EXTRAS ORDINUL PREFECTULUI NR. 75/09.03.2021

1. Cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor
publice:
a) analizarea activităţii desfăşurate de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor, compartimentul afaceri europene, relații internaționale și
compartimentul informare, relații publice și registratură şi elaborarea de propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
b) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter
tehnic sau de specialitate către conducătorul instituției ierahic superioare serviciului public
deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituției prefectului;
2. Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:
a) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor
prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către
ministerul care coordonează instituţia prefectului;
b) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele
acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
c) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter
individual;
d) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul
legal;
e) monitorizarea primirii și a modului de soluționare a cererilor depuse de orice persoane
privind accesul la informații de interes public conform prevederilor Legii nr.544/2001;
f) înaintarea către a prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului
legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și
arhivarea documentelor;
g) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția
celor care conțin informații clasificate;
h) coordonarea activității grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupție la nivelul
instituției;
i) verificarea documentației și eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite
pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar
al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată
la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr.66/1999,
aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare;
j) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției.

