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Sinteza

Raportului de evaluare a activității Instituției Prefectului - județul Hunedoara
pentru anul 2015
Prezentul material cuprinde cele mai importante aspecte pentru activitatea din anul 2015 a
Instituției Prefectului - județul Hunedoara, un an al colaborării cu toți partenerii instituționali, al
transparenței, al eficientizării activității, dar mai ales al promovării active a valorilor. Vom rezuma în
cele ce urmează principalii indicatori ai activității instituției, accentuând pe aspectele cuantificabile și
măsurabile.

Din perspectiva aplicării unitare a actelor normative și a verificării legalității actelor
administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale:
»

o selecție a celor mai importante acte normative se regăsește în Buletinul Informativ săptămânal
editat și publicat pe pagina de internet a instituției - au fost cuprinse 316 acte normative care
prezintă interes din punctul de vedere al atribuțiilor legale ale instituției,

»

s-au înregistrat 161 de cauze noi în instanță, dintre care 80 cauze sunt litigii de fond
funciar, 11 cauze litigii în contencios administrativ, 2 cauze privind Legea nr.290/2003 și
52 cauze sunt litigii privind înmatricularea autovehiculelor fără plata taxei de poluare sau
privind radierea autoturismelor din circulație și respectiv înmatricularea acestora pe numele noului
proprietar, un număr de 16 alte cauze,

»

au fost analizate din punctul de vedere al legalității 42.285 de acte, dintre care pentru 418 au
fost inițiate proceduri prealabile (față de 122 de proceduri inițiate în anul 2014), fiind atacate în
contencios administrativ 12 acte administrative. (0,028% din totalul actelor verificate și 2,87%
din procedurile prealabile inițiate). Niciuna dintre acțiunile introduse pentru anularea actelor
administrative considerate nelegale nu a fost respinsă, 6 acțiuni sunt în curs de judecare, 4
acțiuni au fost admise, iar 2 cauze au rămas fără obiect prin revocarea actelor atacate,

»

față de din numărul de 178 de notificări nesoluționate la Legea 10/2001 (la finele anului 2014),
la ultima raportare din decembrie 2015 mai sunt doar 100 de notificări nesoluționate.
transmise Au fost predate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pe bază de
proces-verbal un număr de 238 de dosare ale notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001,

»

În privința aplicării legilor nr. 290/2003 și 9/1998, în baza actelor normative succesive (O.U.G.
nr. 10 din 12 martie 2014 și Legea nr. 112/2014, pentru aprobarea O.U.G. nr. 10/2014),
activitatea comisiei a fost practic suspendată pe tot parcursul anului 2014. Prin Legea nr.
164/2014 (Monitorul Oficial al României nr. 910 din 15 decembrie 2014) - a fost instituit astfel un
termen de 9 luni pentru soluționarea dosarelor, termen care a curs de la data de 1 ianuarie 2015,
fiind instituită totodată obligativitatea stabilirii numărului cererilor înregistrate și nesoluționate. 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 și un termen de decădere în acest sens, de 6 luni de zile de la data primirii adresei de
către petenți. La finele anului 2015 fiind adoptate un număr de 25 de hotărâri. Sunt în curs de
soluționare 7 cereri, dintre care 3 se află în faza de reanalizare, ca urmare a admiterii cererilor
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de chemare în judecată și a restituirii dosarelor originale de către Autoritatea Națională pentru
Restituirea Proprietăților. În temeiul prevederilor Legii nr. 9/1998, se află în curs de soluționare
un singur dosar,
»

În temeiul art. 7 al legii nr. 165/2013 cu modificările și completările ulterioare, activitatea de
emitere hotărârilor de validare/invalidare de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Hunedoara, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în
posesie de comisiile locale de fond funciar, precum și orice alte proceduri administrative în
domeniul restituirii fondului funciar, cu excepția aplicării hotărârilor judecătorești definitive și
irevocabile, a fost suspendată. Această situație a încetat o dată cu adresa noastră nr.
2558/23.04.2015 prin care s-a comunicat finalizarea procesului de inventariere a
terenurilor. După această perioadă Comisia Județeană a reluat activitatea cu privire la
validare/invalidarea propunerilor, care se va încheia în 01.01.2017, conform Ordonanței nr .
66/2015,

»

174 de titluri de proprietate eliberate in anul 2015,

»

8 ședințe ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor. În cursul anului, 178 de petiții au vizat domeniul fondului funciar, pentru
soluționarea celor care nu au fost redirecționate comisiilor locale sau care nu au putut fi
soluționate direct, s-au efectuat 37 de deplasări în teren,

»

au fost avizate din punctul de vedere al respectării prevederilor legale 379 de ordine ale
prefectului,

»

au fost transmise 6 adrese de îndrumare a secretarilor unităților administrativ-teritoriale și s-au
desfășurat mai multe 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,

»

au avut loc 4 ședințe ale Comisiei de atribuire de denumiri a județului Hunedoara, fiind eliberate
4 avize,

»

în anul 2015 au fost dispuse prin ordin al prefectului 13 acțiuni de control de fond/verificare.


În ceea ce privește activitatea de coordonare/conducere a serviciilor publice deconcentrate, se pot
sintetiza aspectele cuantificabile:
»

peste 10 lucrări de referință anuale/trimestriale (elaborarea Planului de acțiuni pentru realizarea în
județ a obiectivelor Programului de Guvernare, Raportul privind starea economico-socială a județului în
anul 2014, activitatea principalelor structuri funcționale de specialitate; situația acțiunilor de verificare
efectuate potrivit art. 6, alin.(1), pct.1, lit. b) din HG nr. 460/2006; Raportul privind desfășurarea
activităților de protecție a mediului în anul 2014, la nivelul Instituției Prefectului- Județul Hunedoara
etc.),

»

Monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe centrale organizate în județ - 4 grafice lunare și 68 de rapoarte lunare de
monitorizare a activității fiecărui serviciu public deconcentrat (începând cu luna septembrie
2015),

»

12 ședințe lunare ale Colegiului Prefectural,

»

34 avizări situații financiare privind execuția bugetară ale serviciilor publice deconcentrate și 8
avizări proiecte de buget pentru anul 2016,

»

peste 35 de acțiuni de monitorizare a modului de aplicare în teritoriu a programelor și
politicilor naționale (intervenții, informări, analize, studii, situații),

»

7 acțiuni de verificare efectuate potrivit art. 6, alin.(1), pct.1, lit. b) din HG nr. 460/2006,

»

Pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ
preuniversitar s-au realizat 6 acțiuni, începând cu luna mai 2015,
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»

4 situații trimestriale privind formularele de anchetă economică comunicate Comisia
Naționale de Prognoză, în vederea realizării prognozelor trimestriale privind estimarea evoluției din
sectorul industrial,

»

colectare de date de la toate autoritățile administrației publice locale pentru întocmire situații
diverse: privind Lista obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL în anul 2015;
asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite la nivelul județului Hunedoara;
necesarul de investiții în infrastructura de rețele electrice pentru conectarea populației
județului Hunedoara; Programul de instruire în cadrul proiectului ”Platformă pentru dezvoltare
urbană durabilă și integrată” finanțat din Fondul Social European,

»

5 proiecte de hotărâre de guvern.



În anul 2015 au avut loc 2 ședințe ordinare și 5 ședințe extraordinare ale Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență, fiind adoptate 8 hotărâri. Au fost organizate 4 acțiuni de
verificare în domeniul gestionării situațiilor de urgență. Au fost întocmite 2 situații privind
verificările realizate la nivelul județului și 3 intervenții pentru sprijinirea consiliilor locale aflate în
dificultate.
Pe parcursul anului comitetul a gestionat 3 situații de urgență produse în județul Hunedoara
de inundații (07-26.05.2015 în Boșorod, Dobra și Romos, pagube produse în valoare de 1.104,547
mii lei; 04-16.06.2015 în localitățile Lelese, Șoimuș, Baru și Vulcan, pagube produse în valoare de
339,550 mii lei și 18-20.07.2015 în localitatea Baru, pagube produse în valoare de 5,450 mii lei) și
secetă (în perioada iunie-septembrie 2015), fiind afectate un număr de 43 unități administrativteritoriale, valoarea totală a pagubelor fiind de 33.357,46 mii lei. Valoare totală a pagubelor produse
de situațiile de urgență se ridică la 34.807,007 mii lei. Totodată au fost gestionate 2 situații de
urgență produse de incendii: incendiul izbucnit la locomotiva unui tren marfar aflat între stațiile
Merișor și Bănița și incendiul din masivul Retezat, de pe raza comunei Pui.

Activitatea desfășurată în domeniul afacerilor europene a fost axată pe:
»

monitorizare semestrială a stadiului absorbției fondurilor europene pentru proiectele
contractate ale autorităților administrației publice locale și ale unor servicii publice
deconcentrate, monitorizare lunară a stadiului de implementare tehnică și financiară a Proiectului
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” al S.C. APA
PROD S.A. Deva, centralizare date de la toate autoritățile administrației publice locale și
demersuri la instituțiile publice centrale și la autoritățile de management pentru identificarea
problemelor întâmpinate de autoritățile locale în implementarea proiectelor, întocmire situații
privind absorbția fondurilor structurale pe tip de programe; situația plăților autorizate de
autoritățile de management; stadiul de implementare și plățile efectuate pentru proiectele în
curs de realizare ale autorităților administrației publice locale,

»

redactarea articolelor din Secțiunea „Informație europeană” a Buletinului informativ săptămânal,
(50 numere în perioada ianuarie – decembrie 2015 – 693 pagini de informații, dintre care 560 de
pagini cu informație europeană (81%) – un total de 838 de articole cuprinse în secțiunea de
informație europeană),

»

elaborare Program de măsuri privind reforma în administrația publică locală și Plan aferent și
Strategia de modernizare a instituției și Planul de acțiuni privind aplicarea acesteia,

»

organizarea întâlnirii ministrului fondurilor europene, domnul Marius Nica, cu reprezentanți ai
autorităților administrației publice locale din județul Hunedoara în data de 3 iulie 2015,

»

În regiunea Vest s-au contractat 7.753 de proiecte PNDR 2007-2013, în valoare totală de
3.604.055,983 mii lei, din care valoarea publică se ridică la 2.740.390,141 mii lei. În județul
Hunedoara au fost finalizate cele mai multe proiecte (1.269) din totalul proiectelor finalizate. În
același timp gradul de absorbție este cel mai ridicat (90.98%), situându-se peste media regiunii
și peste media națională.

Deva - 330025, Str. 1 Decembrie, Nr. 28

E-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro

Tel.:+4 0254-211 850, 211 851

cancelarie@prefecturahunedoara.ro

Fax:+4 0254 215 010, 215 099
r

PALATUL ADMINISTRATIV

www.prefecturahunedoara.ro

4

»

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pentru POR 2007-2013, gestionată de ADR Vest a fost de
446,62 mil euro (1.985.985,154 mii lei). Au fost contractate 430 de proiecte în valoare totală de
851,19 mil euro, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 601,23 mil euro (2.673.515,229 mii
lei), reprezentând 134,62 % din alocarea financiară regională. Din cele 430 de proiecte contractate
la nivelul regiunii, 395 se află în implementare sau sunt finalizate, iar 35 au fost reziliate. Valoarea
totală a proiectelor în implementare/finalizate este de 748,36 mil euro (3.327.732,412 mii lei),
dintre care 545,33 mil euro (2.424.918,911 mii lei) valoare finanțare nerambursabilă. Din datele
prezentate, gradul de absorbție a finanțărilor nerambursabile (prin raportarea valorii aferente
proiectelor finalizate la valoarea aferentă proiectelor contractate) se situează la 90,70 %.

»

Față de datele regionale, județul Hunedoara se situează pe primul loc în ceea ce privește valoarea
finanțării nerambursabile (879.244,338 mii lei) a celor 131 de proiecte contractate, adică un
procent de 32,89% din totalul finanțărilor nerambursabile aferente proiectelor contractate în
Regiunea Vest. În județ au mai fost implementate 3 proiecte regionale implementate de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență „Achiziționare echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenție în situaţii de urgenţă şi
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”, în
valoare totală de 56.124,432 mii lei (12,622 mil euro).

»

coordonarea activității grupului de lucru pentru monitorizarea implementării și desfășurării
Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 (POAD) la nivelul unităților
administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. În județ au fost distribuite 83.756 de pachete
beneficiarilor de cupoane, 14.802 pachete pe liste suplimentare, au fost efectuate compensări
între UA-T din județ, fiind încheiate 4 procese-verbale de predare-primire pentru un număr de 48 de
pachete, au fost încheiate acorduri de compensare, respectiv procese-verbale de predare-primire
cu autoritățile administrației publice locale din județul Arad, pentru un număr de 848 de pachete,
iar pe liste de suplimentare au fost distribuite 19.664 de pachete.


S-au apostilat 2.397 de acte, reprezentând 63.582 lei. Instituția Prefectului – județul
Hunedoara a participat la implementarea proiectului Ministerului Afacerilor Interne ,,Sistem

interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de instituțiile prefectului
pentru actele oficiale administrative”.


Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
»

»
»
»
»

»
»

»

au fost înregistrate 16.435 de cereri pentru pașapoarte, pașaportul electronic păstrând trendul
ascendent în preferințele solicitanților, cu un procent de 71,23%. De asemenea, se remarcă un trend
ascendent al cererilor depuse prin punctul de lucru din Petroșani, fiind primire 1.691 cereri,
18,58% din totalul numărului de cereri depuse pentru pașapoarte electronice,
au fost eliberate 4.720 de pașapoarte temporare,
au fost luate în evidență un număr de 517 persoane – suspendări ale dreptului la liberă circulație,
au fost efectuate 40 de acțiuni în teren, fiind retrase 30 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 191 de
persoane cercetate penal, 143 persoane dispărute de la domiciliu (UG), 26 de persoane ale căror
pașapoarte au fost găsite pe teritoriul altor state, 227 de persoane, cetățeni români aflați în
dificultate în străinătate (arestate, accidentate, internate în spital ori decedate),
în cursul anului 2015 au fost livrate prin curier un număr de 1.893 de pașapoarte
electronice,
pentru a se evita aglomerația la ghi șeele serviciului, pentru perioada estivală (01 iunie – 01
septembrie) au fost propuse și aprobate măsuri cum ar fi: prezentarea grafică pe site-ul serviciului a
volumului săptămânal de cereri; menținerea sistemului cu bonuri de ordine în sala pentru public;
gestionarea concediilor de odihnă a angajaților, astfel încât să se asigure cu minim de personal fiecare
linie de muncă, prioritare fiind ghișeele,
au fost eliberate un număr de 254 adeverințe, din care 250 în vederea angajării în străinătate,
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»

»

»

au fost sancționate contravențional un număr de 166 de persoane ca urmare a încălcării
regimului pașapoartelor, aplicându-se un număr de 148 de amenzi în valoare de 5.420 lei,
gradul de încasare a amenzilor aplicate fiind de 57,56% (3.120 lei),
au fost arhivate electronic, prin scanare, un număr de 14.540 mape personale din arhiva
operativă, astfel: 9.363 compartimentul Pașapoarte; 4.469 compartimentul Restricții; 1.708
compartimentul Informatică,
nu au fost semnalate nemulțumiri ale cetățenilor legate de depunerea de acte și nici nu
a fost nevoie să prelungim programul orar de funcționare.


Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
»

au fost: înmatriculate 15.864 vehicule (față de 14.402 în 2014); eliberate 13.352 de
autorizații provizorii (față de 11.840 în 2014). Au fost eliberate 11.707 de permise de
conducere față de 11 .698 în 2014. Au fost preschimbate 242 permise de conducere străine,

»

Au fost radiate 8.892, un număr de 1.412 vehicule au fost radiate prin casare, 370 prin
programul rabla 581 la cerere și 133 exportate,

»

La proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere au fost examinați
15.818 candidați, fiind declarați admiși 8.750 și respinși 7.068 procentul de promovabilitate
fiind de 53,32 %,

»

Pentru proba de traseu au fost examinați 8.778 candidați, fiind admiși 6.934, procentul de
promovabilitate fiind de 78,99 %,

»

în anul 2015 au fost efectuate 41 controale ale comisiei de examinare, urmându-se
respectarea timpilor de examinare și efectuarea manevrelor obligatorii,

»

cu ocazia verificării autenticității și valabilității permiselor de conducere preschimbate la
autoritățile străine au fost depistate în 7 cazuri eliberarea unor duplicate ca urmare a
declarării permiselor de conducere pierdute deși acestea erau predate altor state pentru
preschimbare,

»

S-a încasat din atribuirea de plăci suma de 1.462.925 lei.


Din punctul de vedere al relațiilor de cooperare instituțională națională și internațională,
amintim doar câteva evenimente care au avut loc pe parcursul anului 2015:
»

23 aprilie 2015 primirea vizitei în județ a ES, domnul Feihong Xu, Ambasadorul RP Chineze
în România, prilejuită de inaugurarea Casei „Confucius” Hunedoara,

»

28 martie 2015 - primirea Excelenței Sale, domnul ZAKONYI Botond, Ambasadorul Republicii
Ungare la București aflat în vizită în județul Hunedoara la invitația deputatului european
WINKLER Iuliu,

»

elaborare Plan de relații internaționale al instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru
anul 2016,

»

31 de acțiuni au fost destinate monitorizării problematicii minorităților naționale, dintre care
amintim: constituire a Grupului de lucru mixt pentru implementarea în județul Hunedoara a
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome
pentru perioada 2015 – 2020; elaborare proiect de Plan de măsuri sectoriale pentru
incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome în anul 2015; transmitere
oportunități de finanțare din partea ANR; situație mediatori sanitari; Colaborare cu ISPMN,
Institutul pentru studierea problemelor naționale Cluj-Napoca, instituție publică aflată în
subordinea Guvernului României, în activități din Proiectul „Cartografiere sociografică a
comunităților de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor
privind integrarea romilor SocioRoMap” în perioada 15 mai-15 octombrie, 2015; întocmire
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Bază de date cu potențiali beneficiari/ fermieri de etnie romă din județul Hunedoara care ar
putea sprijin pentru întocmirea de proiecte și finanțarea lor prin PNDR din FEADR,
»

au avut loc 7 ședințe ale Comisiei de Dialog Social. În 2015 au avut loc 4 acțiuni de
protest în fața Instituției Prefectului-Județul Hunedoara: 08.01.2015 - miting de protest
organizat de U.J.R.R.U.E.M (org. de revoluționari); 16.02.2015 - miting de protest organizat
de „Societatea Civilă Românească”; 12.05.2015 - miting de protest organizat de BNS - Filiala
Jud. Hunedoara; 07.10.2015 - miting de protest organizat de S.S.L.C.P. și Sindicatul
PLASTOR Orăștie.

»

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a întrunit în

»

personalul de specialitate este nominalizat în alte 7 comisii și grupuri de lucru (Grupul de lucru
pentru creșterea gradului de siguranță pe calea ferată, pe tronsonul Petroșani – limită cu județul
Gorj; Grupul de lucru pentru prevenirea incendiilor cauzate de utilizarea focului deschis
nesupravegheat; Grupul de lucru pentru prevenirea si combaterea furturilor de cărbune din Valea
Jiului; Grupul de lucru pentru verificarea modului de funcționare a centrelor de colectare a
deșeurilor industriale reciclabile; Grupul de lucru pentru monitorizarea condițiilor de acces și
vizitare, a măsurilor de ordine și siguranță publică necesare desfășurării pelerinajului la Mănăstirea
Prislop; Grupul de lucru care realizează analizele periodice privind asigurarea protecției unităților
de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara și Grupul județean de monitorizare, informare
și adaptare a activităților desfășurate de structurile M.A.I. pentru creșterea gradului de siguranță
în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara), a
căror activitate însumează ședințe lunare și 598 de acțiuni de control întreprinse de
instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Au
fost recuperate 76 t de cărbune, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 240.000 lei, referitoare
la funcționarea centrelor de colectare a deșeurilor industriale reciclabile; au fost aplicate 1.256 de
sancțiuni contravenționale care vizează creșterea gradului de siguranță pe calea ferată, pe
tronsonul Petroșani – limită cu județul Gorj; au fost descoperite 77 de infracțiuni.


10 reuniuni lunare, întocmind rapoarte lunare și un raport anual.

În ceea ce privește managementul resurselor instituționale amintim:
»

inițierea de acțiuni care să sprijine managementul instituției, în domeniul implementării
standardelor de control intern/managerial:

→ a avut loc o acțiune de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control
intern/managerial și două acțiuni semestriale de evaluare a stadiului de implementare
a standardelor de control intern/managerial,
→ sistemul de control intern/managerial a fost supus în anul 2015 atât unui audit din partea
Direcției Audit Public Intern din Ministerul Afacerilor Interne (în perioada 04-22.05.2015) ,
cât și inspecției desfășurate de Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne (în
perioada 6-17.07.2015),
→ după acțiunea de inspecție a urmat un proces amplu de elaborare și revizuire a
procedurilor existente, în prezent fiind luate în evidență 127 de proceduri în vigoare la
nivelul instituției
→ au fost organizate 3 ședințe ale structurii cu atribuții de coordonare și îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial,
→ pe parcursul anului 2015 legislația incidentă domeniului controlului intern/managerial a
suferit modificări semnificative. Ordinul MFP 946/2005 a fost abrogat și înlocuit cu Ordinul
SGG nr. 400/2015. Ca urmare, prin modificarea standardelor de control intern/managerial
și anularea standardelor corespunzătoare din MAI, toate documentele necesare
implementării standardelor de control intern, în principal procedurile existente, trebuie
actualizate pentru a corespunde noilor cerințe ale legislației în vigoare și a ale precizărilor
comunicate de ordonatorul principal de credite,
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→ aprobare Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în
Instituția Prefectului – județul Hunedoara în anul 2015, întocmit în urma modificărilor
legislative,
→ a fost aprobat Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor Instituției Prefectului –
județul Hunedoara, document revizuit prin consultare, în urma căreia a fost aprobat Planul
strategic al instituției (care include Analiză SWOT; Harta obiectivelor, Noțiuni despre
implementare și monitorizare, Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor instituției).
→ au avut loc actualizări ale Ordinului privind stabilirea modului de păstrare și utilizare a
sigiliilor cu stema României și a ștampilelor aplicate pe actele emise de Instituția
Prefectului – județul Hunedoara.
În anul 2015 pentru prevenirea și combaterea corupției:
»

A fost întocmit Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție identificate la nivelul instituției
și Registrul de riscuri la corupție pentru anul 2015 (nr. 767/30.01.2015).

»

Au fost întocmite 2 situații semestriale referitoare la inventarul măsurilor preventive
anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Instituției Prefectului - județul Hunedoara.

»

S-a organizat la Deva, în 25 martie 2015, sesiunea de evaluare a aplicării la nivel local a
măsurilor din domeniul prevenirii și combaterii corupției (Strategia Națională Anticorupție 2012
– 2015). Evenimentul a fost organizat în proiectul „Politici anticorupție pentru cetățean, într-o
administrație responsabilă (PACAR)” (cod SMIS 40449) implementat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție și Asociația
pentru Implementarea Democrației.

»

Cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara au fost organizate 3 instruiri în
domeniul prevenirii corupției destinate angajaților din aparatul de specialitate (în 25.11, 02.12.
și 21.12. 2015).

»

Au fost realizate instruiri ale lucrătorilor din serviciile publice comunitare (regim permise de
conducere și înmatricularea vehiculelor, respectiv eliberarea și evidența pașapoartelor simple)
pentru prevenirea faptelor de corupție, instruiri realizate de reprezentanții S.J.A. Hunedoara și
S.J.I.P.I Hunedoara.

»

Au fost diseminate 10.000 de flyere cu informații din domeniul prevenirii și combaterii
corupției, iar cu sprijinul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara și al Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara, a
fost organizată la Petroșani o întâlnire pentru prezentarea prevederilor legale incidente, la care
au participat reprezentanți ai școlilor de șoferi din zonă.

Pentru realizarea activității referitoare la gestiunea resurselor umane:

»

s-a întocmit declarația “205” care a trebuit depusă la Direcția de Finanțe până la data de
28.02.2015, pentru un număr de 18.253 persoane;

»

au fost întocmite în cursul anului un număr total de 81 de ordine ale Prefectului (21,37%
din totalul ordinelor),

»

au fost întocmite evidențe lunare ale concediilor de odihnă efectuate; recuperărilor efectuate;
cursurilor de formare profesională a funcționarilor publici din Instituția Prefectului cu încadrare
în creditele aprobate prin buget cu această destinație),

»

au fost întocmite cu frecvență lunară: pontajele; statele de plată; situația posturilor; situațiile
recapitulative privind obligațiile unității față de bugetul de stat; propunerile de angajare a
cheltuielilor, angajamentele si ordonanțările de plată în vederea efectuării plății drepturilor
salariale; ordinele de plată pentru plata acestor drepturi pe carduri cât și pentru plata
obligațiilor la bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale; situațiilor reținerilor din salarii
pentru fiecare beneficiar în parte; ordinele de plată pentru plata către beneficiari (creditori) a
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sumelor datorate de angajații instituției și reținute pe statul de plată; declarațiile la bugetul de
stat, la contribuții de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și șomaj, situațiile
statistice, situațiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal; situațiile angajaților aflați în
incapacitate temporară de muncă, al căror concediu medical depășește 6 zile calendaristice,
»

au fost eliberate un număr de 248 de adeverințe, referitoare la drepturi salariale,

»

s-au întocmit răspunsuri la 62 de circulare și solicitări de date adresate din partea unor
direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne,

»

în primul semestru al anului 2015, ca urmare a publicării OUG nr.2/2015, pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri financiare Instituției
Prefectului Județul Hunedoara, i-a revenit obligația stabilirii numărului maxim de
posturi pentru anul 2015 unităților administrativ-teritoriale, conform algoritmului
prevăzut de pct. III din O.U.G. 63/201, primăriilor și Consiliului Județean, număr maxim de
posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din O.U.G. 63/2010 și numărului
de locuitori la data de 01.01.2014 Instituției Prefectului Județul Hunedoara,

»

a fost întocmită documentația privind reorganizarea Instituției Prefectului și trimisă pentru
avizarea funcțiilor publice la ANFP București și spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne,
prin înființarea Oficiului Prefectural Petroșani și a Compartimentului Financiar – Contabilitate.


»

»
»
»

»

»

»
»

»

»

Din punctul de vedere al utilizării resurselor financiare:
în cursul anului 2015, Ministerul Afacerilor Interne a repartizat, conform Legii nr. 186/2014 privind
aprobarea bugetului de stat pentru anul 2015 și a actelor normative cu privire la rectificarea
bugetară pe anul 2015, Instituției Prefectului - județul Hunedoara, credite în sumă totală de
4.161,00 mii lei;
pentru capitolul de cheltuieli 51.01 „Autorități Publice și Acțiuni Externe” suma de 2.395,00 mii lei,
pentru capitolul de cheltuieli 61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională” suma de 1.766,00 mii lei,
Bugetul Instituției Prefectului Județul Hunedoara în anul 2015, a reprezentat doar 43,91 % din
bugetul anului 2014. Această diminuare a bugetului s-a datorat faptului că în cursul anului 2014 au
fost organizate alegeri pentru Parlamentul European, parțiale pentru Colegiul 3 și pentru
președintele României iar în anul 2015 nu au avut loc alegeri.
la capitolul de cheltuieli 51.01. „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe” modul de alocare a creditelor pe
trimestre a fost influenţată de cheltuielile de judecată, de cele de personal și materiale, iar la
capitolul 61.01. „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, cheltuielile de personal și cheltuielile
materiale au cauzat influenţe.
prin filele de buget nr. 346174, 364135, 363005, 366496, 367806 și 368660/ 2015, a fost
suplimentat bugetul instituţiei, la cap.51.01 „ Autorităţii publice şi acţiuni externe” la titlul XI „ Alte
cheltuieli”, alin. 59,17 „Despăgubiri civile” cu suma de 6,0 mii lei, sumă utilizată pentru plata
cheltuielilor de judecată.
prin filele de buget nr.360024, 364586,3 67061/ 2015 a fost suplimentat bugetul instituţiei la Cap.
61.01.”Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, la cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.
în structură analitică, creditele totale repartizate, la capitolul 51.01. ”Autorităţi Publice şi Acţiuni
Externe”, în anul 2015 în sumă de 2.395,00 mii lei, cuprind credite pentru plata cheltuielilor de
personal 2.026,00 mii lei, credite pentru bunuri şi servicii în sumă de 363,00 mii lei, respectiv
credite pentru plata despăgubirilor civile în sumă de 6,00 mii lei.
în structură analitică, la capitolul 61.01.”Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, au fost repartizate
pentru anul 2015, credite pentru cheltuieli curente în sumă totală de 1.766,00 mii lei,
fundamentate pe cheltuieli de personal în sumă de 1.663,00 mii lei și cheltuieli pentru bunuri şi
servicii în sumă de 103,00 mii lei.
pentru efectuarea cheltuielilor stabilite în buget, în cursul anului au fost întocmite 2.201 de
ordine de plată, 835 de propuneri de angajare de cheltuieli, 835 de angajamente
bugetare şi 835 de ordonanţări de plată, conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor
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Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale.
» prin casieria unităţii au fost făcute plăţi în sumă totală de 1.671,13 mii lei, iar prin conturile din
trezorerie au fost făcute plăţi în sumă totală de 5.591,58 mii lei.
» Instituția Prefectului - județul Hunedoara a întocmit și depus ordonatorului principal de credite
situațiile financiare trimestriale și anuale aferente anului 2015.
» a fost achitată integral contravaloarea tuturor bunurilor, serviciilor şi lucrărilor executate în cursul
perioadei, cu scadența în anul 2015, necontabilizându-se cheltuieli neeconomicoase de natura
majorărilor sau penalităților de întârziere a plăților.
» în cursul anului 2015 a fost întocmit proiectul de buget pe 2016 precum şi estimările pe 20172019.
» pentru desfășurare activității financiar – contabile conform legislației în vigoare în anul 2015, au fost
emise 7 ordine ale prefectului, au fost întocmite 17 proceduri operaționale, iar pentru aplicarea
sistemului ForExeBug, privind efectuarea plăților prin trezorerie începând cu data de 01.07.2015, au
fost întocmite lunar OPERAȚIUNI PRIVIND CONTROL ANGAJAMENTE BUGETARE (CAB).

Din punctul de vedere al activității administrative și de achiziții publice:
» în cursul anului 2015, au fost achiziționate obiecte de inventar în valoare de 15,88 mii lei, strict
necesare bunei funcționări a instituției, care au fost date în folosință pe salariați în proporție
de 94%.
» pentru desfășurarea în condiții optime a activității structurilor de specialitate ale instituției
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.
» s-a răspuns la un număr de 97 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 2015 au fost întocmite 2 proceduri operaționale și 13 ordine ale prefectului pentru
activitatea de logistică, respectiv 3 proceduri operaționale și 2 ordine ale perfectului pentru
activitatea de achiziții publice.
» au fost asigurate materialele consumabile de întreținere și curățenie, piese de schimb,
combustibili și imprimatele necesare, achiziționate prin procedura achiziției directe pe baza
testării prețurilor pieței locale.
» 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.

Pe parcursul anului, echipa de management a participat la peste 318 de evenimente. Au
fost transmise peste 30 de comunicate de presă.
Au fost înregistrate 10.900 adrese prin Registratura generală. Au fost înregistrate și
soluționate 616 pețiții, dintre care 602 depuse de persoane fizice, iar 102 primite de la autorități ale
administrației publice locale; 49 de petiții au fost clasate direct (7,95%).
Au fost primite în audiență 199 de persoane.
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Instituția Prefectului - județul Hunedoara a stabilit ca priorități în activitatea anului 2016,
în primul rând, organizarea alegerilor locale, și a alegerilor generale, prin coordonarea și urmărirea
îndeplinirii sarcinilor ce le revin tuturor autorităților și instituțiilor publice implicate în procesul electoral
la nivel local.
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.

Ne dorim să contribuim, prin îndrumare, comunicare continuă și monitorizare, la
implementarea fără probleme a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)
2015/2016, 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,
Sorin – Adrian VASILESCU
Subprefect,
Fabius Tiberiu KISZELY
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