sumă de 1636,00 mii lei
și cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 140,00 mii lei .
→
Cheltuielile efectuate în cursul perioadei de raportare sau derulat cu
respectarea prevederilor legale și încadrarea în creditele repartizate conform filei de
buget final și a contului de execuție bugetară realizat la 31.12.2016.
→
Astfel, la Capitolul 51.01. ”Autorități Publice și Acțiuni Externe”, au fost
achitate integral drepturile salariale, precum și toate sporurile conform prevederilor
Legii nr.284/2010, a O.U.G. nr.83/2014 și Legii nr.293/2015), pentru înalții funcționari
publici, funcționarii publici de conducere și personalul contractual, precum și obligațiile
aferente acestora la bugetul consolidat al statului.
→
La Capitolul 61.01. ”Ordine Publică și Siguranță Națională” au fost achitate
integral drepturile salariale și toate sporurile conform prevederilor Legii nr.284/2010, a
O.U.G. nr.83/2014 și Legii nr.293/2015) funcționarilor publici cu statut special și a
personalului contractual, precum și obligațiile aferente acestora la bugetul consolidat
al statului..

Pentru efectuarea cheltuielilor stabilite în buget, în cursul anului au fost
întocmite 2.652 de ordine de plată, 867 de propuneri de angajare de cheltuieli, 867
de angajamente bugetare și 867 de ordonanțări de plată, conform prevederilor
Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare și legale.
→
Au fost asigurate stocurile de materiale necesare activității (rechizite,
carburanți, materiale pentru curățenie, timbre poștale, etc.), atât pentru aparatul de
specialitate al prefectului cât și pentru serviciile publice comunitare. Rulajul contului
302 “Materiale consumabile” a fost de 308,88 mii lei .
→
Prin casieria unității au fost făcute plăți în sumă totală de 8.739,82 mii lei, iar
prin conturile din trezorerie au fost făcute plăți în sumă totală de 11.734,49 mii lei.
Începând cu luna iulie, conform ordonanței 41/2016, au fost deschise 2 noi conturi la
trezorerie, prin care se desfășoară plățile celor 2 servicii. Astfel rulajul conturilor a fost
de 4.611,63 mii lei.
→
Menționăm că în cursul anului 2016, au fost achiziționate obiecte de inventar în
valoare de 57,08 mii lei, strict necesare bunei funcționări a instituției, care au fost
date în folosință pe salariați în proporție de 96%.De asemenea au fost cumpărate
mijloace fixe în valoare totala de 45,72 mii lei și primite prin transfer mijloace fixe de
64,92 mii lei. Au fost achitate integral facturile de utilități la 31.12.2016, Instituția
Prefectului Județul Hunedoara respectând astfel prevederile OUG nr. 81/2003, art. 3,
alin. 2. Rulajul prin contul de furnizori și furnizori de active fixe fiind de 975,75 mii lei.
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→
A fost achitată integral contravaloarea tuturor bunurilor, serviciilor și lucrărilor
executate în cursul perioadei, cu scadența în anul 2016, necontabilizându-se cheltuieli
neeconomicoase de natura majorărilor sau penalităților de întârziere a plăților.
→
Tot în cursul anului 2016 a fost întocmit proiectul de buget pe 2017 precum și
estimările pe 2018-2020.
→
Pentru desfășurare activității financiar – contabile conform legislației în vigoare
în anul 2016, au fost emise ordine ale prefectului, au fost întocmite proceduri
operaționale, pentru aplicarea sistemului FOREXBUG, privind efectuarea plăților prin
trezorerie , au fost întocmite lunar OPERAȚIUNI PRIVIND CONTROL ANGAJAMENTE
BUGETARE (CAB), iar începând cu luna octombrie s-au efectuat raportări lunare și
anuale direct către Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul FOREXEBUG .
→
Lunar au fost întocmite și înaintate Direcției Generale Financiare din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne situații referitoare la monitorizarea cheltuielilor de
personal, execuția bugetului, plăți restante, cereri de deschidere de credite , indicatori
de bilanț, soldurile conturilor de trezorerie.
→
Tot lunar au fost înaintate Trezoreriei Municipiului Deva situații referitoare la
arierate și plăți restante , încadrări în credite bugetare, lunar prognoza ridicărilor de
numerar, precum și Declarațiile 100 și 112.

Instituția Prefectului Județul Hunedoara a întocmit și depus ordonatorului
principal de credite situațiile financiare trimestriale și anuale aferente anului 2016
respectând prevederile OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum
și a precizărilor din adresele Direcției Generale Financiare.
*

7.4. A S IG U RA RE A

R E S U R S E L O R LO G IS T I C E

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității aparatului de specialitate al
prefectului au fost încheiate contracte sau acte adiționale, după caz, cu furnizorii de
energie electrică, gaz, apă, canal salubritate, materiale pentru funcționare, prestări de
servicii și executare de lucrări.
Au fost încheiate contracte subsecvente cu operatorii de telefonie fixă și mobilă
în urma acordurilor – cadru încheiate de Ministerul Afacerilor Interne.
De asemenea, au fost asigurate materialele consumabile, de întreținere și
curățenie, piese de schimb, combustibili și a imprimatelor necesare, achiziționate prin
procedura achiziției directe pe baza testării prețurilor pieței locale.
S-a elaborat, împreună cu celelalte servicii și compartimente din cadrul
aparatului propriu, proiectul programului de achiziții pentru anul 2017, precum și
programul anual de achiziții pentru anul 2016.
În cursul anului 2016, s-a răspuns la un număr de 177 radiograme , respectiv
la 368 de adrese pe activități de logistică, respectiv, imobile, parc auto și IT.
Pentru funcționarea optimă a activității de logistică, respectiv a activității de
achiziții publice, în anul 2016 au fost întocmite 12 ordine ale prefectului pentru
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activitatea de logistică , respectiv 2 ordine ale perfectului pentru activitatea de achiziții
publice.
Tot pentru buna funcționare a activității, au fost prestate servicii de curățenie
în toate spațiile și serviciile, de telefonie, prin încheierea contractelor de achiziție
publică a acestor servicii, precum și a lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor
auto și a celorlalte active din exploatare.
S-au întocmit documentele primare de intrare, mișcare și scoatere din evidențe
a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.
S-au încheiat acte adiționale la contractele de închiriere a spațiilor excedentare
aflate în administrarea Instituției Prefectului recuperându-se integral costurile din
refacturarea cheltuielilor cu utilitățile și veniturile din chiriile negociate pe criteriul
cererii și al ofertei libere de pe piața locală și care s-au constituit venit la bugetul de
stat.
Achizițiile s-au efectuat prin metoda achiziției directe bazată pe referatul de
necesitate, referatul privind studiul pieței și eliberare de comandă o parte din acestea
realizându-se prin intermediul SEAP.
Toate achizițiile realizate s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în
materie de achiziții publice.
În cursul anului de raportare, au fost organizate, împreună cu Cancelaria
Prefectului, toate activitățile de protocol și de reprezentare a instituției.
*

7.5. A RM O N IZ A RE

L E G IS L AT I V Ă

S-au întocmit rapoarte și informări statistice către prefect, administrația centrală, privind
controlul de legalitate și aplicarea unor acte normative, s-au transmis circulare și precizări
către autoritățile locale privind aplicarea unitară a unor acte normative
Au fost întocmite răspunsuri la un număr de 8 radiograme sens în care s-au
întocmit rapoarte și informări statistice către administrația centrală (MAI, alte ministere și
alte autorități) privind controlul de legalitate și aplicarea unor acte normative.
În conformitate cu Procedura operațională privind modul de exercitate a
controlului de legalitate asupra actelor emise/adoptate de autoritățile publice locale din
județul Hunedoara, consilierii juridici/consilierul au întocmit, începând cu luna august
2015, rapoarte lunare și trimestriale cu privire la actele verificate, în cuprinsul cărora sunt
indicate numărul de acte verificate, precum și situațiile deosebite care au dus la
declanșarea procedurilor prealabile.
Datorită modificării procedurii de lucru a funcționarilor publici cu atribuții în
verificarea legalității actelor, au fost transmise 5 adrese de îndrumare către secretarii
unităților administrativ-teritoriale și anume:
-

Adresa nr. 822/25.01.2016 în care s-a adus la cunoștința autorităților publice
locale faptul că au fost lansate în dezbatere publică, de către Autoritatea Electorală
permanentă, proiectele de acte normative privind desfășurarea alegerilor locale și
li s-a atras atenția asupra categoriilor de cheltuieli care se propun a fi suportate
din bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale;
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-

Prin adresa nr. 1017/01.02.2016 secretarii și primarii unităților administrativteritoriale au fost informați asupra faptului că Autoritatea Națională pentru
Restituirea Proprietății are, pe pagina sa de internet, o secțiune de îndrumări,
unde sunt publicate răspunsurile privind situațiile în care comisiile locale sau
județene de fond funciar au solicitat interpretări ale legii și îndrumări ;

-

Prin adresa nr. 1623/16.02.2016 referitoare la publicarea în monitorul oficial a
tuturor actelor normative privind alegerile autorităților publice locale din anul 2016.

-

Adresa nr. 2394/09.03.2016 prin care li s-a adus la cunoștința autorităților publice
locale faptul că au intervenit modificări legislative în cuprinsul Legii nr. 213/1998
privind bunurile proprietate.

-

Adresa nr.7222/01.08.2016 prin care s-au făcut, autorităților publice locale, o serie
de recomandări și îndrumări în scopul de a exista un mod de lucru unitar la nivelul
întregului județ, pentru a se evita înaintarea de proceduri prealabile împotriva
actelor emise/adoptate, urmărindu-se o mai buna colaborare bazată pe
profesionalism și respect atât interinstituțional cât și față de beneficiarii finali ai
actelor administrative și anume cetățenii din unitățile administrativ-teritoriale ale
județului, de asemenea s-au adus la cunoștință modificările legislative cu impact in
activitatea lor..

În cursul anului 2016 s-au desfășurat 5 ședințe de instruire cu secretarii și primarii
unităților administrativ teritoriale din județ, în care s-au pus în discuție modificările
legislative, precum și procedura de lucru care trebuie urmată, astfel:
-

La data de 21.01.2016 primarii și secretarii unităților administrativ teritoriale din
județul Hunedoara au fost convocați la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara în vederea instruirii cu privire la aplicarea prevederilor legilor fondului
funciar, discutarea deficiențelor constatate cu ocazia verificării legalității actelor
administrative adoptate/emise în trimestrul IV al anului 2015 și prezentarea unor
aspecte referitoare la aplicarea Codului fiscal-Legea nr. 227/2015, în ceea ce
privește taxele și impozitele locale. Cu ocazia ședinței a fost întocmit procesulverbal, înregistrat sub nr. 1163/03.02.2016;

-

La data de 24.03.2016 primarii și secretarii unităților administrativ teritoriale din
județul Hunedoara au fost convocați la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara în vederea instruirii cu privire la sarcinile ce le revin în vederea
organizării și desfășurării alegerilor autorităților publice locale din anul 2016;

-

La data de 13.06.2016 s-a desfășurat întâlnirea cu secretarii unităților
administrativ teritoriale din județul Hunedoara având ca tematică pregătirea și
desfășurarea ședințelor de constituire a noilor consilii locale, prilej cu care li s-au
înmânat și materialele necesare organizării ședințelor de constituire. În cadrul
întâlnirii s-au discutat și deficiențele constatate cu ocazia verificării legalității;

-

În data de 26.07.2016, ora 11,00 primarii și secretarii unităților administrativteritoriale, au fost convocați, prin adresa nr. 6806/20.07.2016, la ședința care s-a
desfășurat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara având ca ordine de
zi informare cu privire la prevederile OUG nr.35/2016 privind modificarea și
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996- stadiul lucrărilor
în cadrul PNCCF la nivelul Județului Hunedoara, discutarea deficiențelor constatate
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cu privire la activitatea de control de legalitate și informare cu privire la HG nr.
478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
-

În data de 22.09.2016 a avut loc ședința de instruire a primarilor și secretarilor
unităților administrativ- teritoriale cu privire la sarcinile care le revin cu privire la
pregătirea alegerilor parlamentare din anul 2016, fiind transmis convocatorul nr.
8785/ 20.09.2016.

S-a acordat o atenție majoră transmiterii actelor administrative de către secretarii
unităților administrativ – teritoriale, în vederea efectuării controlului legalității acestor
acte.
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale stabilește un termen în care
actele adoptate trebuie comunicate prefectului, în vederea exercitării controlului de
legalitate, astfel conform art. 48:
„Secretarul unității administrativ-teritoriale trebuie să comunice prefectului, în
vederea exercitării controlului de legalitate, atât hotărârile consiliului local, cât și
dispozițiile emise de primar, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la
data adoptării, respectiv emiterii acestora, obligație ce reiese din art. 48 al actului
normativ indicat anterior.”
De asemenea, art. 49 din Legea nr. 215/2001 indică și data de la care actele
administrative adoptate produc efecte, astfel termenul de comunicare este strâns
legat de termenul de la care încep să curgă efectele produse de hotărâri.
„(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data
aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
(2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”
În vederea respectării prevederilor art.48, alin.(2) , art. 106 alin (2) și art.115
alin.(2) din Legea nr.215/2001 Legea administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, actele administrative adoptate de consiliile
locale și județene sau cele emise de primar și de președintele consiliului județean se
comunică în mod obligatoriu prefectului județului, prin grija secretarului unității
administrativ teritoriale.
Termenul prevăzut de lege pentru comunicarea actelor administrative este,
pentru hotărâri de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data
adoptării lor de către consiliul local sau Consiliul Județean Hunedoara, iar pentru
dispoziții 5 zile lucrătoare de la semnarea lor de către primar.
Au existat unele întârzieri în transmiterea actelor cum ar fi: municipiul
Orăștie, orașul Aninoasa, comuna Mărtinești, comuna Orăștioara de Sus, comuna
Certeju de Sus, comuna Băcia, comuna Boșorod, comuna Ghelari, comuna General
Berthelot, comuna Totești, comuna Pui, comuna Blăjeni, comuna Baia de Criș,
comuna Burjuc, comuna Dobra, comuna Teliucu Inferior, orașul Uricani, comuna
Sarmizegetusa, comuna Vălișoara, comuna Vața de Jos fiind întocmite adrese de
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atenționare sau având loc discuții cu secretarii unităților administrativ-teritoriale cu
privire la respectarea termenului de comunicare.

Reprezentarea, de către funcționarii publici din instituție, a Agenției naționale a
Funcționarilor Publici, în comisiile de concurs
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
cu modificările și completările ulterioare, în baza delegării date de ANFP, consilierii
juridici, din cadrul serviciului, au făcut parte din comisiile de concurs sau contestații
organizate pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul autorităților publice locale sau
a serviciilor deconcentrate din județul Hunedoara.
În anul 2016 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției publice de
conducere de secretar al municipiului Hunedoara, însă concursul nu a fost promovat
de nimeni, iar în cazul concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de
secretar al comunei Bulzeștii de Sus, dosarele depuse nu au îndeplinit cerințele legale,
fiind respinse.
La data întocmirii prezentului raport, în județul Hunedoara sunt vacante
următoarele funcții de secretar:
-

Secretar al municipiului Hunedoara;

-

Secretar al orașului Petrila;

-

Secretar al comunei Bătrâna;

-

Secretar al comunei Bunila;

-

Secretar al comunei Bulzeștii de Sus;

-

Secretar al comunei Lunca Cernii de Jos;

-

Secretar al comunei Ilia

-

Secretar al comunei Sarmizegetusa;

-

Secretar al comunei Dobra.

S-a verificat îndeplinirea atribuțiilor ce le-au fost conferite secretarilor unităților
administrativ – teritoriale prin Legea nr. 215/2001, republicată
În anul 2016 au fost efectuate un număr de 10 controale și un recontrol de către
consilierii juridici din cadrul serviciului. A fost supuse verificării activitate autorităților
publice locale din: comunele Băița, Dobra, General Berthelot, Lăpugiu de Jos,
Mărtinești, Romos, Sarmizegetusa, Bucureșci și Beriu, recontrol la comuna
Ghelari.
În urma verificării s-a întocmit o notă de control făcându-se recomandări cu privire
la modul de întocmire a actelor administrative, modul de conducere al registrelor care cad
în sarcina secretarului precum și la îndeplinirea altor atribuții care revin secretarului
unității administrativ-teritoriale, aprobarea nomenclatorului arhivistic, stabilirea și
reglementarea circuitului legal al documentelor, urmărirea prezentării de către aleșii locali
a rapoartelor de activitate.
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Alături de controalele de fond, ca urmare a unor sesizări, funcționarii din cadrul
serviciului au efectuat și controale tematice, la autoritățile publice locale din comunele
Burjuc, Sarmizegetusa, Vețel și Bucureșci.
*

6.5.1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
Activități pentru atingerea obiectivului specific:
1. elaborează, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, notele de fundamentare și
proiectele de hotărâri de guvern sau alte inițiative legislative pentru modificarea
actelor normative.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific, la nivelul Serviciului Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate au fost desfășurate în anul 2016 un număr de 9
acțiuni:
»
Elaborarea proiectelor de Hotărâre de Guvern privind completarea Anexei nr.1
la HG nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara
precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județ, cu modificările si
completările ulterioare.
o S-au elaborat 3 proiecte HG: nr.368/12.01.2016, nr.2801/21.03.2016,
nr.2898/24.03.2016
»
Elaborarea proiectelor de HG pentru SPCEEPS si SPCRPCIV privind actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a
modificării valorii de inventor si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in
administrarea Instituției Prefectului județul Hunedoara– ca urmare a radiogramei
nr.1640/17.02.2016.
»
Verificarea proiectului de HG privind atestarea domeniului public al județului
Hunedoara, înaintat de CJH cu adresa nr.1876/24.02.2016. (s-a întocmit PV
nr.1876/22.03.2016)
»
Întocmirea procesului verbal al structurii unice privind verificarea memoriului
justificativ referitor la stema comunei Balșa. (s-a întocmit PV nr.2311/07.03.2016)
»
Analizarea solicitării CJH nr.3389/2016 pentru avizarea unui proiect de HG
pentru modificarea și completarea unor anexe la HG nr. 1352/2001 privind atestarea
domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Hunedoara. (s-a întocmit PV nr.2461/17.03.2016)
»
Întocmirea procesului-verbal al Structurii unice de urmărire a procesului de
avizare a proiectelor de acte normative pentru proiectul de HG de actualizare a valorii
de inventar a imobilului SPCEEPS. (s-a întocmit PV nr.1640/06.04.2016)
»
Întocmirea procesului-verbal al Structurii unice de avizare a proiectelor de acte
normative pentru proiectul CJH înaintat cu adresa nr.9104/2016. (s-a întocmit PV
nr.9104/18.11.2016)
»
Întocmirea procesului-verbal al Structurii unice de avizare a proiectelor de acte
normative pentru proiectul CJH înaintat cu adresa nr.10470/2016. (s-a întocmit PV
nr.10470/18.11.2016)
»
Întocmirea unui proiect de HG pentru acordarea unor fonduri Consiliului local
Șoimuș. (s-a întocmit proiectul HG nr.12136/20.12.2016)
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Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Nr.
Instituția
Prefectului

Nr. Consiliul
Județean

1.

Completarea Anexei nr.1 la HG nr.1352/2001
privind atestarea domeniului public al jud.
Hunedoara precum si al municipiilor, orașelor
si comunelor din județ, cu modificările si
completările ulterioare

368/
12.01.2016

42/
04.01.2016

2.

Completarea Anexei nr.1 la HG nr.1352/2001
privind atestarea domeniului public al jud.
Hunedoara precum si al municipiilor, orașelor
si comunelor din județ, cu modificările si
completările ulterioare

2801/
21.03.2016

4118/
21.03.2016

Simeria,
Gurasada,

3.

Completarea Anexei nr.1 la HG nr.1352/2001
privind atestarea domeniului public al jud.
Hunedoara precum si al municipiilor, orașelor
si comunelor din județ, cu modificările si
completările ulterioare

2898/
24.03.2016

4270/
23.03.2016

Vulcan, Băița,
Beriu, Brănișca,
Buceș, Crișcior,
Ilia,

4.

Actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, ca
urmare a modificării valorii de inventor si a
datelor de identificare ale unui imobil aflat in
administrarea Instituției Prefectului județul
Hunedoara

3432/
07.04.2016

5.

Alocarea unei sume din Fondul de intervenție
la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul
pe anul 2016 județului Hunedoara in vederea
finanțării unor cheltuieli urgente si
neprevăzute ca urmare a calamitaților
natural din perioada 15mai – 6 iunie 2016

6121/
30.06.2016

9180/
30.06.2016

6.

Transmiterea unor imobile din domeniul
public al statului si din administrarea Camerei
Agricole județene Hunedoara in domeniul
public al comunei Gurasada, județul
Hunedoara

7922/
24.08.2016

11216/
12.08.2016

7.

Alocarea unei sume de echilibrare a
bugetului local al comunei Șoimuș, pentru
plata unor arierate si a unor cheltuieli
curente si de capital

12136/
20.12.2016

17080/
20.12.2016

Aprobat prin
HG

*Sediu
pașapoarte

*
6000000 lei

*proiecte întocmite de Instituția Prefectului

*
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7.6. P RE VE N I RE A

Ș I C O M BA TE RE A C O R U P ȚIE I

În instituție este constituit și activează un grup de lucru pentru prevenirea
corupției din care membri sunt: reprezentantul Serviciului Județean Anticorupție
Hunedoara, subprefectul județului Hunedoara, șeful Serviciului Verificare a legalității,
aplicării actelor normative și contencios administrativ, șeful Serviciului Conducerea
serviciilor publice deconcentrate, coordonatorul Compartimentului Financiarcontabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice, șeful Serviciului public
comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, șeful Serviciului Public
comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, coordonatorul
Compartimentului Management public, consilierul de integritate, un consilier juridic și
responsabilul pentru managementul riscurilor.
Pe parcursul anului 2016, activitatea poate fi sintetizată în cele ce urmează:
– Raportul privind aplicarea în județ a HG nr. 215/20.03.2012 privind aprobarea
Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor
preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de
acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 – 2015 (SNA 20122015)
– Ședința din data de 20.01.2016 a Grupului de Lucru
– Întocmirea documentelor aferente activității de identificare a riscurilor la corupție:
Anexa 4 - Fișă de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupție; Anexa 3 - Fișă
de analiză a activităților și Anexa 5 - Raport de evaluare a cadrului normativ, documente
comunicat la Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara cu adresa nr. 10.368/27.01.2016
– Întocmirea raportului de monitorizare a riscurilor de corupție identificate la nivelul
Instituției Prefectului – județul Hunedoara (perioada de referință februarie 2015 –
decembrie 2015), document înregistrat cu nr. 871/27.01.2016 și care include cele 7
propuneri revizuire Registrul de riscuri anticorupție pentru anul 2016, document
înregistrat cu nr. 872/27.01.2016 - documente comunicate MAI DGÎCIP cu adresa nr.
10.168/27.01.2016
– pregătire adresa MAI DGÎCIP nr. 1.966.651/16.12.2015 (înregistrată la nr.
10.365/16.12.2015) raportare inventar măsuri preventive anticorupție și indicatori de
evaluare la nivelul Sem II 2015.
– Notă-raport (491/14.01.2016) prin intermediul căreia a fost comunicat la SPCEEPS si
SPCRPCIV Ghidul de informare pentru cetățeni în relația cu structurile Ministerului
Afacerilor Interne – transmis de Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara cu adresa nr.
468.583/S.J.A. HD/ din 13.01.2016 înregistrat la nr. 408/13.01.2016
– Întocmire sinteză măsuri preventive, educative și de combatere a corupției pentru
implementarea SNA 2012-2015 (nr. 625/820/29.01.2016, comunicare MAI DGICIP)
– Comunicare MAI DGRIP „Declarația” privind sprijinirea implementării proiectului
ROFSIP2016OS5A08P01 Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a corupției în
administrația publică (Adresa nr. 2.259.780/DGRIP/ 13.07.2016 - Răspuns nr.
6.672/21.07.2016)
– Utilizarea aplicației MARC de către toți membrii grupului de lucru în vederea
monitorizării unitare a riscurilor de corupție (iunie – iulie 2016).
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VIII. M ANAGEMENTUL
8.1. S O L U Ț IO N A RE A

COMUNICĂRII

P E TI Ț II LO R Ș I AS IG U RA RE A AC C E SU L UI LA

IN F O RM A ȚI I LE D E IN TE RE S P U B L IC

Primirea, înregistrarea, păstrarea și repartizarea petițiilor și corespondenței către
compartimentele de specialitate, organizarea și desfășurarea audiențelor, înregistrarea și
soluționarea cererilor făcute în baza Legii nr. 544/2001, înregistrarea, expedierea și
păstrarea ordinelor emise de Prefectul județului se realizează în cadrul Compartimentului
Informare, Relații Publice, Registratură și Registratură.
Activitatea de soluționare a petițiilor și cererilor, însă, este o activitate complexă, în
majoritatea cazurilor fiind necesare constituirea de comisii mixte, la care participă persoane
din mai multe structuri de specialitate, dar și delegați din partea serviciilor deconcentrate
competente în domeniul vizat de sesizare.
Au fost înregistrate 538 de petiții dintre care:



-

diferite cereri

301

-

cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate
abuziv de regimul comunist

148

-

reveniri

72

Din totalul de 538 de petiții, au fost primite:



- Parlamentul României

0

- Guvernul României

49

- Administrația Prezidențială

13

- instituții de stat

26

- persoane juridice

51

- persoane fizice (cetățeni români)

394

- e-mail

92

- anonime

7

- redirecționate pentru competentă soluționare

310

Dintre cele soluționate:
-

comunicate petenților precizările necesare privind posibilitatea legală de
soluționare/returnate

65

-

în curs de soluționare

11

-

clasate direct

45
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Scrisori adresate instituţiei

Soluţionate în termen

În îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din dispozițiile Legii 544/ 2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public și ale Hotărârii Guvernului nr. 123/ 2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, din activitatea
desfășurată în anul 2016 punctăm principalele aspecte:


Au fost depuse 37 de cereri formulate în temeiul legii nr. 544/2001
o 28 au fost soluționate direct
o 9 scrisori au fost redirecționate /clasate

S-a întocmit o analiză cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public și ale HG nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, cu modificările la zi (inclusiv cele din luna iulie
2016, introduse prin HG nr. 478/2016;


A fost întocmit raportul anual cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 pe instituție
și au fost centralizate toate rapoartele întocmite de autoritățile administrației publice
locale din județ.


S-a propus și s-a realizat completarea secțiunii programe si strategii a paginii de
internet a instituției


toate documentele comunicate din oficiu (34) au fost postate pe pagina de
internet și la avizier)


S-a Participat la seminarul „Transparență decizională la raport”– rezultatele
cercetării „M-am decis să mă implic” România 2015-2016 organizat de Coaliția 52 și
Academia de Advocacy în 22 aprilie;


S-a întocmit un material de informare/îndrumare adresat autorităților locale,
referitor la modificările legislative intervenite în domeniu (HG nr. 478/2016 pentru
modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001,
prezentat in întâlnirea de informare din 26 iulie 2016


S-a elaborat informarea nr. 10.612/08.11.2016 cu privire la prevederile legii
544/2001, adresată conducerii instituției, iar pe baza acesteia, s-a transmis o solicitare
(nr. 10.552/ 07.11.2016) tuturor autorităților locale pentru comunicarea datelor
referitoare la modul de implementare a legii nr.544/2001 și a aplicării prev. HG nr.
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123/2002 cu modificările la zi (respectarea cerințelor legale și motivele pentru care
aceasta nu se realizează)
S-a întocmit o informare cu privire la aplicarea legii 544/2001 adresată conducerii
instituției, care cuprinde datele comunicate și centralizate de la toate autoritățile
administrației publice locale din județ.
*


8.2. P RIM I RE A

C E TĂ ȚE N IL O R ÎN A UD IE N ȚĂ

2013
234 persoane

2014
195 persoane

2015
199 persoane

2016
196 persoane

consiliați de
personalul de relații
cu publicul

72

39,76%

77

39,76%

63

31,65%

60

30,60%

din care: au depus
petiții

50

67.5 %

52

67.5 %

27

42.85 %

27

45 %

din numărul
celor care
au fost
consiliați

dintre petițiile depuse
– soluționate pozitiv:
– soluționate negativ:
– competența a fost
declinată:
reîndrumați către alte
instituții/ structuri
MAI pentru
competentă
soluționare
primiți de conducerea
instituției/ structurii

26
0
24

din
numărul
celor care
au fost
consiliați
33
0
19

din
numărul
celor care
au fost
consiliați
16
0
11

35

23,58 %

46

23,58 %

234

100 %

195

100 %

din numărul
celor care
au fost
consiliați
16
0
11

7

3,51%

169

84.92 %

7

169

11,67 %

86,22%

240
230
220
210

2013

234

2014

200

2015

190
180
170

195

199

196

2016

PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ
*
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8.3. O RG AN IZ A RE A

E F IC IE N T Ă A C I RC UI T UL U I D O C UM E N TE L O R Î N IN ST I T U Ț I A

P RE F E C TU L U I

 Prin Registratura generală a Instituției Prefectului au fost înregistrate 12.583
de documente ce reprezintă documente oficiale primite sau transmise de către
Instituția Prefectului - județul Hunedoara;
 S-a realizat o lucrare de selecționare avizată de SJAN-HD pentru 538 de
dosare care au fost selecționate și predate spre distrugere;
 Toate registrele specifice arhivei au fost completate la zi;
 numărul mediu de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la
soluționarea documentelor și realizarea sarcinilor primite de prefect, respectiv
de instituția prefectului în funcție de tipul acestora – 30 zile termen maxim legal
soluționare petiții; 5 zile redirecționare; max. 5 zile eliberare copii ordine
prefect
 au fost primite la arhiva instituției 182 inventare, pentru cele 2.637 de dosare
primite la arhiva instituției;
 s-a preluat documentele neclasificate în vederea păstrării în arhiva instituției de
la structurile de specialitate din instituție;
 s-a asigurat accesul la documentele arhivei, prin executarea de copii după
documente, scoaterea dosarelor din arhivă și întocmirea fișei de control a
dosarului, înregistrarea dosarelor în registrul de depozit pentru serviciile
solicitate – 46 dosare cerute la studiu
 Urmare a controlului efectuat de reprezentanții Serviciului Județean Hunedoara
al Arhivelor Naționale în data de 23.11 2016 s-a stabilit ca măsură
selecționarea documentelor cu termen de păstrare expirat conform art. 11 din
Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale (termen de realizare 15.02.2017).
*

8.4. Î M B UN Ă TĂ Ț IRE A

IM A G I N I I IN ST I T U ȚI O N ALE

8.4.1. CONFERINȚE ȘI COMUNICATE DE PRESĂ
În perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016 activitatea Instituției
Prefectului – Județul Hunedoara s-a desfășurat în concordanță cu Legea nr. 340/2004,
privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale
Legii nr. 340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a
instituției prefectului.
Punctăm aspectele esențiale ale activității desfășurate pe parcursul anului atât
de angajații din Cancelaria Prefectului, cât și de angajații din celelalte structuri de
specialitate care au contribuit prin cele întreprinse la îmbunătățirea imaginii instituției
și la promovarea activității acesteia.
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Astfel:
 Prefectul și subprefectul au fost asistați și consiliați în toate problemele de
imagine, relații publice și mass-media, promovând reflectarea corectă și
obiectivă în media a activității acestora și a Instituției Prefectului, aplicând
consecvent principiile transparenței, obiectivității și corectei informări publice;
 S-a asigurat culegerea datelor, redactarea și, când este cazul, prezentarea
comunicatelor, notelor și discursurilor oficiale ale prefectului și subprefectului,
inclusiv transmiterea de informări, comunicate și note referitoare la reflectarea
în mass-media a activităților specifice instituției;
 Au fost elaborate, fundamentate, redactate și editate: luările de cuvânt,
speech-urile, notele și intervențiile orale publice ale prefectului și
subprefectului, conform scopului, intenției și direcției dictate de specificitatea
evenimentului.
 Au fost organizate și s-a participat la ședințele de lucru ale conducerii instituției
cu angajații instituției, cu reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor
Interne, ai serviciilor publice deconcentrate, ai altor instituții și organizații din
județ.
 Coordonarea actualizării paginii de internet a instituției, analizarea informațiilor
publicate pe aceasta, formularea de propuneri pentru îmbunătățirea
conținutului și a interfeței acesteia,
Modul de abordare a relației cu mijloacele mass-media, stilul de lucru și politica
de comunicare pusă în aplicare s-au axat pe ideea de deschidere, transparență,
rapiditate în reacții în funcție de situațiile apărute, precum și pe o atitudine clară și
fără echivoc adoptată față de termenele sau proiectele proprii ale prefectului și
subprefectului județului ori ale Instituției Prefectului, gestionarea cu seriozitate a
acțiunilor privind controlul legalității - efectuate în administrație, sau prezentarea către
opinia publică a rezultatelor unor activități cu termene precise.
În perioada ianuarie - decembrie 2016 au fost evidențiate peste 520 de
evenimente după cum urmează:


Organizarea, primirea delegațiilor naționale și internaționale – 4



Audiențe săptămânale ale prefectului și subprefectului;



Organizarea și participarea la întâlnirea operativă săptămânale a
prefectului și a subprefectului cu șefii și coordonatorii structurilor de
specialitate din Instituția Prefectului - județul Hunedoara – 50



Participarea împreună cu prefectul și subprefectul județului la verificări în
teren – 45



Întâlniri de lucru cu autoritățile publice locale – 48



Întâlniri de lucru cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și
ai altor instituții publice – 129



Organizarea și participarea la videoconferințe – 41



Organizarea și participare la evenimente militare – religioase – 21
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Totodată au fost transmise peste 25 de comunicate de presă, informări, luări
de poziție față de situații și participări la emisiuni TV și Radio (6).
Au fost susținute conferințe de presă, dar au existat situații în care
reprezentanții mass-media au fost invitați la briefinguri, în funcție de subiectele de
presă lansate, dar și în funcție de solicitările privind prezentarea unei opinii a
Instituției Prefectului, referitor la evenimente cu impact mediatic.
Instituția Prefectului - Județul Hunedoara a fost prezentă, pe lângă participările
la emisiuni pe teme administrative, sau în funcție de eveniment, și în jurnalele de știri
ale posturilor locale și naționale de radio și televiziune, ceea ce a asigurat o creștere
semnificativă a gradului de recunoaștere a instituției și a prefectului și subprefectului
în rândul comunității.
Activitatea Instituției Prefectului Județului a fost semnalată și reținută de
mijloacele de informare mass-media în mod constant.
S-a asigurat buna desfășurare a videoconferințelor, în funcție de ordinea de zi a
acestora.
Instituția Prefectului Județului Hunedoara a primit vizita mai multor delegații
administrative sau ale oamenilor de afaceri cu scopul de a crește investițiile străine în
județ.
 Primirea în județ vizitei de lucru a viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul
dezvoltării regionale si administrației publice. Programul a cuprins: vizita la Liceul
Teoretic „Dimitrie Leonida” (Petroșani); Întâlnire cu conducerea Universității
Petroșani; Discuție cu primarii din Valea Jiului, reprezentanții Instituției Prefectului
Hunedoara si ai Consiliului Județean Hunedoara (Primăria Vulcan); Conferința de
presa (Primăria Vulcan); Vizita la Colegiul „Mihai Viteazu” (Vulcan)
 Vizita
Prim-ministrului
Dacian
Cioloș
pentru
inaugurarea
Unității
Guvernamentale de Asistență Tehnică pentru Valea Jiului de la Petroșani. Primministrul a fost însoțit de Viceprim-ministrul, Vasile Dîncu, Ministrul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, și de consilierul de stat Ionel Dancă, coordonatorul
Unității Guvernamentală de Asistență Tehnică (UGAT)
 Ședința Comisiei de Dialog Social cu participarea reprezentantului Ministerului
Energiei (doamna Diana Moldovan, director cabinet Secretar de Stat)
 Participare, împreună cu doamna Corina Popescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Energiei, la sediul Termocentralei Mintia și Paroșeni la o întâlnire cu
reprezentanții Sindicatelor cu privire la situația Complexului Energetic Hunedoara
 Participare, prin reprezentant, la întâlnirea Coordonatorului Grupului de Lucru
Interministerial din Ministerul Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri,
domnul Mihai Sorin Găman cu reprezentanții tuturor factorilor interesați - Dezbatere
publică - preconsultare comunitară - „Romania 2035 - țară cu minerit durabil,
transparent si curat - factor de progres economic, pentru bunăstarea cetățenilor”
 Întâlnire cu Secretarul de stat în Ministerul Culturii, dna Oana Bogdan, cu
reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului și doi experți internaționali,
președintele Consiliului Județean Hunedoara, dl. Laurențiu Nistor, coordonatorul
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șantierului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, Gelu Florea și Vladimir Brilinsky,
administratorul sitului de la Sarmizegetusa Regia. Tema vizitei a fost clarificarea
situației juridice a cetăților dacice din Munții Orăștiei, aflate în administrarea
ministerului, excepție făcând fortăreața Sarmizegetusa Regia, dată de trei ani în
administrarea județului
 Participare la discuțiile cu delegația chineză sosită la Deva cu prilejul demarării
Proiectului Pilot ”Școala Internațională de Arte Chino-Română”. Proiectul este
rezultatul unui parteneriat încheiat între Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” și Școala
de Afaceri Externe din Ningbo. La întâlnirea protocolară au mai participat
reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ai
Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara, ai Universității din Petroșani, precum și
șefii forurilor de conducere locale și județene
 Conferința „Incluziune Socială și Pachetul Anti-Sărăcie”, organizată de
Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul
Fondurilor Europene, sub egida Cancelariei Primului-Ministru
Au fost asigurate condițiile de desfășurare a evenimentelor cu caracter festiv,
omagial sau comemorativ, fiind realizate următoarele acțiuni:
→

Ziua Veteranilor de Război – 20 aprilie

→

Ziua de 9 mai – Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a României și Ziua
Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al doilea Război Mondial

→

Ziua Eroilor – 9 iunie

→

Ceremonia de înmânare a certificatelor doveditoare a alegerii consilierilor județeni
– 10 iunie

→

Ziua Drapelului Național – 26 iunie 2016

→

Ziua Imnului Național – 29 iulie 2016

→

Serbările Naționale Țebea 2016 E

→

evenimentele dedicare comemorării Centenarului de la intrarea României în Primul
Război Mondial (Deva și Vulcan) – 29-30 august

→

Ziua Armatei Române - 25 octombrie 2016

→

Ziua Națională a României 1 Decembrie 2016

→

Ziua Eroilor Revoluției - 22 decembrie 2016

Zilnic s-au monitorizat materialele jurnalistice cu referire directă sau indirectă la
Instituția Prefectului Județul Hunedoara, la prefect și la subprefect, pentru informarea
acestora.
S-a urmărit promovarea unei imaginii corecte a prefectului și a instituției
prefectului prin intermediul relației cu presa și în cadrul aparițiilor publice ale
prefectului, creșterea gradului de transparență a activității prefectului prin informarea
continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de informații
de interes public.
*
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8.4.2. EVENIMENTE LA CARE A PARTICIPAT ECHIPA DE MANAGEMENT A INSTITUȚIEI
Eveniment

Data

Participarea la sediul Inspectoratului Școlar Hunedoara la ședința de evaluare a
activității Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara pe anul 2015.

6 ianuarie

Videoconferință condusă de ministrul afacerilor interne, domnul Petre Tobă, cu
prefecții celor 11 județe aflate sub iminența codului portocali și galben de inundații, în
cadrul căreia au fost evaluate măsurile necesar a fi aplicate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale vizând fenomenele de creșteri de debite și niveluri cu depășiri
ale cotelor de apărare, scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile
efecte de inundații locale prognozate pentru această perioadă de către Institutul
Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. La videoconferință au participat
prefecții, subprefecții, membrii comitetului județean pentru situații de urgență și șefii
structurilor teritoriale ale MAI.

11 ianuarie

Întâlnire de lucru cu doamna Claudia Ana COSTEA ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice.

15 ianuarie

Participare la evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de urgență al
județului Hunedoara în anul 2015 precum și la Evaluarea activității Inspectoratului
pentru Situații de Urgență "Iancu de Hunedoara" al județului Hunedoara pentru
aceeași perioadă.

29 ianuarie

Ședința Colegiului Prefectural

29 ianuarie

Întâlnire cu doamna Oana TOMOZEI, reprezentanta Asociației Ovidiu RO, cu privire la
ședința sesiunii de diseminare a Legii 248/2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a HG nr. 15
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248 si a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinița.

1 februarie

Participare la bilanțul activității pe anul 2015 a Inspectoratului de Poliție al Județului
Hunedoara

1 februarie

Ședința Comisiei județene de Fond Funciar

2 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DRDP Timișoara și ai primăriilor Luncoiu de Jos,
Vălișoara și Brad cu privire la exproprierile pentru autostradă

3 februarie

Videoconferință condusă de ministrul afacerilor interne, domnul Petre Tobă, cu
participarea ministrului pentru consultare publică și dialog social, doamna Victoria
Violeta Alexandru și a secretarului de stat din cadrul Ministerului Comunicațiilor și
pentru Societatea Informațională, domnul Horațiu Silviu Anghelescu. În cadrul
videoconferinței au fost abordate următoarele tematici: -respectarea legislației
guvernării transparente, proiectul Ro-NET, probleme de strictă actualitate (gestionarea
eficientă a situațiilor ce pot fi generate de fenomenele hidrometeorologice
nefavorabile, procesele electorale ce se vor desfășura în acest an etc.

4 februarie

Deplasare în București, la sediul Ministerului Energiei pentru analizarea problemelor
sociale care ar putea să apară ca urmare a intrării în insolvență a Complexului
Energetic Hunedoara.

5 februarie

Ședința de deschidere a recontrolului efectuat de Corpul de Control al Ministrului, ce
vizează implementarea măsurilor lăsate cu ocazia inspecției ce a vizat activitatea
Instituției prefectului și a altor structuri MAI din județ.

8 februarie

Participare, la postul TV Antena 1 Deva, la emisiunea Ora Exactă, moderată de Ana
Maria Popa.

9 februarie
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Eveniment

Data

Participare sediul Centrului Integrat pentru Situații de Urgență la o întâlnire de lucru la
cu privire la organizarea evenimentelor pentru sărbătorirea Zilei Europene112.La
această întâlnire au participat reprezentanți ai IPJ, IJJ, ISU și Salvamont

10 februarie

Ședință de lucru cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara și reprezentanții
ITM Hunedoara cu privire la furnizarea agentului termic și a problemelor întâmpinate
de CEH urmare a intrării în insolvență.

10 februarie

Participare la manifestările organizate cu ocazia Zilei Europene a 112.

11 februarie

Participare la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Decebal” Hunedoara la
videoconferința organizată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

11 februarie

Ședință de lucru cu reprezentanții DSP Hunedoara și CJAS Hunedoara cu privire la
problemele în ceea ce privește finanțarea Compartimentului Primiri Urgențe Lupeni.

11 februarie

Ședința de închidere a recontrolului efectuat de Corpul de Control al Ministrului, ce a
vizat implementarea măsurilor lăsate cu ocazia inspecției ce a vizat activitatea
Instituției prefectului și a altor structuri MAI din județ.

12 februarie

Ședință de lucru la primăria Hațeg, întâlnirea membrilor parteneriatului creat în
vederea certificării și dezvoltării Destinației ecoturistice Țara Hațegului-Retezat.

12 februarie

Deplasare pe DN 76 - verificarea stadiului lucrărilor

15 februarie

Protestul angajaților CFR din județul Hunedoara. Liderii protestatarilor au fost invitați
la discuții de către prefectul județului Hunedoara domnul Sorin Adrian Vasilescu, ocazie
cu care i-a fost înmânat un memoriu în care au fost consemnate revendicările
feroviarilor.

16 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Nicolae FARA, director executiv AJOFM

17 februarie

Vizita de lucru la Complexul Energetic Hunedoara.

17 februarie

Videoconferință susținută de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr.
Raed Arafat, și prezentarea raportului de activitate al DSU și instituțiilor aflate în
coordonare pe anul 2015.

18 februarie

Ședința comisiei județene de aplicare a prevederilor Legii nr. 290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile acestora
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord ți Ținutul Herta

18 februarie

Participare la ratificarea Acordului de parteneriat încheiat între Inspectoratul Școlar
Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani.

18 februarie

Participare la sediul Inspectoratului Județean de Poliție la Bilanțul activității
Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara pe anul 2015.

19 februarie

Ședință de pregătire a ședinței comisiei județene de aplicare a prevederilor Legii nr.
290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru
bunurile acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și
Ținutul Herta.

22 februarie

Întâlnire de lucru cu primarii comunelor Lelese și Bulzeștii de Sus

22 februarie

Videoconferința ministrului afacerilor interne, domnul Petre Tobă având ca temă
principală organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2016.

23 februarie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

23 februarie

Deplasare în Valea Jiului (la Lonea și Vulcan) împreună cu administratorul special al
Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Dan Agrișan, pentru a le prezenta minerilor
soluțiile propuse în vederea deblocării situației tensionate. Câteva sute de mineri erau
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încă în subteran, în minele Lonea și Vulcan, în a doua zi de protest, acuzând Guvernul
că vrea să ducă spre faliment Complexul Energetic Hunedoara. Domnul Sorin Vasilescu
prefectul județului Hunedoara, administratorul special al CEH, Dan Agrișan și directorul
CEH Cosmin Chiuzan au coborât în cursul serii și al nopții în minele Lonea și Vulcan
pentru a discuta cu protestatarii care s-au autoblocat la locul de muncă propunându-le
minerilor încetarea protestului în schimbul unei soluții de moment: crearea unei comisii
formată din reprezentanți ai CEH, sindicatelor, Consiliului Județean și Prefecturii,
comisie care să întocmească un plan de salvare a cât mai multor locuri de muncă din
cadrul CEH, în condiții de viabilitate economică.
Ședință la sediul prefecturii Hunedoara cu liderii sindicatului de la Termocentrala
Mintia.

24 februarie

Deplasare împreună cu administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara
(CEH), Dan Agrișan, la sediul Termocentralei Mintia pentru a discuta cu protestatarii în
vederea deblocării situației tensionate.

24 februarie

Deplasare în Petroșani la sediul Complexului Energetic Hunedoara pentru a participa la
o întâlnire de lucru cu reprezentanții sindicatelor, administratorul special al CEH, Dan
Agrișan și directorul CEH Cosmin Chiuzan cu privire la situația CEH.

25 februarie

Ședința Colegiului Prefectural

26 februarie

Participare la conferința organizată de Jandarmeria Română având tema „Siguranța
turiștilor în ariile naturale protejate”, activitate ce se desfășoară în cadrul Proiectului
„Consolidarea capacităților Jandarmeriei Române”, cofinanțat de Programul de
Cooperare Elvețiano-Român.

29 februarie

Deplasare în București, la sediul Ministerului Energiei pentru analizarea aspectelor
referitoare la activitatea Complexului Energetic Hunedoara.

29 februarie

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)

29 februarie

Ședința de lucru cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în ceea ce privește buna
organizare și desfășurare a alegerilor locale 2016

29 februarie

Ședința Comisiei de Dialog Social - Blocul Național Sindical și reprezentanți ai Poștei
Române

3 martie

Videoconferință cu prefecții, condusă de ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, în
cadrul căreia au fost discutate măsurile preventive dispuse în contextul avertizărilor
hidrologice emise în această dimineață de către Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor, pentru zona de sud-vest a țării.

7 martie

Colectivul de lucru pentru pregătirea ședinței Comisiei județene de Fond Funciar

9 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara, întâlnirea a avut
loc la sediul Termocentralei Mintia

9 martie

Participare la postul TV Antena 1 Deva, la emisiunea Ora Exactă, moderată de Ana
Maria Popa.

10 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Nicolae FARA, director executiv AJOFM

10 martie

La sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara a avut loc
ceremonialul militar ocazionat de predarea-primirea comenzii unității între generalul de
brigadă Viorel SĂLAN și colonel Robert-Iulian VÎȚĂ.

11 martie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar

11 martie

La convocarea prefectului, în urma solicitării Blocului Național Sindical, a avut loc
ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul județului Hunedoara. Tema supusă
dezbaterii a fost analizarea aspectelor referitoare la activitatea Complexului Energetic
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Hunedoara. La ședința Comisiei de Dialog Social au participat reprezentanții
sindicatelor din Complexul Energetic Hunedoara afiliate la Blocul Național Sindical,
administratorul judiciar, administratorul special, directorul general al CEH, directorii
termocentralelor Mintia și Paroșeni, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara,
domnul Dorin Oliviu Gligor, prefectul Sorin Adrian Vasilescu și subprefectul Fabius
Tiberiu Kiszely. Ministerul Energiei a fost reprezentat de doamna Diana Moldovan,
director cabinet Secretar de Stat. În cadrul discuțiilor sindicaliștii au făcut propuneri
legate de întocmirea unui plan viabil de reorganizare a Complexului Energetic
Hunedoara, astfel încât să se evite intrarea în faliment a agentului economic.
Totodată, s-au cerut măsuri de protecție socială pentru salariații care vor ieși din
sistem înainte de vârsta de pensionare.
Deplasare în București, la sediul Ministerului Energiei pentru analizarea aspectelor
referitoare la activitatea Complexului Energetic Hunedoara.

14 martie

Participare la manifestările consacrate comemorării Revoluției maghiare din 1848.

15 martie

Participare la deschiderea Campionatului de Judo al Ministerului Afacerilor Interne.
Evenimentul are loc la Sala Sporturilor din Deva. Competiția a fost organizată de
Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, prin Biroul Coordonare Activități
Sportive, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratului de
Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara și Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara și în colaborare cu Direcția Județeană
de Sport și Tineret Hunedoara. Competiția sportivă se desfășoară la nivel național din
anul 1990, iar pentru a doua oară consecutiv a avut loc în municipiul Deva.

16 martie

Participare la ceremonia oficială de premiere a celor mai buni sportivi ai Ministerului
Afacerilor Interne care au participat la Campionatul de Judo. Evenimentul are loc la
Sala Sporturilor din Deva.

17 martie

Deplasare la Râu Mare Retezat, barajul Gura Apei, pentru verificarea stadiului lucrărilor
de deblocare a drumul în urma alunecărilor de teren.

17 martie

Ședință de lucru cu structurile M.A.I. cu privire la situația CEH.

18 martie

Participare la festivitatea de premiere a performanței în turism, organizatori Camera de
comerț și industrie Hunedoara în parteneriat cu site-ul www.AmFostAcolo.ro.
Evenimentul a avut loc în incinta Castelului Corvinilor din Hunedoara.

18 martie

Participare împreună cu directorul general al CEH domnul Chiuzan, la sediul
Termocentralei Mintia, la o întâlnire cu protestatarii și reprezentanții Sindicatului Liber
Independent „Electrocentrale” Deva Mintia.

21 martie

Întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Liber Independent „Electrocentrale” Deva
Mintia.

22 martie

Deplasare în Petroșani la sediul Complexului Energetic Hunedoara pentru a participa la
o întâlnire de lucru cu reprezentanții sindicatelor și directorul CEH Cosmin Chiuzan cu
privire la situația CEH.

23 martie

Participare, împreună cu doamna Corina Popescu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Energiei, la sediul Termocentralei Mintia și Paroșeni la o întâlnire cu
reprezentanții Sindicatelor cu privire la situația Complexului Energetic Hunedoara.

24 martie

Participare la sediul Poliției Municipale Deva la activitățile ce au avut loc cu ocazia Zilei
Poliției Române.

25 martie

Participare la deschiderea festivă a Concursului Interjudețean de Matematică
Memorialul ”Traian Lalescu” care a avut loc în sala mare a Teatrului de Artă DEVA.

25 martie

Videoconferința ministrului afacerilor interne, domnul Petre Tobă, cu prefecții având ca
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temă principală organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2016.
Participare la inaugurarea Spitalului Municipal Orăștie. Spitalul a beneficiat de o serie
de investiții atât pe partea de infrastructură cât și dotări medicale

28 martie

Ședința Colegiului Prefectural

29 martie

Ședința de lucru cu doamna Mariana Pâncotan, director executiv DSP cu privire la
activitatea SC APAPROD SA și Spitalul Județean de Urgență Deva.

29 martie

Participare la exercițiul de activare a planului roșu de intervenție in cazul unui accident
rutier soldat cu victime multiple. La desfășurarea acțiunilor de intervenție au participat
echipaje de pompieri, jandarmi, poliție, ale Serviciului Județean de Ambulanță,
paramedici SMURD și reprezentanți ai Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate
Publică, UPU Deva și Comitetului Local pentru Situații de Urgență Simeria. Potrivit
exercițiului, accidentul s-a produs în localitatea Băcia, pe DN66. Scopul acestui
exercițiu a fost verificarea gradului de pregătire pentru intervenție a componentelor
sistemului local de management al situaților de urgență, timpilor de răspuns a forțelor
de intervenție stabilite pentru etapa a II-a a planului roșu de intervenție, cât și
testarea capacității de comandă și aptitudinile de cooperare între forțele implicate.

30 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DRDP Timișoara și DRDP Craiova.

31 martie

Deplasare la Mintia pentru sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea Electrocentrale
Mintia.

31 martie

Participare la inaugurarea Centrului de Informare și Promovare Turistică din comuna
Ghelari.

31 martie

Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)

31 martie

Ședința Comisiei de Dialog Social

1 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DRDP Timișoara.

1 aprilie

Ședința Comisiei mixte de rechiziții

1 aprilie

Participare la manifestările organizate cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române

4 aprilie

Ședința Secretariatului de Risc pentru Deșeuri

5 aprilie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

6 aprilie

Videoconferință susținută de Secretarul General al Agenției Naționale de Integritate,
domnul Silviu Ioan Popa.

6 aprilie

Ședință de lucru cu reprezentanții CNADNR, ai Inspectoratului pentru Situații de
Urgență și ai Direcției Silvice Hunedoara

6 aprilie

Întâlnire cu domnul Drăgan Ioan, președinte și doamna Ella Cristina Badistru, locțiitor
al Biroului Electoral de Circumscripție Hunedoara

6 aprilie

Participare la Adunarea Generala a Asociației Prefecților și Subprefecților din România.

7 aprilie

Participare la ceremonia de cartare a Clubului Lions Deva-Sarmizegetusa. Evenimentul
s-a desfășurat în prezența președințialul Districtului 124 România, a Clubului Lions, a
mai multor invitați de la filialele din țară, dar și a oficialităților din județ.

8 aprilie

Participare la Adunarea Generală a Filialei Județene ”Sarmizegetusa” a Asociației
Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Județul Hunedoara.

9 aprilie

Ședință de lucru cu reprezentanții DRDP Timișoara, ai Inspectoratului de Poliție al
județului Hunedoara cu privire la stadiul lucrărilor pe DN76.
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Ședința Comisiei județene de Fond Funciar

13 aprilie

Ședință de instruire organizata de Biroul Electoral Județean cu președinții și locțiitorii
Birourilor locale

14 aprilie

Întâlnire de lucru având tema ”Înființarea Asociației de dezvoltare și promovare a
turismului Hunedoara ( organizată de Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și la
care au fost invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, parlamentari și autorități
locale.)

14 aprilie

Participare la aplicația Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”
al județului Hunedoara pe lacul de acumulare de la Bucium-Orlea

15 aprilie

Participare la deschiderea sezonului estival din Stațiunea Geoagiu-Băi

16 aprilie

Participare la târnosirea Bisericii Sf. Nicolae și Sf. Varvara din cartierul Micro 1 al
Municipiului Brad. La eveniment au participat Înalt Preasfinția Sa Laurențiu Streza,
Arhiepiscop de Sibiu și Mitropolit al Ardealului, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcop al
Devei si Hunedoarei și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei

17 aprilie

Participare la Consiliul Județean Hunedoara la întrevederea organizată de Inspectoratul
Școlar Județean Hunedoara cu delegația chineză formată din Directorul general
adjunct a Școlii de Afaceri Externe din NINGBO-CHINA
Având în vedere parteneriatul educațional încheiat între Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara, Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva și Școala de Afaceri Externe din
NINGBO-CHINA, vă informăm că în perioada 17-20.04.2016, va avea loc vizita
delegației oficiale din China, la Deva și în județul Hunedoara.
Scopul vizitei este consolidarea parteneriatului educațional, care vizează cunoașterea
sistemului de învățământ din cele două țări, precum și posibilitatea dezvoltării
schimbului de elevi și profesori din cadrul filierei vocaționale.
S-au purtat discuții referitoare la colaborarea și dezvoltarea pe viitor a relațiilor în
domeniul educației și culturii

18 aprilie

Participare la medierea întâlnirii comune dintre reprezentanții administrației publice
locale Teliucu Inferior și ai SC Comsid TehnoSteel SRL (executant lucrări proiect
finanțat din FEN), in vederea identificării soluțiilor pentru finalizarea lucrărilor aferente
proiectului Alimentare cu apa si canalizare Teliucu Superior, Canalizare str. Zorilor
Teliucu Inferior, Achiziționarea unei autovidanje, Grădinița cu program normal Teliucu
Inferior, Realizare străzi in satele Teliucu Inferior si Cinciș-Cerna, Reabilitarea si
modernizarea căminelor culturale in satele Teliucu Inferior, Cinciș-Cerna, Izvoarele,
Reabilitarea si modernizarea parcului din satul Cinciș-Cerna, comuna
Teliucu Inferior, județul Hunedoara”, proiect finanțat din PNDR măsura 322

19 aprilie

Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

19 aprilie

Participare la manifestările organizate cu ocazia Zilei Veteranilor de Război (eveniment
organizat de Asociația Națională a Veteranilor de Război cu ocazia împlinirii a 100 de
ani de la intrarea României in războiul sfânt pentru reîntregirea neamului)

20 aprilie

Ședința Comisiei de Dialog Social

20 aprilie

Participare la întâlnirea de lucru cu partenerii proiectului Fiecare Copil la Grădinița –
reprezentanți a Consiliului Județean Hunedoara, ai Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara si ai Asociației Ovidiu RO

21 aprilie

Videoconferința ministrului afacerilor interne, domnul Petre Tobă, la care sunt
convocate să participe Comisiile tehnice județene, având ca temă principală
organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

21 aprilie

Săptămâna Școala Altfel - primirea unui grup de 9 elevi din clasa a 6-a de la Școala
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Ady Endre din București
Întrevedere cu Directorul General Adjunct al CRFIR Timișoara, dl. Iulian Bucătaru și
Directorul OJFIR, dna Florinda Crăciun, pe tema necesității adnotării MasterPlanului
pentru județul Hunedoara privind APA - APA UZATA, în vederea creării posibilității de
depunere a proiectelor pentru rețele de apă-apă uzată de către UA-T sau ADI din
mediul rural, prin PNDR

21 aprilie

Ședință Colegiului Prefectural

22 aprilie

Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)

22 aprilie

Întrevedere cu Directorul OJFIR, dna Florinda Crăciun, pe tema necesității adnotării
MasterPlanului pentru județul Hunedoara privind APA - APA UZATA

22 aprilie

Participare la hramul bisericii greco-catolice Sf. Gheorghe din Rapoltu Mare. PS
Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj a efectuat o vizită pastorală în parohia Rapoltu
Mare, protopopiatul de Orăștie. Prea Sfinția Sa a fost însoțit de Mons. Angelo-Narcis
Pop, Vicarul General al Eparhiei de Lugoj

23 aprilie

Întrevedere cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Adrian David,
pentru analiza oportunității armonizării documentele programatice la nivel județean,
pentru a facilita absorbția fondurilor externe nerambursabile

26 aprilie

Întrevedere cu președintele Biroului Electoral de Circumscripție județeană nr. 22
Hunedoara (BEJ), domnul judecător Drăgan Ioan și cu reprezentantul AEP in BEJ,
domnul Miclăuș Florin, pentru analiza gradului de acoperire a județului cu necesarul de
experți electorali

26 aprilie

Vizită de lucru - analiza stadiului lucrărilor pe DN76.

27 aprilie

Ședința secretariatului tehnic al Comisiei Tehnice Județene pentru organizarea
alegerilor locale din iunie 2016

27 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Inspectoratului județean de Jandarmi „Decebal”, ai
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului
Hunedoara, ai Inspectoratului Județean de Poliție și ai Centrului Militar Județean
Hunedoara în vederea organizării Zilei Europei (9 mai)

4 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Inspectoratului județean de Jandarmi „Decebal” și
ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului
Hunedoara, în vederea asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activității de
tipărire a Buletinelor de Vot pentru alegerile locale din iunie 2016

4 mai

Videoconferința ministrului sănătății - tema „Verificarea produselor biocide fabricate de
HEXIPHARMA la nivelul unităților sanitare cu paturi”

4 mai

Videoconferința ministrului afacerilor interne, dl. Petre Toba, cu prefecții, pe tema
organizării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, cu
participarea membrilor Comisiei Tehnice județene pentru coordonarea activității de
organizare a alegerilor locale

5 mai

Participarea la deschiderea Concursului Internațional de muzică instrumentală, canto și
arte vizuale - „Sigismund Toduță” ediția a XVIII-a

5 mai

Întrevedere cu președintele Biroului Electoral de Circumscripție județeană nr. 22
Hunedoara (BEJ), domnul judecător Drăgan Ioan și cu reprezentantul AEP in BEJ,
domnul Miclăuș Florin, pentru analiza gradului de acoperire a județului cu necesarul de
operatori de calculator

6 mai

Participare la Gala Laureaților Concursului Internațional de muzică instrumentală,
canto și arte vizuale - „Sigismund Toduță” ediția a XVIII-a

7 mai
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Întrevedere cu președintele Biroului Electoral de Circumscripție județeană nr. 22
Hunedoara (BEJ), domnul judecător Drăgan Ioan, cu locțiitorul BEJ, doamna judecător
Badistru Ella Cristina și cu reprezentantul AEP in BEJ, domnul Miclăuș Florin, pentru
analiza modului în care sunt parcurse etapele necesare organizării alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale din anul 2016

7 mai

Participare la festivitatea de premiere a ediției a VII-a a competiției „Enduro
Panorama” de la Ghelari.
Enduro Panorama a ajuns la ediția a VIII-a și s-a desfășurat pe parcursul a patru zile,
străbătându-se peste 250 de kilometri pe teritoriul comunelor Ghelari, Toplița, Bunila și
Lelese.

8 mai

Participare la videoconferința Secretarului de Stat din ministerului afacerilor interne,
șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul Raed Arafat

9 mai

Participare la festivitățile organizate cu prilejul zilei de 9 mai – Ziua Europei, Ziua
Independenței de Stat a României și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al
doilea Război Mondial

9 mai

Întrevedere cu reprezentantul operatorului economic responsabil pentru tipărirea
buletinelor de vot pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul
2016, în vederea stabilirii măsurilor organizatorice necesare desfășurării în condiții
optime a procesului de tipărire

9 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Inspectoratului de Politie al Județului Hunedoara, ai
Inspectoratului județean de Jandarmi „Decebal”, ai Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, ai Centrului de Formare Inițială
și Continua al Ministerului Afacerilor Interne, de la Orăștie, ai Serviciului județean de
Informații și Protecție Internă Hunedoara , ai Serviciului public comunitar pentru
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Hunedoara și ai Serviciului public
comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Hunedoara,
pentru stabilirea măsurilor de pază a secțiilor de votare pentru alegerile autorităților
administrației publice locale din iunie 2016

10 mai

Întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, ai Centrului Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vest, ai APAPROD și ai ADI AquaPrest, în vederea
identificării soluțiilor optime pentru armonizarea MasterPlanului pentru apă și apă
uzată cu cerințele de finanțare ale PNDR 2014-2020

11 mai

Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

12 mai

Deplasare în Valea Jiului - Petroșani - Complexul Energetic Hunedoara - discuții purtate
cu directorul Comercial și cu reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă
Hunedoara, cu privire la probleme de securitatea muncii

12 mai

Deplasare DN 7A la limita de județ pentru verificarea stadiului lucrărilor de reabilitare

12 mai

Videoconferința ministrului afacerilor interne, dl. Petre Toba, cu prefecții comandamentul unic - măsuri pentru asigurarea ordinii publice pe perioada electorală

13 mai

Deplasare la GraphoTypex pentru urmărirea procesului de tipărire la buletinelor de vot
pentru alegerile locale din iunie 2016

16 mai

Întâlnire cu secretariatul tehnic al Comisiei tehnice județene constituit pentru
organizarea și desfășurarea alegerilor locale din iunie 2016

16 mai

Întrevedere cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ai Serviciului de
Telecomunicații Speciale - discuții referitoare la instruirea operatorilor de calculator ai
birourilor electorale ale secțiilor de votare, pentru utilizarea Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și a aplicației

16 mai
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informatice pentru verificarea dreptului de vot (ADV)
Întrevedere cu șeful Inspectoratului județean de Poliție, pentru organizarea
operațiunilor de tăiere a copacilor periculoși care amenință siguranța traficului rutier pe
DN7 - la km 408+500 - 411+700 (între localitățile Leșnic și Săcămaș) și pentru
analizarea situației din zona Văii Jiului (Paroșeni)

17 mai

Întrevedere cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ai Serviciului de
Telecomunicații Speciale - discuții referitoare la instruirea operatorilor de calculator ai
birourilor electorale ale secțiilor de votare, pentru utilizarea Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și a aplicației
informatice pentru verificarea dreptului de vot (ADV)

17 mai

Întâlnire cu reprezentantul CNADNR cu privire la stadiul lucrărilor pe DN 76A

18 mai

Deplasare pe DN 7 pentru urmărirea demarării lucrărilor de tăiere a copacilor periculoși
care amenință siguranța traficului rutier pe DN7 - la km 408+500 - 411+700 (între
localitățile Leșnic și Săcămaș)

18 mai

Întâlnire cu reprezentanții autorităților administrației publice locale pentru discutarea
problemelor curente cu care aceștia se confruntă (Rîu de Mori).

18 mai

Deplasare pe DN 7 pentru urmărirea demarării lucrărilor de tăiere a copacilor periculoși
care amenință siguranța traficului rutier pe DN7 - la km 408+500 - 411+700 (între
localitățile Leșnic și Săcămaș)

19 mai

Participare la deschiderea Salonului Auto Deva, organizat de Camera de Comerț și
Industrie Hunedoara

19 mai

Întrevedere cu șeful Inspectoratului județean de Politie și al Serviciului de
Telecomunicații Speciale - discuții în vederea simulării generale din 22.05.2016 pentru
utilizarea Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal (SIMPV) și a aplicației informatice pentru verificarea dreptului de vot
(ADV)

19 mai

Deplasare la GraphoTypex pentru urmărirea procesului de tipărire la buletinelor de vot
pentru alegerile locale din iunie 2016

19 mai

Primirea protestatarilor Sindicatului „Speranța” al Întreprinderii Mecanice Orăștie

19 mai

Videoconferința ministrului afacerilor interne, dl. Petre Toba, cu prefecții comandamentul unic - măsuri pentru asigurarea ordinii publice pe perioada electorală

20 mai

Coordonarea primei testării a funcționării Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), realizată de Autoritatea
Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale

22 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente și cu conducătorii
Inspectoratului Județean de Poliție și Serviciului de Telecomunicații Speciale, pentru
analiza rezultatelor testării modului de funcționare a Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)

23 mai

Întrevedere cu președintele Biroului Electoral de Circumscripție județeană nr. 22
Hunedoara (BEJ), domnul judecător Drăgan Ioan, cu locțiitorul BEJ, doamna judecător
Badistru Ella Cristina și cu reprezentantul AEP in BEJ, domnul Miclăuș Florin, pentru
analiza modului în care sunt parcurse etapele necesare organizării alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale din anul 2016

23 mai

Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a convocat la sediul MAI o ședință operativă, în
sistem videoconferință, cu prefecții, șefii structurilor MAI și reprezentanții ministerelor
și instituțiilor centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, în contextul
fenomenelor meteorologice și hidrologice care se vor manifesta începând din această

24 mai
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seară în 34 de județe din țară.
Întâlnire cu aparatul de specialitate si structurile MAI pentru coordonarea procesului
de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 05 iunie
2016

24 mai

Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a convocat astăzi, 25 mai a.c., la sediul
Ministerului Afacerilor Interne, Comisia Tehnică Centrală pentru coordonarea
activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2016.
La ședință au participat, în sistem de videoconferință, prefecții și membrii Comisiilor
tehnice județene, respectiv ai Comisiei tehnice a municipiului București.

25 mai

Întâlnire cu directorul Filialei Vest a Autorității Electorale Permanente si cu
reprezentantul AEP al biroului Hunedoara, membru al Biroului Electoral de
Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara - discuții referitoare la modul in care se
realizează tragerea la sorti computerizată a președinților si locțiitorilor birourilor
electorale ale secțiilor de votare

25 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Serviciului de Telecomunicații Speciale, pentru
analiza rezultatelor testării modului de funcționare a Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) in vederea
testării din data de 27.05.2016

26 mai

Întâlnire de lucru cu șefii structurilor MAI (Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara, Inspectoratul de Politie Județean
Hunedoara, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara) si cu angajați
din aparatul propriu, in vederea stabilirii măsurilor pentru asigurarea pazei secțiilor de
votare

26 mai

Deplasare la GraphoTypex pentru urmărirea procesului de împachetare și repartizare
pe trasee a buletinelor de vot pentru alegerile locale din iunie 2016

26 mai

Ședința Colegiului Prefectural

26 mai

Ședință de lucru cu arhitectul șef al județului, șeful serviciului verificarea legalității si
delegatul Schitului Șoimuș, in vederea lămuririi unor aspecte care privesc legalitatea
unei Hotărâri a Consiliului Local Șoimuș

26 mai

Deplasare pe teren pentru constatarea pagubelor produse de inundații in localitățile
Rapoltu Mare și Spini (comuna Turdaș)

26 mai

Întrevedere cu reprezentanții Biroului Electoral de Circumscripție județeană nr. 22
Hunedoara (BEJ) și cu reprezentantul AEP in BEJ, domnul Miclăuș Florin, pentru
stabilirea graficului ședințelor de instruire a președinților și locțiitorilor birourilor
electorale ale secțiilor de votare

27 mai

Ședințe de instruire a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de
votare în zona Deva (304 persoane) si zona Hunedoara (256 persoane)

30 mai

Ședințe de instruire a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de
votare în zona Petroșani (224 persoane) și zona Hațeg și Orăștie(248 persoane)

31 mai

Activități specifice organizării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din 5 iunie 2016

1 iunie

Ședințe de instruire a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de
votare în zona Brad (160 persoane)

1 iunie

Întâlnire de lucru cu directorul general al CNADNR și al DRDP TM pentru discuții
referitoare la stadiul lucrărilor pentru Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva și pentru DN 76

1 iunie

Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a convocat vineri, Comisia tehnică centrală

2 iunie
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pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, în sistem
videoconferință, cu membrii comisiilor tehnice județene, conduse de prefecți, și șefii
structurilor teritoriale ale MAI
Analizarea măsurilor de ordine publică privind menținerea și asigurarea ordinii publice
în contextul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
2016.
Activități specifice organizării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din 5 iunie 2016

2 iunie

Deplasare la GraphoTypex pentru urmărirea procesului de repartizare pe traseele de
distribuire a buletinelor de vot pentru alegerile locale din iunie 2016

3 iunie

Participare la ceremonia de închidere a anului școlar 2015-2016

3 iunie

Participare la videoconferința ministrului afacerilor interne, dl. Petre Tobă având ca
temă organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 2016

3 iunie

Coordonarea procesului de predare pe trasee a materialelor destinate desfășurării
alegerilor locale din 5 iunie 2016

3 iunie

Coordonarea și urmărirea procesului de verificare a secțiilor de votare

4 iunie

Coordonarea desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
data de 10 iunie 2012 - permanență la sediul Instituției Prefectului - județul Hunedoara
și la centrul județean de la Inspectoratul de Politie al Județului Hunedoara

5 iunie

Urmărirea și supravegherea procesului de înregistrare a proceselor-verbale de
constatate a alegerilor locale de către personalul tehnic auxiliar al Direcției județene de
Statistică

6 iunie

Întâlnire de lucru pentru pregătirea organizării Zilei Eroilor

7 iunie

Participare la ceremonia organizata de Inspectoratul Școlar Județean cu ocazia Zilei
Învățătorului

8 iunie

Participare la manifestările prilejuite de celebrarea Zilei Eroilor

9 iunie

Participare la ceremonia prilejuită de înmânarea Certificatelor doveditoare ale alegerii
consilierilor județeni, ca rezultat al alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din 5 iunie 2016

10 iunie

Participare la ședința de îndrumare a secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu
privire la procedura de constituire a consiliilor locale

13 iunie

Întâlnire de lucru cu conducerea Agenției pentru Protecția Mediului și cu arhitectul șef
al județului

13 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Gărzii de Mediu

13 iunie

Întâlnire de lucru cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, dna Vetuța
Stănescu

13 iunie

Coordonarea în teren (Brad, Crișcior, Bucureșci, Băița, Mărtinești) a acțiunilor de
îndepărtare a efectelor fenomenelor meteo periculoase (cod galben și portocaliu de
inundații), alături de inspectorul șef al ISU HD, locotenent colonel Viorel Demean

14 iunie

Întâlnire de lucru cu șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara

15 iunie

Întâlnire de lucru cu șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Iancu
de Hunedoara” al județului Hunedoara

15 iunie

Coordonarea în teren (localitatea Pestișu Mare, aparținătoare Municipiului Hunedoara
și în comuna Pestișu Mic) a acțiunilor de evacuare preventivă a locuitorilor din Pestișu

15 iunie
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Mare, localitate afectată de ploi torențiale
Coordonarea acțiunilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din zilele de 14 si 15 iunie
2016

16 iunie

Reuniune Grup de lucru pentru evaluarea situație fenomene meteorologice extreme

17 iunie

Participare la videoconferința ministerul afacerilor interne, având ca temă situații de
urgență produse de fenomene meteorologice

21 iunie

Întâlnire de lucru cu structurile implicate în vederea organizării Zile Drapelului

21 iunie

Deplasare în teren evaluare pagube produse de inundații DJ 685

21 iunie

Întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, ES.
domnul Paul Brummel

22 iunie

Participare la ședința de constituire a CL Buceș, Simeria

23 iunie

Participare la ședința de constituire a CL Vulcan, Petroșani, Gurasada

24 iunie

Participare la manifestările ocazionate de Ziua Iei
Participare la ședința de constituire a Consiliului Județean

25 iunie

Participare la manifestările ocazionate de Ziua Drapelului

26 iunie

Întâlnire de lucru cu Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul de Stat in
Construcții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru întocmire evaluări pagube
produse de inundații

27 iunie

Întâlnire de lucru cu factori implicați în reabilitarea drumurilor afectate de inundații

28 iunie

Întâlnire de lucru cu structurile implicate in evaluarea pagubelor și limitarea efectelor
inundațiilor produse ]n ultima perioadă

28 iunie

Întâlnire de lucru cu primarii comunelor Crișcior și Luncoiu de Jos

28 iunie

Participare la videoconferința organizată de Guvernul României

29 iunie

Întâlnire de lucru privind analizarea situației pagubelor produse de fenomenele meteo

29 iunie

Întâlnire de lucru privind stabilirea unor măsuri de desfășurare a evenimentelor de la
Dupăpiatră

29 iunie

Participare la întâlnire de lucru la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

29 iunie

Participare la ședința Colegiului Prefectural

30 iunie

Participare la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta

30 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul orașului Simeria și Direcția de Sănătate Publica

30 iunie

Întâlnire de lucru la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

30 iunie

Deplasare in Valea Jiului pentru rezolvarea unor probleme specifice județului.

1 iulie

Participare la a 44-a ediție a manifestării patriotice denumite ,,Întâlnirea moților cu
istoria” – eveniment prin care se omagiază lupta eroică a localnicilor din timpul
Revoluției Române de la 1848-1849 din Transilvania, condusă de Avram Iancu - Țara
Moților - Dupăpiatră, în comuna Buceș

3 iulie

Soluționarea problemelor curente ale instituției

4 iulie

Întâlnire de lucru cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al
Județului Hunedoara

5 iulie
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Soluționarea problemelor curente ale instituției

5 iulie

Discuție petent Subcetate -Groza Cornel

5 iulie

Întâlnire de lucru cu primarul municipiului Orăștie

5 iulie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bretea Română

5 iulie

Întâlnire de lucru cu salariații instituției pentru aplicarea Ordonanței de urgență nr.
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

6 iulie

Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

6 iulie

Videoconferința pentru noile reglementari la serviciile publice comunitare de
înmatriculări și pașapoarte

6 iulie

Întâlnire cu reprezentanții RONET București

6 iulie

Întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial în Construcții Hunedoara ,
arhitectul județului , d-na Amelia Andrei, Inspectoratului Teritorial în Construcții Arad,
cons. juridic Galea Mirela și reprezentanții Primăriei Șoimuș

6 iulie

Discuție cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente

6 iulie

Discuție cu reprezentanții CNANDR – DRDP

6 iulie

Întâlnire de lucru cu directorul Sistemului de Gospodărirea a Apelor Deva

7 iulie

Întâlnire președinte și vicepreședinte Consiliului Județean Hunedoara

7 iulie

Întâlnire de lucru cu primari de pe Valea Crișului pentru organizarea manifestărilor de
la Muntele Găina

7 iulie

Participare la emisiune Radio pe teme de cadastru împreuna cu reprezentanții Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ai Direcției Agricole

7 iulie

Întâlnire de lucru cu directorul Sistemului de Gospodărirea a Apelor Deva

8 iulie

Rezolvare probleme curente instituție

8 iulie

Deplasare Muntele Găina pentru organizare manifestații

8 iulie

Participare la evenimentul dedicat comemorării lui Aurel Vlaicu
Primăria orașului Geoagiu și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva (MCDR), cu
sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a Federației Aerospațiale ARPA – Câmpina,
precum și a Parohiei Ortodoxe Aurel Vlaicu, au organizat manifestările dedicate
pionierului aviației române, Aurel Vlaicu

10 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul SPP

11 iulie

Ședință de lucru Poliția municipiului Deva

11 iulie

Întâlnire cu reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în vederea discutării unor
acțiuni comune

12 iulie

Primirea în județ vizitei de lucru a viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul
dezvoltării regionale si administrației publice. Programul a cuprins: vizita la Liceul
Teoretic „Dimitrie Leonida” (Petroșani); Întâlnire cu conducerea Universității Petroșani;
Discuție cu primarii din Valea Jiului, reprezentanții Instituției Prefectului Hunedoara si
ai Consiliului Județean Hunedoara (Primăria Vulcan); Conferința de presa (Primăria
Vulcan); Vizita la Colegiul „Mihai Viteazu” (Vulcan)

14 iulie

Primirea în județ vizitei de lucru a viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul
dezvoltării regionale si administrației publice.

15 iulie
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Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a convocat o videoconferință cu prefecții și
șefii structurilor operative ale MAI având ca subiect măsurile dispuse în contextul
avertizărilor meteorologice și hidrologice, dar și gestionarea în condiții de siguranță a
evenimentelor și manifestărilor publice care se vor desfășura în perioada următoare.

15 iulie

Ședința Comitetului județean pentru Situații de Urgență

15 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA, ISU - evaluarea efectelor inundațiilor și a
reacției în situații de urgență a instituțiilor implicate

18 iulie

Întâlnire de lucru de primarul comunei Tomești

19 iulie

Întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, ai Centrului Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vest, ai APAPROD și ai ADI AquaPrest, în vederea
identificării soluțiilor optime pentru armonizarea MasterPlanului pentru apă și apă
uzată cu cerințele de finanțare ale PNDR 2014-2020

20 iulie

Întâlnire de lucru cu primarului comunei Bunila

21 iulie

Participare, prin reprezentant, la întâlnirea Coordonatorului Grupului de Lucru
Interministerial din Ministerul Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri,
domnul Mihai Sorin Găman cu reprezentanții tuturor factorilor interesați - Dezbatere
publică - preconsultare comunitară - „Romania 2035 - țară cu minerit durabil,
transparent si curat - factor de progres economic, pentru bunăstarea cetățenilor”

21 iulie

Întâlnire cu reprezentanții Crucii Roșii Deva, Direcției de Sport si Tineret, ai Consiliului
Județean Hunedoara, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de
Hunedoara” al Județului Hunedoara, in vederea organizării in perioada 22-27 august a
Taberei de prim ajutor

22 iulie

Întâlnire preliminară pentru organizarea Serbărilor Naționale Țebea 2016 (cu
participarea Primarului Comunei Baia de Cris, Vicepreședintelui Consiliului Județean,
structurilor MAI, Centrului Multicultural CASTRUM, Deva, UM Brad)

22 iulie

Participare la ședința de constituire a Forumului Montan – Filiala Hunedoara. Filiala
județeană Hunedoara a Forumului Montan este formata prin asocierea primarilor din
comunele Buceș, Vălișoara, Ribița si Rau de Mori, alături de alți 17 membri - asociații
sau chiar persoane fizice. Filiala este deschisa si pentru alți membri, in scurt timp
urmând sa fie prezentat si un program de acțiune.
Potrivit președintei filialei Forumul Montan Hunedoara, aproape doua treimi din
suprafața județului este considerata ca zona montana, in acest spațiu regăsindu-se 47
de primarii din totalul celor 69 de unități administrativ-teritoriale locale

22 iulie

Participare la întâlnire de lucru cu reprezentanții APL din zona Brad, pentru
identificarea de soluții de finanțare pentru finalizarea Barajului de la Mihăileni

22 iulie

Întrevedere de lucru - comandantul SJIPI HD

25 iulie

Întrevedere cu reprezentantul Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, ClujNapoca

25 iulie

Întrevedere cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara

26 iulie

Deplasare în comuna Bătrâna pentru evaluarea stadiului de degradare a drumurilor
afectate de inundații

26 iulie

Întrevedere cu directorul executiv al ADI AquaPrest Hunedoara

27 iulie

Participare la Orăștie, la deschiderea Concursului Serviciilor Profesioniste pentru
Situații de Urgență - faza zonală, concurs care se desfășoară pe perioada 27-29 iulie
2016 și la care participă reprezentanți ai inspectoratelor pentru Situații de Urgență din
5 județe: Alba, Arad, Bihor, Hunedoara și Timiș

27 iulie
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Întâlnire de lucru cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara, primăriile din
Valea Jiului și Inspectoratului de Jandarmi „Decebal” Hunedoara

28 iulie

Participare la videoconferința cu prefecții, primarii și președinții consiliilor județene a
viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice .
Vor fi abordate teme legate de realizarea cadastrului, situația școlilor fără autorizație
sanitară de funcționare și valul de secetă care provoacă și anul acesta un deficit de
apă în sol.
Împreună cu vicepremierul Vasile Dîncu, la videoconferință vor participa Emil Florin
Albotă, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, și Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

28 iulie

Întâlnire de lucru cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara, Primăriei
Municipiului Deva și Inspectoratului de Jandarmi „Decebal” Hunedoara

29 iulie

Participare la ceremonia dedicata Zilei Imnului Național

29 iulie

Participare la simularea organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu
de Hunedoara” al județului Hunedoara în cadrul Concursului Serviciilor Profesioniste
pentru Situații de Urgență - faza zonală, concurs care se desfășoară pe perioada 27-29
iulie 2016

29 iulie

Participare la ceremonia de promovare în grad organizată de Inspectoratul pentru
Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara

1 august

Deplasare în zona Hațeg, împreună cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, pentru evaluarea pagubelor produse de
inundațiile din ziua și noaptea precedentă

2 august

Întrevedere cu directorul executiv al ABA Crișuri, discuție cu privire la stadiul realizării
lucrărilor la barajul de la Mihăileni și necesarul sumelor pentru finalizarea lucrărilor la
baraj

2 august

Întâlnire de lucru cu secretarul municipiului Deva

3 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (CRFIR) Timișoara și ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Hunedoara

3 august

Întâlnire de lucru cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, ai aparatului de
specialitate din Consiliul județean Hunedoara, ai Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale ( CRFIR) Timișoara

3 august

Festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de Științe pentru juniori

4 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Sistemului de Gospodărire al Apelor

4 august

Întâlnire de lucru pentru organizarea acțiunilor comune cu vicepreședintele Consiliului
județean Hunedoara

4 august

Întâlnire de lucru pentru organizarea acțiunilor comune cu vicepreședintele Consiliului
județean Hunedoara

5 august

Întâlnire de lucru cu primarul Comunei Băcia

5 august

Întâlnire de lucru cu inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara și cu secretarul județului

5 august

Participare la manifestările dedicate Zilei Minerului în Petroșani, Vulcan si Lupeni

6 august

Întâlnire de lucru cu directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Deva

8 august
Pagina 118 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 201 6

Eveniment

Data

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. pentru analiza modului de comunicarea în
situații de urgență și pentru modificarea Planului Roșu în ceea ce privește elementele
referitoarea la comunicarea instituțională și la cea cu exteriorul în situații de urgență

8 august

Întâlnire de lucru cu inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara pentru discutarea aspectelor care țin de
comunicarea în situații de urgență

8 august

Întâlnire de lucru cu inspectorul șefi al Inspectoratului Județean de Poliție

9 august

Ședința de constituire a Autorității Teritoriale de Ordine Publică

9 august

Întâlnire cu președintele și cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, pentru
discutarea activităților comune din perioada următoare

11 august

Întâlnire de lucru cu președintele Consiliului Județean Hunedoara

12 august

Participare la Zilele Orașului Simeria

13 august

Participare la cea de-a XV-a ediție a Zilelor Municipiului Brad

12 august

Participare la cea de-a XV-a ediție a Zilelor Municipiului Brad

13 august

Participare la a doua ediție a Zilelor Comunei Sântămăria Orlea - inaugurarea
complexului proaspăt amenajat în satul Sântămăria Orlea - include săli de recuperare,
un teren de fotbal cu gazon natural, unul pentru handbal și unul pentru volei de plajă,
vestiare, tribune acoperite ce numără nu mai puțin de 900 de locuri. Lucrările s-au
derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI)

14 august

întâlnire de lucru pentru organizarea Serbărilor Naționale Țebea 2016 (Consiliului
Județean Hunedoara, Primăria Baia de Criș, Inspectoratul de Jandarmi Județean,
Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență,
Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție, Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor; Direcția de Sănătate Publică, Oficiul pentru
Protecția Consumatorilor, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)

16 august

Participare la deschiderea ediției a IV-a a TABEREI NAȚIONALE DE EXCELENȚĂ DE
ISTORIE ȘI CULTURĂ DACICĂ ȘI ROMANĂ

16 august

Ședință de lucru cu structurile M.A.I.

16 august

Întâlnire de lucru cu directorul Adi AquaPrest

17 august

Întâlnire de lucru cu primarul Comunei Buceș

17 august

Participare la „Exercițiul interbazinal de simulare intervenții în caz de inundații”,
organizat de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR). La eveniment au
participat Secretarul de Stat din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Directorul
General al ANAR, si toate formațiunile Administrațiilor Bazinale de Apă, activ fiind
implicat formațiunile de intervenție ale ABA Mureș, ABA Crișuri și ABA Argeș-Vedea

17 august

Întâlnire cu președintele și cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, pentru
discutarea activităților comune din perioada următoare

18 august

Întâlnire de lucru cu directorul Direcției de Sport și Tineret

19 august

Întrevedere de lucru cu directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale pentru discutarea Planului comun de promovare a PNDR 2014-2020 în
următoarele două săptămâni

22 august

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. (Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul
Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, Serviciul Județean de Informații si

22 august
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Protecție Internă)
Întâlnire cu Inginerul șef al – S.C. Enel Distribuție Banat – Zona MTJT Deva, dl.
Ciobanu Nicolae

22 august

Participare la deschiderea Taberei Naționale de Prim Ajutor - Centrul de Agrement
Căprioara

23 august

Întrevederi cu reprezentanți ai autorităților administrațiilor publice locale (Deva,
Brănișca)

24 august

Întrevedere cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara

24 august

Întâlnire de lucru cu conducerea Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi din
Romania (discuții privind lucrările de reabilitare ale DN 76)

24 august

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)

25 august

Primire participanți ai Taberei Naționale de Prim Ajutor

26 august

Participare la manifestările dedicate aniversării Centenarului de la Primul Război
Mondial

26 august

Ședința Comisiei de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial intern

26 august

Participare, alături de președintele Consiliului Județean Hunedoara, prefectul si
subprefectul județului Gorj si președintele Consiliului Județean Gorj, la manifestările
dedicate împlinirii a 100 de ani de la intrarea României în primul Război Mondial
(masivul Pasul Vîlcan)

27 august

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. (Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul
Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara)

29 august

Întrevedere cu președintele Consiliului Județean Hunedoara

29 august

Întrevedere cu reprezentanți ai autorităților locale (Bulzeștii de Sus, Buceș)

29 august

Participare la întâlnirea cu factorii interesați pentru discutarea aspectelor referitoare la
Programul Național de promovare a învățământului profesional de tip dual

30 august

participare la Dezbaterea Publică din cadrul Campaniei de promovare a celor mai bune
practici și a instrumentelor financiare pentru conformarea cu prevederile Directivei
Nitrați, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

31 august

Ședința Colegiului Prefectural

31 august

Participare la întâlnirea pe tema înființării Organizației de Management al Destinației
(OMD) pentru județul Hunedoara, organizată de Autoritatea Națională pentru Turism
(A.N.T.), alături de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Consiliul
Județean Hunedoara

1 august

Întrevedere cu președintele Autorității Naționale pentru Turism, doamna Anca PavelNedea

1 august

Participare la Țebea, comuna Baia de Criș, la ședința Comandamentului pentru
organizarea Serbărilor Naționale Țebea 2016 (au participat reprezentanții ai structurilor
M.A.I. implicate în organizarea evenimentului, Primarul Comunei Baia de Criș, ai
CNADNR-DRDP, ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Hunedoara, ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane, ai Consiliului
Județean Hunedoara, ai Ambulanței, ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod”
Timișoara)

1 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Secției Drumuri Naționale a CNANDR-DRDP

2 septembrie
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Participare la deschiderea oficială a celei de–a șasea ediții a "Marșului Național Avram
Iancu" 2016 la sediul Instituției Prefectului - județul Hunedoara

5 septembrie

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. (Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul
Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara)

5 septembrie

Întrevedere cu Inspectorul Șef al Inspectoratului Școlar Județean

6 septembrie

Întâlnire de lucru - conducerea Centrului Militar Județean

6 septembrie

Participare la întâlnirea reprezentanților Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara
Hunedoara cu reprezentanții celor 43 de unități administrativ-teritoriale care au
încheiat contracta de finanțare pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în
cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023 (PNCCF)

7 septembrie

Participare la întâlnirea organizată de Asociația Filantropia Oradea, in parteneriat cu
Instituția Prefectului si cu Biroul pentru Imigrări Hunedoara, in cadrul proiectului
„Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție si pentru străinii cu
ședere legală în România, în Regiunea de Vest

7 septembrie

Participare la Țebea, comuna Baia de Criș, la ședința Comandamentului pentru
organizarea Serbărilor Naționale Țebea 2016 (au participat reprezentanții ai structurilor
M.A.I. implicate în organizarea evenimentului, Primarul Comunei Baia de Criș, ai
CNADNR-DRDP, ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Hunedoara, ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane, ai Consiliului
Județean Hunedoara, ai Ambulanței, ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod”
Timișoara)

8 septembrie

Deplasare în Valea Jiului, întâlnire cu Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, dl. Vasile Dîncu

9 septembrie

Participare la Țebea, comuna Baia de Criș, la ședința Comandamentului pentru
organizarea Serbărilor Naționale Țebea 2016 (au participat reprezentanții ai structurilor
M.A.I. implicate în organizarea evenimentului, Primarul Comunei Baia de Criș, ai
CNADNR-DRDP, ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Hunedoara, ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane, ai Consiliului
Județean Hunedoara, ai Ambulanței, ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod”
Timișoara)

10 septembrie

Serbările Naționale Țebea 2016

11 septembrie

Participare la deschiderea anului școlar 2016-2017 la Colegiul National Pedagogic
"Regina Maria" Deva

12 septembrie

Participare emisiune postul TV Antena 1 Deva - Ora exactă

12 septembrie

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. (Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul
Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara)

13 septembrie

Participare la videoconferința organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu participarea domnului Vasile Dîncu, viceprimministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și a domnului Dragoș
Pâslaru, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, pe tema:
implementării măsurilor din Pachetul Integrat pentru Combaterea Sărăciei, a Serviciilor
Comunitare Integrate si programul „Fiecare Copil în Grădiniță”

13 septembrie

Participare la Ziua Pompierilor Românei, organizată de Inspectoratul pentru Situații de
Urgenta „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara

13 septembrie

Pagina 121 din 134

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 201 6

Eveniment

Data

Participare la videoconferința ministrului afacerilor interne, dl. Ioan-Dragoș
TUDORACHE -în urma primei ședințe a Comisiei Tehnice Centrale pentru organizarea
alegerilor parlamentare care vor avea loc la data de 11 decembrie 2016

14 septembrie

Discuție cu directorul general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România, dl. Cătălin HOMOR, aflat în vizită de lucru în județul Hunedoara

15 septembrie

Discuții cu reprezentanții serviciilor de specialitate din instituție, pe tema organizării
alegerilor parlamentare care vor avea loc la data de 11 decembrie 2016

15 septembrie

Întâlnire cu reprezentantul Serviciului Județean Anticorupție - instruire în domeniul
aplicației informatice a M.A.I. - Management Asistat al Riscurilor de Corupție (MARC)

15 septembrie

Discuție cu directorul general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România, dl. Cătălin HOMOR, aflat în vizită de lucru în județul Hunedoara
Vizită de lucru pe DN 76 Deva - Oradea, km 0+000 - km 184+390

16 septembrie

Participare la Deschiderea sezonului expozițional la Galeria ”din Deal” pentru perioada
anului școlar 2016-2017 , expoziția intitulată ”Tabăra de Vară”.

16 septembrie

Întâlnire cu Secretarul de stat în Ministerul Culturii, dna Oana Bogdan, cu
reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului și doi experți internaționali,
președintele Consiliului Județean Hunedoara, dl. Laurențiu Nistor, coordonatorul
șantierului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, Gelu Florea și Vladimir Brilinsky,
administratorul sitului de la Sarmizegetusa Regia. Tema vizitei a fost clarificarea
situației juridice a cetăților dacice din Munții Orăștiei, aflate în administrarea
ministerului, excepție făcând fortăreața Sarmizegetusa Regia, dată de trei ani în
administrarea județului.

17 septembrie

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. (Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul
Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara)

19 septembrie

Deplasare, împreună cu Inspectorul Șef al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara
în zona Bradului (comuna Tomești)

19 septembrie

întâlnire cu directorii Muzeului Civilizației Dacice și Romane și ai Bibliotecii Județene

20 septembrie

Participare la simularea organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Iancu
de Hunedoara” al județului Hunedoara în zona Arcelor Mittal

20 septembrie

Întâlnire cu dl. Gheorghe Mihuț, directorul Liceului de Arte „Sigismund Toduță” , Deva,
pentru stabilirea detaliilor vizitei din 1-2 octombrie a delegației Chineze din NINGBO

20 septembrie

Întâlnire cu Viceprim-ministrul Costin Borc, aflat in vizită in județ, pentru a analiza
situația Parcurilor Industriale de la Hunedoara și Călan, a Parcului de Afaceri din
Simeria, în vederea eficientizării activității acestora, precum și posibilitățile de atragere
de investitori străini în județul Hunedoara și în Valea Jiului.

21 septembrie

Videoconferință ministrului afacerilor interne, dl. Ioan-Dragoș TUDORACHE organizarea alegerilor parlamentare care vor avea loc la data de 11 decembrie 2016

22 septembrie

Ședința de instruire a primarilor si secretarilor UAT - organizata de AEP pentru
alegerile parlamentare care vor avea loc la data de 11 decembrie 2016

22 septembrie

Întâlnire cu reprezentanții KSS, ai AJOFM, ai IȘJ și ai autorităților locale din zona
Bradului (Brad, Ribița, Baia de Criș, Vața de Jos, Crișcior, Luncoiu de Jos)

22 septembrie

Întâlnire cu dl. Gheorghe Mihuț, directorul Liceului de Arte „Sigismund Toduță” , Deva,
pentru stabilirea detaliilor vizitei din 1-2 octombrie a delegației Chineze din NINGBO

23 septembrie

Întâlnire cu reprezentanții Romsilva, ITRSV, ANAF, IJJ și IPJ - analiză și discuții pe

23 septembrie
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tema măsurilor necesare stopării tăierilor ilegale de pădure
Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. (Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul
Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara)

26 septembrie

Ședința Comisiei de Dialog Social

26 septembrie

Participare la deschiderea celei de-a unsprezecea ediții a „Săptămânii Prevenirii
Criminalității'.

26 septembrie

Găsirea de modalități și surse de finanțare pentru susținerea Lotului Național de
Gimnastică Senioare, reîntors după mai mulți ani la Deva, sprijin pentru Lotul Național
de Junioare” a fost tema unei întâlniri găzduită, astăzi, de către Consiliul Județean
Hunedoara, la inițiativa Instituției Prefectului.
La întâlnirea convocată de către subprefectul județului Hunedoara, Fabius Kiszely, au
mai luat parte primarul Devei, Mircia Muntean, directorul Economic din Primăria Deva,
Adriana Igna, directorul CNS Cetate Deva, prof. Adrian Liga. Inspectoratul Școlar a fost
reprezentat de inspectorul general, prof. Maria Ștefănie, Direcția de Sănătate Publică a
fost reprezentată de dr. Cecilia Birău, Spitalul Județean de Urgență Deva de către dr.
Ioan Demeter, iar din partea Direcției Județene de Sport și Tineret au fost prezenți
Lorincz Szell, directorul instituției, și Marius Simina.

27 septembrie

Întâlnire DRDP – analiză sesizări primite (comuna Șoimuș, Vălișoara, Luncoiu de Jos)

28 septembrie

Ședința Comisiei de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

29 septembrie

Primire delegație Franța (primari ai Comunității de comune din Lanvollon-Plouha,
înfrățită cu Geoagiu)

29 septembrie

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)

30 septembrie

Întrevedere cu judecătorii desemnați la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană
nr. 22 Hunedoara, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare care vor
avea loc la data de 11 decembrie 2016

30 septembrie

Ședința Colegiului Prefectural

30 septembrie

Ceremonia de învestire în funcția de Prefect al județului Hunedoara a domnului Valer
Ungur

30 septembrie

Participare la discuțiile cu delegația chineză sosită la Deva cu prilejul demarării
Proiectului Pilot ”Școala Internațională de Arte Chino-Română”. Proiectul este
rezultatul unui parteneriat încheiat între Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” și Școala de
Afaceri Externe din Ningbo. La întâlnirea protocolară au mai participat reprezentanți ai
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ai Inspectoratului Școlar al
județului Hunedoara, ai Universității din Petroșani, precum și șefii forurilor de
conducere locale și județene.

1 octombrie

Participare la Ceremonia oficială de deschidere a Proiectului pilot ”Școala
Internațională de Arte Chino-Română”. Proiectul care începe din 03 octombrie la Deva,
are ca punct de plecare legăturile și schimburile culturale româno-chineze. În acest an
școlar, 20 de elevi de la Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” vor avea șansa să învețe
limba chineză de la profesorii veniți de la Școala de Afaceri Externe din Ningbo. La
lansare a fost prezentă și o delegație a școlii și administrației locale din orașul Ningbo.

2 octombrie

A IX-a ediție a Expoziției-Târg de ovine rasa Țurcană Brează- Totești

2 octombrie

Participare la Ziua Recoltei - Municipiul Orăștie. Vizită la stația de epurare din Orăștie

2 octombrie

Participare la festivitatea de deschidere a anului universitar 2016-2017 la Universitatea

3 octombrie
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din Petroșani
Întrevedere cu reprezentanții Serviciului de Pază și Protecție, Serviciului de
Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații

3 octombrie

Întâlnire cu angajații din aparatul de specialitate al instituției

3 octombrie

Participare la festivitatea de deschidere a Palatului Copiilor Deva

3 octombrie

Deplasarea la București a subprefectului județului pentru participarea în cadrul comisiei
concurs pentru ocuparea postului de șef al serviciu public comunitar regim permise de
conducere si înmatriculare a vehiculelor

4 octombrie

Întrevederi cu primarii comunelor Pui și Sântămărie Orlea

5 octombrie

Întrevedere cu Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara

5 octombrie

Întrevedere cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente și cu membrii Biroului
Electoral de Circumscripție Județeană Hunedoara, pentru discutarea calendarului
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare care vor avea loc la data de
11 decembrie 2016

6 octombrie

Întrevedere cu primarului comunei Totești

6 octombrie

Întrevedere cu primarul comunei Crișcior

6 octombrie

Acordare interviu in direct Postului de Televiziune B1TV

6 octombrie

Ședința Comisiei Județene de Disciplină pentru secretarii unităților administrativteritoriale

6 octombrie

Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor

7 octombrie

Primirea reprezentanților Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România – Filiala
Hunedoara participanți la mitingul de protest organizat între orele 09.00-09.30

7 octombrie

Întrevedere cu primarii comunelor Vorța și Ribița

7 octombrie

Participare la Petroșani, la sfințirea Bisericii Sfinții Împărați Constantin si Elena, cu
participarea Preasfințitul Părinte Gurie, Episcop al Devei si Hunedoarei

9 octombrie

Întrevedere cu primarului comunei Bucureșci

10 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Direcției județene pentru Cultură, Culte și
Patrimoniul Cultural National și cu dl. Vladimir Brilinisky, administratorul sitului
UNESCO Sarmizegetusa Regia

10 octombrie

Întrevedere cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara

10 octombrie

Deplasare la București, la sediul Ministerului Culturii, pentru a participa la o întâlnire de
lucru cu doamna Secretar de Stat Oana Bogdan, întâlnire organizată pentru discutarea
aspectelor legate de darea în administrarea Consiliului Județean a Cetăților Dacice din
Munții Orăștiei, situri arheologice aflate în patrimoniul mondial UNESCO.

12 octombrie

Întâlnire cu directorul executiv și directorul executiv adjunct al Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara - discuții referitoare la punerea în plată a
persoanelor disponibilizate din Complexul Energetic Hunedoara (aprox. 418 de la
Mintia și 130 de la Petroșani); previziuni cu privire la disponibilizările din lunile
noiembrie - decembrie 2016 și prezentarea prevederilor OUG 60/2016

12 octombrie

Convorbire telefonica Ziarul Hunedoreanului

12 octombrie

Interviu acordat ziarului Mesagerul Hunedorean pe tema completării și implementării
prevederilor Memorandumului nr. 20/16054/ F.M.T. /23.09.2016 privind „Dezvoltarea

12 octombrie
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unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea
situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului,
zona Roșia Montană - Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova”
videoconferința Comandamentului Național pentru Situații de Urgență, pe tema
avertizărilor meteorologice din perioada aceasta

12 octombrie

Întrevedere cu reprezentantul Partidei Romilor Pro Europa

12 octombrie

Participarea subprefectului județului, la sediul Ministerului Afacerilor Interne la o
întrevedere cu doamna Chestor de poliție Irina Alexe, Secretar de Stat si cu domnul
Teodor Iulian Gheorghe, Directorul General al Direcției Generale pentru Relațiile cu
Instituțiile Prefectului

13 octombrie

Întrevedere cu primarii comunelor Vorța și Băița

13 octombrie

Deplasare în Petroșani - Participare la deschiderea Simpozionului Internațional
Multidisciplinar SIMPRO 2016, organizat de Universitatea din Petroșani, în colaborare
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție
Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani.

14 octombrie

Discuții și identificare spații adecvate pentru organizarea Biroului Local Petroșani al
UGAT, puse la dispoziție de Universitatea din Petroșani, împreună cu rectorul
Universității Petroșani, domnul Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, cu
vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Sorin-Adrian Vasilescu și cu
primarul Municipiului Petroșani, domnul Florin Tiberiu Iacob Ridzi

14 octombrie

Întrevedere cu primarul comunei Pui

14 octombrie

Întrevedere cu reprezentantul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale

14 octombrie

Întrevedere cu reprezentantul Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate și
conducerea Serviciului Județean de Ambulanță

14 octombrie

Participare la a XXXVIII – a ediție “Omagiu lui Crișan”
Manifestarea a început cu depunerea de corone din partea invitaților, oficialități din
administrația centrală, județeana și locală: doamna deputat Natalia Intotero, domnul
subprefect Kiszely Fabius Tiberiu, domnul Laurențiu Nistor, președinte Consiliului
Județean, domnul Mircea Flaviu Bobora, vicepreședintele Consiliului Județean
Hunedoara, reprezentanți ai Primăriei Comunei Ribița, Unitatea Militara 01099 Brad,
Primăria Municipiului Brad, Primăria Comunei Siria, Asociația “Gheorghe Crișan 17321785” Ribița, Asociația “Avram Iancu”, filiala Brad, urmata de o slujba religioasa de
pomenire.

16 octombrie

Centralizare date pentru pregătirea întâlnirii de la București cu Ministrul Afacerilor
Interne, domnul Ioan - Dragoș Tudorache

17 octombrie

Deplasare în București - participare la întâlnirea cu Ministrul Afacerilor Interne, domnul
Ioan - Dragoș Tudorache. Întâlnirea are ca temă discutarea măsurilor întreprinse
pentru pregătirea alegerilor din 11 decembrie și prezentarea stadiului pregătirilor de
iarnă

17 octombrie

Întâlnire cu reprezentantul Inspectoratului Județean de Poliție și al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara

17 octombrie

Întâlnire cu reprezentantul Oficiului județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
pentru discutarea soluțiilor tehnice legate de darea în administrarea Consiliului
Județean a Cetăților Dacice din Munții Orăștiei, situri arheologice aflate în patrimoniul
mondial UNESCO

17 octombrie

Conferința „Incluziune Socială și Pachetul Anti-Sărăcie”, organizată de Ministerul
Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Fondurilor

18 octombrie
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Europene, sub egida Cancelariei Primului-Ministru
Participare la întâlnirea pe care Ministrul afacerilor interne, Ioan-Dragoș Tudorache, a
avut-o la sediul MAI, o întâlnire de lucru cu prefecții, referitoare la activitățile ce
urmează să fie desfășurate la nivel național pentru organizarea alegerilor pentru Senat
și Camera Deputaților și la stadiul pregătirilor pentru sezonul rece.
La ședință au mai participat secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului,
doamna Irina Alexe, secretarul de stat Ioan Buda și secretarul de stat Raed Arafat,
șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

18 octombrie

Întrevedere cu șeful ANRSC, cu viceprimarul Municipiului Brad și cu șeful
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului
Hunedoara

18 octombrie

Întrevedere cu șeful Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara și cu reprezentantul
SJA in Grupul de Lucru pentru prevenirea faptelor de corupție de la nivelul instituției prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție

19 octombrie

Întâlnire la Centrul Județean de Conducere si Coordonare a Intervenției Hunedoara

19 octombrie

Deplasare la Comuna Rîu de Mori

19 octombrie

Întrevedere cu reprezentanții Politiei Locale Deva

19 octombrie

Activare Plan Roșu de Intervenție - in urma unui accident cu victime multiple produs
pe DN 7, pe raza municipiului Orăștie. Coordonarea acțiunilor de intervenție de la
sediul Prefecturii (Prefect) și de la punctul de comandă (Subprefect)

20 octombrie

Întâlnire la Consiliul Județean Hunedoara cu reprezentanții instituțiilor implicate si ai
autorităților administrației publice locale cuprinse in Memorandumul privind
“Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru
îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție
Valea Jiului, zona Roșia Montană – Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din
Moldova” și cu cele propuse pentru completare prin Memoriul înaintat Guvernului
României, pentru întocmirea situației privind nevoile de finanțare identificate la nivelul
județului Hunedoara, a situației privind toate proiectele la nivelul județului ce sunt in
derulare, stadiul lor de execuție, care au blocaje în derulare, precum si a altor situații
solicitate de Cancelaria Primului-ministru

20 octombrie

videoconferința Ministrului afacerilor interne, dl. Ioan-Dragoș TUDORACHE și a
Secretarului de Stat pentru relația cu instituțiile prefectului, doamna Irina Alexe organizarea alegerilor parlamentare care vor avea loc la data de 11 decembrie 2016

20 octombrie

Întrevedere cu reprezentantul Partidei Romilor Pro Europa

20 octombrie

Întrevedere de lucru pentru organizarea alegerilor, cu reprezentantul Autorității
Electorale Permanente - Filiala Vest și din Biroul Electoral de Circumscripție Județeană
nr. 22 Hunedoara

21 octombrie

Convorbire telefonica reprezentat mass-media din zona Văii Jiului

21 octombrie

Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

21 octombrie

Întrevedere cu reprezentanții comunității chineze din NINGBO, prezenți în Deva cu
prilejul demarării Proiectului Pilot ”Școala Internațională de Arte Chino-Română”.

21 octombrie

Întâlnire de lucru a ADI Deșeuri, cu participarea reprezentanților serviciului juridic al
instituției, ai autorităților locale implicare și conducerea ADI Deșeuri

21 octombrie

Întrevedere reprezentanții EON Gaz, pe problematica asigurării încălzirii școlilor în
sezonul de iarnă

24 octombrie
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Participare la evenimentele organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Romane, la
Deva si Brad

25 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții SDN și ai Direcției de specialitate din Consiliul
Județean Hunedoara, pentru analiza stadiului de pregătire a deszăpezirii drumurilor
naționale și județene

26 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, ai Primăriei
Municipiului Deva și ai Liceului de Arte Sigismund Toduță, Deva, urmată de o
întrevedere cu reprezentanții comunității chineze din NINGBO, prezenți în Deva cu
prilejul demarării Proiectului Pilot ”Școala Internațională de Arte Româno-Chineză”,
pentru pregătirea unor acțiuni comune

26 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții RNP Romsilva

27 octombrie

Întrevedere cu domnul Radu Sorin, Rectorul Universității din Petroșani (discuții pentru
organizarea UGAT pentru Valea Jiului)

26 octombrie

videoconferința Ministrului afacerilor interne, dl. Ioan-Dragoș TUDORACHE și a
Secretarului de Stat pentru relația cu instituțiile prefectului, doamna Irina Alexe - pe
tema funcționarii Agenției Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
(ANABI). La videoconferința au fost invitați primarii localităților în care își au sediul
judecătorii

27 octombrie

Ședința Colegiului Prefectural

28 octombrie

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)

28 octombrie

Întâlnire cu petenții la Primăria Orașului Geoagiu

28 octombrie

Discuții cu petenții

28 octombrie

Întrevedere cu reprezentantul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

28 octombrie

Întrevedere cu conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor

28 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Apele Române în vederea pregătirii acțiunii de
verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor cu rol de apărare împotriva
inundațiilor

31 octombrie

Întâlnire cu inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean

31 octombrie

Convorbire telefonică SPP, pentru pregătirea vizitei Prim-ministrului Dacian Cioloș în
Valea Jiului, la Petroșani

1 noiembrie

Participare la ședința de deschidere a acțiunii de control de fond efectuată de
reprezentanții Serviciului Juridic la Comuna Bucureșci

2 noiembrie

Întâlnire de lucru cu structurile M.A.I. pentru stabilirea modului de repartizare în pază
a secțiilor de votare

2 noiembrie

Ședință de analiză a pazei obiectelor - Inspectoratul Județean de Jandarmi „Decebal”
Hunedoara

2 noiembrie

Primire delegație Apele Române pentru începerea acțiunii de verificare a stării tehnice
și funcționale a construcțiilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor

2 noiembrie

Primirea unei delegații de cetățeni din comuna Rîu de Mori - problema asigurării
lemelor de foc pentru încălzirea populației

3 noiembrie

Participare la Consultarea publică pentru proiectul BRUA „Dezvoltarea pe teritoriul
României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, pe coridorul Bulgaria România - Ungaria - Austria”, organizată de TransGaz Mediaș în Comuna Totești

3 noiembrie
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Întâlnire cu Consilierul de Stat Ionel Dancă (Cancelaria Prim-ministrului) pentru
pregătirea vizitei Prim-ministrului din data de 4 noiembrie 2016 (preluare de la limita
de județ cu Alba, vizită Barajul Mihăileni)

3 noiembrie

Întâlnire cu Consilierul de Stat Ionel Dancă (Cancelaria Prim-ministrului) pentru
pregătirea vizitei Prim-ministrului din data de 4 noiembrie 2016 - deplasare la
Petroșani

3 noiembrie

Participare la vizita Prim-ministrului Dacian Cioloș pentru inaugurarea Unității
Guvernamentale de Asistență Tehnică pentru Valea Jiului de la Petroșani. Primministrul a fost însoțit de Viceprim-ministrul, Vasile Dîncu, Ministrul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, și de consilierul de stat Ionel Dancă, coordonatorul
Unității Guvernamentală de Asistență Tehnică (UGAT)

4 noiembrie

Întâlnire cu structurile M.A.I. pentru stabilirea modului de repartizare în pază a secțiilor
de votare

7 noiembrie

Primirea delegației Direcției Generale Pașapoarte

7 noiembrie

Întâlnire cu reprezentanții Apele Române, încheierea acțiunii de verificare a stării
tehnice și funcționale a construcțiilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor

7 noiembrie

Întâlnire cu structurile M.A.I. pentru stabilirea modului de repartizare în pază a secțiilor
de votare

8 noiembrie

Participare la videoconferința cu prefecții județelor sub conducerea ministrului
afacerilor interne, președintele Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea
activităților de organizare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților din anul
2016, Ioan-Dragoș Tudorache. (Prefect si subprefect, membrii Comisiei Tehnice
Județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat si
Camera Deputaților din anul 2016)

8 noiembrie

Videoconferință pentru instruire în întocmirea situațiilor financiare întocmite cu
programul FOREXE BUG

8 noiembrie

Întâlnire cu reprezentanții DRDP Timișoara, firma constructoare a drumului E79,
consultantul și primăria Șoimuș în legătură cu deficiențele apărute în reabilitarea
drumului Deva – Brad

8 noiembrie

Ședința Comisiei de Dialog Social

8 noiembrie

Întâlnire cu reprezentantul Centrului Cultural Drăgan Muntean, Președintele Consiliului
Județean Hunedoara, directorul Colegiului Național Decebal - organizare evenimente
comune

8 noiembrie

Întâlnire cu reprezentantul Garnizoanei Deva și directorul Centrului Cultural Drăgan
Muntean, pentru discutarea unor aspecte preliminare legate de organizarea Zilei
Naționale a României

9 noiembrie

Deplasare la Orăștie, la Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului
Afacerilor Interne, pentru discuții legate de asigurarea păstrării materialelor care
urmează să fie predate de Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare, Instituției
Prefectului, în procesul electoral pentru alegerile din decembrie 2016

9 noiembrie

Participare la videoconferința organizată de Ministerul Afacerilor Interne, susținută de
Directorul Direcției Informare și Relații Publice , comisar-șef de poliție Marius-Mugurel
TACHE, pentru pregătirea aspectelor legate de comunicarea realizată de structurile
M.A.I. în perioada alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016

9 noiembrie

Întâlnire de lucru cu inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara

9 noiembrie

Întâlnire de lucru cu directorul APAProd Deva

9 noiembrie
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Întâlnire cu reprezentanții Direcției Generale Pașapoarte

9 noiembrie

Întâlnire cu reprezentantul Garnizoanei Deva și al celorlalte structuri implicate, pentru
discutarea unor aspecte legate de organizarea Zilei Naționale a României din 1
decembrie 2016 și a planului de acțiune

10 noiembrie

Deplasare în Valea Jiului, întrevedere cu directorul Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani

11 noiembrie

Deplasare la Târgu Jiu - întâlnire cu secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne,
doamna Irina Alexe, discuții referitoare la tipărirea Buletinelor de Vot

11 noiembrie

Întâlnire de lucru cu președintele Biroului Electoral de Circumscripție nr. 22 Județul
Hunedoara

11 noiembrie

Gestionarea situației generate de prezența în județul Hunedoara a unui număr de 240
de suporteri polonezi, aflați in drum spre București

11 noiembrie

Deplasare pe teren, analiza stadiului lucrărilor de reparații - vizită de verificare a
executării lucrărilor pe care le efectuează SC SELINA SRL pe drumul E79 Deva - Brad
ații la DN 76 Deva-Brad

12 noiembrie

Coordonarea acțiunilor derulate pentru gestionarea situației generate in județul
Hunedoara, in zona Văii Jiului (Munții Parâng, Petrila), de căderile masive de zăpadă.
Acțiune corelată a autorităților locale și a instituțiilor implicate, pentru intervenție
(Primarul Municipiului Petroșani, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Consiliul
Județean Hunedoara, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, echipajele
Salvamont, Enel etc.): deszăpezirea drumurilor blocate de zăpadă și de copacii căzuți
pe drum; reconectarea localităților la rețeaua de alimentare cu energie electrică,
intervenție pentru aducerea turiștilor blocați în masivul Parâng în zona sigură

13 noiembrie

Deplasare la București, la Ministerul Culturii, întrevedere cu Secretarul de stat, dna
Oana Bogdan și la Ministerul Afacerilor Interne, pentru discuții cu Secretarul de stat,
dna Irina Alexe

14 noiembrie

Întrevedere cu reprezentantul tipografiei câștigătoare a licitației pentru tipărirea
buletinelor de vot, pentru semnarea contractului

14 noiembrie

Ședința comisiei de disciplină pentru secretarii unităților administrativ--teritoriale

15 noiembrie

Întrevedere cu reprezentanții Gărzii de Mediu

16 noiembrie

Întâlnire de lucru cu viceprimarul municipiului Brad, proiect Hotărâre de Guvern

16 noiembrie

Întâlnire de lucru cu președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara

16 noiembrie

Ședința Comisiei județene de aplicare a prevederilor Legii nr. 290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor romani pentru bunurile acestora
sechestrate, reținute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Ținutul Herta

17 noiembrie

Ședința Comitetului județean pentru Situații de Urgență

17 noiembrie

Întrevedere cu liderul de Sindicatului Speranța Orăștie

17 noiembrie

întrevedere cu primarul și secretarul comunei Tomești

18 noiembrie

Întrevedere cu primarul comunei Baru

18 noiembrie

Discuție telefonică la Centrul de Formare Inițială și Continuă Orăștie, pentru
depozitarea materialelor care urmează să fie predate de Birourile Electorale ale
Secțiilor de Votare, Instituției Prefectului, în procesul electoral pentru alegerile din
decembrie 2016

18 noiembrie

Participare la evenimentul denumit Sfatul Bătrânilor, organizat la Chișcădaga de

21 noiembrie
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Heidelberg Cement S.A.
Vizită la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatricularea Vehiculelor, pentru discuții cu personalul în vederea identificării
eventualelor domenii în care se poate interveni pentru îmbunătățirea activității

21 noiembrie

Ședința Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență în legătură
cu Iazul de decantare Valea Mealu din cadrul obiectivului minier Certej

21 noiembrie

Deplasare în Târgu Jiu, la sediul Tipografiei PRODCOM Târgu Jiu, pentru urmărirea
procesului de tipărire a buletinelor de vot

22 noiembrie

Întrevedere cu primarul comunei Șoimuș, discuții legate de aspectele sesizate de
cetățeni și de administrația locală privind accesul din comună la drumul național DevaOrăștie

22 noiembrie

Deplasare la Hațeg

22 noiembrie

Întrevedere cu reprezentanții Garnizoanei Deva pentru aprobarea Planului acțiunilor
necesare sărbătoririi Zilei Naționale a României

23 noiembrie

Întâlnire cu reprezentantul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale - deschiderea
acțiunii de control de fond efectuată la Instituția Prefectului - județul Hunedoara

23 noiembrie

Deplasare la Brad - întâlnire de lucru cu reprezentantul biroului local al Unității
Guvernamentale de asistență Tehnică pentru zona Roșia Montană - Munții Apuseni și
cu reprezentanții autorităților administrației publice locale membre în UGAT Roșia
Montană

23 noiembrie

Întrevedere de lucru cu arhitectul șef al județului

23 noiembrie

Participare la Zilele Medicale Devene, organizate de Spitalul Județean de Urgență
Deva, de Consiliul Județean Hunedoara și Colegiul Județean al Medicilor

24 noiembrie

Deplasare la București, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publică,
pentru a participa la o întâlnire de lucru legată de finanțarea investițiilor la Liceul de
Arte „Sigismund Toduță” Deva și de fondurile necesare Municipiului Brad și la
Ministerul Afacerilor Interne (în data de 25.11.2016)

24 noiembrie

Întâlnire cu reprezentanții AEP, pentru analizarea activităților planificate în perioada
următoare a se desfășura, conform calendarului aprobat pentru organizarea alegerilor
parlamentare din 11 decembrie 2016

24 noiembrie

Deplasare în comuna Bătrâna pentru verificarea în teren a situației drumurilor
județene, având în vedere că alegerile parlamentare se vor desfășura în anotimpul
rece

24 noiembrie

Participare la deschiderea ședinței de instruire a rezervelor operatorilor de calculator,
organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale

24 noiembrie

Ședința Colegiului Prefectural

25 noiembrie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (pentru analizarea memoriului
tehnic al Minvest privind situația iazului de decantare Valea Mealul și raportul Grupului
de suport tehnic)

25 noiembrie

Deplasare la București - participare întâlnire Ministerul Mediului

27 noiembrie

Ședința Colegiului Prefectural

28 noiembrie

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)

28 noiembrie

Participare la conferința de finalizare a proiectului „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” ale cărui lucrări s-au executat

28 noiembrie
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în perioada februarie 2013 – noiembrie 2016, beneficiarul acestora fiind întreaga
populație din aria de operare a S.C. APA PROD S.A. Deva.
Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

29 noiembrie

Întrevedere cu reprezentantul Serviciului de Pază de Protecție

29 noiembrie

Întrevedere cu reprezentanții structurilor M.A.I. și ai Garnizoanei Deva implicate în
organizarea evenimentelor dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României

29 noiembrie

Participare la Ceremonialul militar organizat pentru sărbătorirea în județul Hunedoara a
Zilei Naționale a României

1 decembrie

Discuții pentru coordonarea operațiunii de salvare a unor turiști blocați într-un refugiu
din Masivul Retezat în data de 3 decembrie

3 decembrie

Discuții pentru detensionarea situației create de protestul spontan al minerilor de la
minele din Paroșeni și Uricani, blocați în subteran pentru primirea de garanții legate de
plata salariilor in lunile decembrie 2016 si ianuarie 2017

5 decembrie

Discuții cu angajații din aparatul de specialitate pentru organizarea în bune condiții a
alegerilor din 11 decembrie

5 decembrie

Întrevedere cu președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, cu
reprezentantul Adi Deșeuri Hunedoara - discuții pentru soluționarea problemei
depozitării deșeurilor în județul Hunedoara

5 decembrie

Întrevedere pentru analiza documentelor și a susținerilor instituției în ceea ce privește
dosarul aflat în instanță în cazul Palatului Administrativ

7 decembrie

Întrevedere cu președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, cu
reprezentantul Adi Deșeuri Hunedoara și al Agenției Județene pentru protecția
Mediului- discuții pentru soluționarea problemei depozitării deșeurilor în județul
Hunedoara

7 decembrie

Participare la Gala Excelenței Hunedorene, eveniment organizat de Consiliul Județean
Hunedoara

7 decembrie

Discuții cu conducerea CEH, pentru detensionarea situației generate de protestul de la
Mintia

8 decembrie

Participare la videoconferința organizată cu ocazia ședinței Comisiei Tehnice Centrale
pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera
Deputaților din anul 2016, prezidată de ministrul afacerilor interne, Ioan- Dragoș
Tudorache.
Ședința a avut loc în sistem videoconferință cu prefecții și ceilalți membri ai Comisiilor
Tehnice Județene, precum și cu reprezentanții structurilor teritoriale ale Ministerului
Afacerilor Interne.

8 decembrie

Întrevedere cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente

8 decembrie

Întrevedere cu reprezentanții M.A.I. și cu structurile teritoriale MAI
În continuarea măsurilor luate pentru asigurarea desfășurării alegerilor parlamentare
în bune condiții și în deplină legalitate, ministrul afacerilor interne, Ioan-Dragoș
Tudorache, a dispus trimiterea în toate județele a unor echipe de specialiști din cadrul
Aparatului Central al MAI și Inspectoratului General al Poliției Române în scopul
sprijinirii activității unităților teritoriale ale MAI cu atribuții în asigurarea legalității
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților.
Aceste echipe vor asigura îndrumarea structurilor teritoriale cu privire la organizarea
acțiunilor și misiunilor pentru menținerea ordinii publice, pentru asigurarea securității
pe timpul transportului și depozitării materialelor necesare votării, precum și pentru
asigurarea pazei secțiilor de votare. Totodată, vor monitoriza fluxul informațional

8 decembrie
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privind raportarea incidentelor și a evenimentelor asociate campaniei electorale și
alegerilor propriu-zise și vor participa la activități de prevenire a încălcării normelor
legale cu privire la procesul electoral.
Misiunea s-a desfășurat în intervalul 7 – 13 decembrie a.c.
Coordonarea procesului de distribuire pe trasee a buletinelor de vot și a celorlalte
materiale destinate desfășurării procesului electoral din 11 decembrie 2016

9 decembrie

Verificarea secțiilor de votare organizate pentru desfășurarea alegerilor pentru Senat și
Camera Deputaților

9 decembrie

Informare M.A.I. cu privire la preluarea în pază a secțiilor de votare

10 decembrie

Discuții cu reprezentanții structurilor M.A.I.cu privire la organizarea procesului de
preluare a materialelor în noaptea de 11-12 decembrie a.c.

10 decembrie

Coordonarea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 11
decembrie 2016 - permanență la sediul Instituției Prefectului - județul Hunedoara și la
centrul județean de comunicare de la Inspectoratul de Politie al Județului Hunedoara

11 decembrie

Predarea spre păstrare la Centrul de Formare Inițială și Continuă a M.A.I. a
materialelor predate de președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de
votare Biroului Electoral de Circumscripție 22 Hunedoara

12 decembrie

Discuții cu Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Decebal” cu privire la asigurarea pazei
transportului materialelor la Biroul Electoral Central

15 decembrie

Ședința Colegiului Prefectural

16 decembrie

Înmânarea certificatelor constatatoare senatorilor și deputaților aleși în Parlamentul
României pentru mandatul 2016-2020

16 decembrie

Întâlnire cu angajații din aparatul de specialitate al instituției, înmânare diplome de
excelență

16 decembrie

Întâmpinarea unui Grup de colindători din Călan

16 decembrie

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice

19 decembrie

Întâmpinarea unui Grup de colindători din comuna Certeju de Sus

19 decembrie

Întâmpinarea unui Grup de colindători ai clasei a VII-a a Colegiului Național ”Decebal”,
Deva

19 decembrie

Întrevedere cu primarul Comunei Șoimuș, discuții legate de necesitatea de finanțare a
autorității locale

19 decembrie

Întâmpinarea unui Grup de colindători

21 decembrie

Întâlnire cu structurile MAI, pentru pregătirea activităților din 22 decembrie

21 decembrie

Participare la manifestările organizate cu prilejul Comemorării Eroilor Martiri Căzuți
Pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989

22 decembrie

Pregătire închidere de an

28 decembrie

Întâlnire cu angajații instituției înaintea Anului Nou

29 decembrie
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IX. O BIECTIVE

ȘI

P RIORITĂ ȚI 2017

Instituția Prefectului - județul Hunedoara a stabilit ca priorități în activitatea
anului 2017 în primul rând, continuarea implementării măsurilor de îmbunătățire a
activității, stabilite cu ocazia inspecției efectuate de Corpul de Control al Ministrului,
măsuri asupra cărora se impune acordarea unei atenții deosebite. Dintre acestea
menționăm: implementarea sistemului unic de planificare și evaluare a activității
personalului de conducere și a funcționarilor din subordine, pentru îmbunătățirea
activității de management din instituție, acordând o atenție sporită îmbunătățirii
comunicării și colaborării cu întregul personal din cadrul acesteia, precum și
promovând munca în echipă între diferitele compartimente; revizuirea tuturor
procedurilor necesare realizării principalelor atribuții ce revin instituției prefectului,
urmărirea modului de realizare al sarcinilor ce revin fiecărui serviciu public
deconcentrat din programul de Guvernare; realizarea acțiunilor de control, la sediul
autorităților administrației publice locale, privind modul de exercitare de către primari
a atribuțiilor delegate și executate de către aceștia în numele statului și a modului de
îndeplinire de către secretari a atribuțiilor ce le revin din Legea nr.215/2001,
republicată și din alte acte normative.
Ne propunem să răspundem cu celeritate cetățenilor care se adresează
instituției noastre fie în scris, fie prin prezentarea la audiențe, și să îi îndrumăm pe
aceia care prezintă probleme din domenii care depășesc aria noastră de competență
către instituțiile cu atribuții legale specifice acestora.
Avem, de asemenea, în vedere întărirea colaborării cu toți partenerii
instituționali, conducerea serviciilor publice deconcentrate, intensificarea activității de
relații internaționale, continuarea demersurilor de eficientizare și organizare a
activității pe principiile calității și responsabilității, menținerea și îmbunătățirea
sistemului de control intern managerial și eficientizarea măsurilor de monitorizare a
problematicii minorităților naționale. Vom acorda o atenție crescută aplicării măsurilor
de prevenire și combatere a corupției.
Vom continua să analizăm cu exigență toate actele emise și adoptate de
autoritățile administrației publice locale supuse controlului de legalitate, dar, în aceeași
măsură, vom intensifica acțiunile de îndrumare și instruire a secretarilor unităților
administrativ-teritoriale și a celorlalți specialiști din aparatul de specialitate al
primarului.
O atenție sporită vom acorda activității de informare a tuturor categoriilor de
potențiali beneficiari ai instrumentelor structurale. Cu precădere însă vor fi informate

autoritățile administrației publice locale asupra oportunităților de finanțare, asupra
modificării reglementărilor specifice domeniilor eligibile și vom acorda sprijin
membrilor echipelor de proiect din autoritățile administrației publice locale pentru
instruire și schimburi de experiență.
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Ne dorim să contribuim, prin îndrumare, comunicare continuă și monitorizare,
la implementarea fără probleme a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD) 2016/2017, astfel încât toate categoriile de beneficiari prevăzute
de actele normative să primească sprijinul acordat de Uniunea Europeană.
Nu în ultimul rând, ne propunem o implicare activă a Instituției Prefectului județul Hunedoara în dezvoltarea locală, atât prin participarea la procesul de
planificare strategică la nivelul județului, prin sprijinul acordat autorităților publice
locale, cât și prin consultarea structurilor de specialitate pentru identificarea unor idei
de proiecte care să contribuie la dezvoltarea și promovarea comunităților locale și a
județului Hunedoara pentru actuala perioadă de programare (2014-2020).


PREFECT,
Valer UNGUR

Subprefect,
Fabius Tiberiu KISZELY
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