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Sinteza
Raportului de evaluare a activităţii Instituţiei
Prefectului - judeţul Hunedoara
pentru anul 2009
Prezentul material cuprinde cele mai relevante aspecte pentru activitatea din anul 2009 a
Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, un an al colaborării cu toţi partenerii instituţionali, al
transparenţei, al inovaţiei în administraţia publică şi al eficientizării activităţii.
Cunoscând efectul pe care îl au complexitatea şi modificările suferite de legislaţia în
vigoare, în contextul socio-politic existent, asupra activităţii unei instituţii a cărei menire este
aceea de a reprezenta Guvernul în teritoriu şi de a aplica politicile acestuia la nivelul judeţului,
vom rezuma în cele ce urmează principalii indicatori ai activităţii instituţiei, accentuând pe
aspectele cuantificabile şi măsurabile.
/*/
Anul 2009 a reprezentat un an deosebit din perspectiva realizării eficiente a obiectivelor
privind coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce le revin autorităţilor administraţiei
publice locale în domeniul alegerilor, fiind organizate: alegeri locale parţiale în municipiul Orăştie
şi în comuna Şoimuş; alegerile europene, 7 iunie 2009; alegerea Preşedintelui României şi
Referendumul naţional din 22 noiembrie.
Din perspectiva aplicării unitare a actelor normative şi a verificării legalităţii actelor
administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale: au fost elaborate
informări săptămânale cu privire la actele normative publicate în Monitorul Oficial, o selecţie a
celor mai importante acte normative regăsindu-se în fiecare dintre cele 50 de numere ale
Buletinului Informativ. S-au înregistrat 344 dosare noi în instanţă, cu 20,30% mai multe dosare
decât în 2008, fiind analizate din punctul de vedere al legalităţii 44.903 acte (cu 21,18% mai
puţine acte decât în 2008) dintre care numai 6 au fost atacate în contencios administrativ
(0,13% din totalul actelor verificate).
Vorbind despre complexitatea legislativă, ne referim îndeosebi la aplicarea actelor
normative cu caracter reparatoriu, unde comisiile de specialitate au fost în imposibilitatea
adoptării unor hotărâri de admitere a cererilor petenţilor care întruneau condiţiile de
admisibilitate, întrucât art. 17, 18 şi 19 din Criteriile nr. 2665/IC/311 din februarie 1992 sunt în
continuare abrogate, astfel încât evaluarea terenurilor aferente gospodăriilor, în conformitate cu
prevederile art. 12 din HG nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998, nu se poate realiza. Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, a comunicat faptul că,

din cauza acestor modificări legislative, activitatea de evaluare a bunurilor este practic blocată,
urmând a fi promulgat un nou act normativ în baza căruia activitatea de evaluare să poată fi
realizată. Totuşi, dintre dosarele depuse pentru Legea 290/2003, au fost soluţionate 194, din
totalul de 344 notificări depuse la Legea 10/2001 rămase de soluţionat, au fost soluţionate 144
notificări. În privinţa aplicării legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000), au
fost eliberate 541 titluri, un procent de 97,9%, şi 865 titluri pentru aplicarea prevederilor legii
nr. 247/2005).
Cuantificat, activitatea desfăşurată în anul 2009 de Serviciul Dezvoltare Economică şi
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate s-a concretizat într-un număr de 455 acţiuni,
structurate astfel:


5 lucrări de referinţă anuale/trimestriale;


20 de acţiuni de monitorizare a modului de aplicare în teritoriu a programelor şi
politicilor naţionale (OG nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii
şi a unor baze sportive în spaţiu rural; OG 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; Programului “Laptele şi cornul”);


112 intervenţii, informări, analize, studii;


49 de participări în diferite comisii şi comitete (Dialog Social, comitet consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice);

12 acţiuni de monitorizare a activităţii serviciilor publice deconcentrate; 19 acţiuni
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;


14 proiecte de hotărâre de guvern;



70 de autorizaţii de colectare a deşeurilor industriale reciclabile eliberate.

Ar trebui amintite elaborarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor
Programului de Guvernare, Raportul privind starea economico-socială a judeţului, rapoartele
privind Formularele de anchetă economică necesare Comisei Naţionale de Prognoză.
Activitatea desfăşurată în domeniul afacerilor europene a fost axată pe:
1) verificarea vizând identificarea în /eliminarea din/ legislaţia emisă şi adoptată la nivel
local în anul 2009 a obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a
persoanelor, concretizată în rapoarte de monitorizare trimestrială (MAI – DAERI);
2) informare publică asupra oportunităţilor de finanţare şi a legislaţiei aferente, cuprinsă
în planul de promovare a instrumentelor structurale şi în rapoartele trimestriale (MAI - DSPD);
3) monitorizarea organizării licitaţiilor pentru proiectele finanţate din fonduri de
preaderare şi structurale (MAI - DRIP);
4) evaluarea stadiului absorbţiei de fonduri la nivelul APL.
Din perspectiva reformei administraţiei publice, demersurile de modernizare şi
eficientizare, sintetizate în iniţiativa de utilizare a mijloacelor electronice pentru reducerea
costurilor comunicării, au fost premiate în cadrul competiţiei de bune practici „Inovaţie şi calitate
în administraţia publică”, organizată de Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare
Durabilă - Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 20 octombrie 2009,

Bucureşti. Proiectul „Eficientizarea comunicării dintre instituţiile judeţene, prin utilizarea
mijloacelor electronice” a obţinut premiul al III-lea.
Totodată, aplicaţia „De la CAF la ISO – experienţa Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara”, elaborată în urma parcurgerii unei a doua evaluări a activităţii sub forma CAF şi
depusă cu ocazia organizării celui de-al 4-lea eveniment european destinat utilizatorilor CAF
(„PROGRES CĂTRE EXCELENŢĂ - O provocare pentru administraţiile publice europene în
perioade dificile”, a fost nominalizată pentru premiere la secţiunea - Abordarea managementului
prin procese şi fapte.
S-a participat la elaborarea în parteneriat de instituţia prefectului din judeţele AR, CS, HD
şi TM a Proiectului regional „Instituţia Prefectului în Regiunea Vest: model de comunicare în
slujba cetăţeanului” pentru PO DCA.
S-au apostilat 2.035 de acte, reprezentând 50.995 lei (cu 910 lei mai mult faţă de anul
2008). Au fost: înregistrate 17.042 cereri pentru paşapoarte simple; eliberate 16.951
paşapoarte. Lucrările de modernizare a spaţiului primit cu destinaţie de sediu al serviciului
paşapoarte pentru pregătirea pentru implementarea sistemului de paşaport electronic şi în
judeţul Hunedoara au fost finalizate, serivicul funţionând deja în noul sediu.
Au fost: înmatriculate 17.923 vehicule, eliberate 12.675 autorizaţii provizorii (faţă de
20.124 în 2008); eliberate 89 de permise, faţă de 536 din 2008 (număr redus cu 83%); s-a
redus numărul persoanelor examinate cu 31,96 % (22.716); rata de promovabilitate a crescut la
36,81% (faţă de cele 24,40% din 2008).
Au fost primite în audienţă 187 persoane (număr redus cu 38,48 % faţă de 2008),
înregistrate 616 petiţii, (cu 39,54 % mai puţine faţă de 2008 – 1019).
Pe parcursul anului, echipa de management a participat la 45 de evenimente, fiind
susţinute 16 conferinţe de presă.
Perspectivele pentru anul 2010 se referă cu precădere la finalizarea soluţionării cererilor
depuse pentru aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu, la întărirea colaborării cu toţi
partenerii instituţionali, la întărirea capacităţii instituţionale şi la obiectivele referitoare la
calitatea şi buna coordonare a serviciilor, la continuarea demersurilor de eficientizare şi
organizare a activităţii pe principiile de calitate şi responsabilitate şi stimularea inovaţiei.
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