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I. INTRODUCERE  

În calitate de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, prefectul îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei României,  Legii nr.340/2004, privind 
prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a H.G nr. 
460/2006 - pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind Prefectul şi Instituţia 
Prefectului.  

Potrivit actelor normative mai sus menţionate, misiunea Instituţiei Prefectului este de a 
garanta aplicarea şi respectarea legii şi a ordinii publice ca reprezentant al Guvernului pe plan 
local, prin îndeplinirea atribuţiilor cu privire la: verificarea legalităţii actelor administrative 
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, contenciosul administrativ, 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, 
realizarea politicilor naţionale şi europene în beneficiul comunităţii judeţene.  

Personalul din cadrul Instituţiei Prefectului este format din înalţi funcţionari publici, 
funcţionari publici, funcţionari publici cu statul special şi personal contractual. 

În exercitarea atribuţiilor sale, prefectul este ajutat de către un subprefect şi de către 
un aparat de specialitate, organizat în următoarea structură: 
 Cancelaria Prefectului, 
 Corpul de Control al Prefectului, 
 Compartimentul Audit Intern, 
 Compartiment Manager Public, 
 Serviciul de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Europene şi Situaţii de 

Urgenţă, 
 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, 
 Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ,  
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiectivele strategice ale activităţii desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefetului au vizat:  
 Creşterea gradului de implicare pentru realizarea în teritoriu a obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare; 
 Perfecţionarea colaborării interinstituţionale între autorităţile administraţiei publice şi 

instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Satu Mare în vederea soluţionării 
problemelor cetăţenilor; 
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 Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu partenerii de 
dialog social;  

 Prevenirea corupţiei în sectorul public prin mecanisme şi strategii eficiente; 
 Identificarea şi promovarea, inclusiv prin promovarea de propuneri legislative, a unor 

mecanisme de reducere a birocraţiei în serviciul public 
 
III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE 
COMPETENŢĂ 

 
III.1. CANCELARIA PREFECTULUI  

 
Cancelaria Prefectului este organizată şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 

din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul şi Instituţia Prefectului. 
Atribuţiile personalului încadrat în această structură au fost orientate către: 

Activităţi cotidiene: 
 asigurarea condiţiilor necesare programului zilnic al prefectului; 
 organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai 

sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice; 
 întocmirea sintezelor mass-media pentru informarea prefectului; 
 informarea prefectului asupra principalelor probleme şi tendinţe ale mediului social şi 

economic, pe baza datelor oferite de sondaje, statistici, studii; 
 asigurarea condiţiilor participării sau reprezentării prefectului la diverse manifestări 

dedicate unor evenimente aniversare, comemorări, depuneri de coroane sau la 
manifestări cultural-artistice desfăşurate la nivelul judeţului. 

 Activităţi periodice:  
 organizarea şedinţelor de lucru ale prefectului; 
 organizarea desfăşurării întâlnirilor de analiză şi evaluare a rezultatelor serviciilor 

publice deconcentrate; 
 asigurarea condiţiilor necesare participării prefectului la videoconferinţe; 
 organizarea, la solicitarea prefectului, a conferinţelor de presă, în scopul de a informa 

opinia publică şi mass-media despre acţiunile prefectului; 
 transmiterea către mijloacele de informare în masă a comunicatelor de presă şi a 

instituţiilor la evenimentele organizate de Instituţia Prefectului, precum şi păstrarea 
acestor materiale pe site-ul instituţiei; 

 asigurarea întreţinerii şi actualizării site-ului oficial al Instituţiei Prefectului; 
 organizarea întâlnirilor prilejuite de vizite ale unor personalităţi locale sau naţionale. 

Alte activităţi, respectiv pregătirea materialelor de informare în vederea participării 
prefectului la o serie de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive:  
 Anul editorial sătmărean 
 Ziua Serviciului Român de Informaţii 26 ani 
 Ziua Poliţiei Române 
 Ziua Jandarmeriei  Române 
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 Întrunirea Asociației Prefecților și Subprefecților din România 
 Bursa generală a locurilor de muncă 
 Sâmbra Oilor 
 Ziua Independenţei 
 Festivitate de deschidere Campionat Naţional de Karate 
 Inaugurare sediu nou Primăria Vetiş 
 Ziua Eroilor neamului 
 Parada florilor 
 Eveniment antrenarea structurilor de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă – 

Oţeloaia 
 Ziua Drapelului Naţional 
 Ziua Poliţiei de Frontieră 
 Ziua Imnului Naţional 
 Festivalul Ştrudli – Urziceni 
 Întâlnirea şvabilor sătmăreni 
 Ziua Naţională a Ambulanţei 
 Ziua Oraşului Tăşnad, Ardud 
 Festivalul Viei şi Vinului – Beltiug 
 Ziua Pălincii – Batarci 
 Adunarea Generală  a Prefecţilor şi Subprefecţilor – Neptun 
 Festivităţi de deschidere an şcolar 
 Exerciţiul  Multinaţional Blonde Avalanche 2016 
 Simpozion “Evreii din România în Patrimoniul cultural, naţional şi internaţional” 
 Întâlnire cu oficialitățile din Ucraina în vederea deschiderii unui  punct  nou trecere 

frontieră  Ucraina – Hija – Tarna Mare 
 Conferinţa Naţională Incluziune Socială şi Pachetul anti-sărăcie 
 Dezbatere publică concept tip masă rotundă “Armata instituţie fundamentală a statului. 

Sursă de încredere şi mândrie naţională”. 
 Ziua Armatei României 
 Premiere eleva cu media 10 la Evaluarea Naţională 
 Ceremonie militară cu ocazia dezvelirii monumentului comemorativ dedicat eroilor 

căzuţi în cel de-al doilea Război mondial din cadrul Regimentului III Olt. 
 Ştrudli fest  
 Inaugurare sediu Primăria Tăşnad 
 Ziua Naţională  a României 
 Concert de colinde Tarna Mare 
 Ziua Victoriei Revoluţiei şi a Libertăţii 
 Festival de datini şi obiceiuri la Negreşti Oaş 

Cancelaria Prefectului prin consultantul pe probleme de romi monitorizează situaţia 
romilor din judeţul Satu Mare. 

Astfel, în conformitate cu H.G. nr. 18/2015 – “Strategia Guvernului României de 
incluziune a cetățenilor romani aparținând minorității romilor 2012-2020”, Biroul Județean 
pentru Romi Satu Mare și Grupul Mixt de Lucru pentru Incluziunea Romilor de la nivelul 
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județului Satu Mare au întocmit “Planul Județean de Măsuri pe 2016 – 2017 privind 
îmbunătățirea situației romilor la nivelul județului Satu Mare”. 

Pornind de la măsurile stabilite în planul județean au fost întreprinse, în perioada 
ianuarie - decembrie 2016, o serie acțiuni pentru îndeplinirea acestora, în scopul îmbunătățirii 
situației romilor la nivel județean, după cum urmează: 
BJR – primeşte în fiecare zi persoane care vin cu diferite probleme, cele mai multe probleme 
cu care se confruntă sunt legate de : 
 venitul minim garantat 
 lipsa unei locuinţe 
 lipsa unui venit pentru a-și asigura traiul de zi cu zi 
 probleme legate de infrastructura – apă, curent , drum  
 reclamaţii la adresa autorităţilor locale  
BJR, informează, consiliează, cetăţenii de etnia romă, care se adresează biroului cu aceste 

probleme.  
  

III.2. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI  
  

În cursul anului 2016, Corpul de Control al  Prefectului din cadrul Instituţiei Prefectului 
Satu Mare şi-a desfăşurat activitatea în strânsă concordanţă cu sarcinile prevăzute în actele 
normative în vigoare, precum şi a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la prefect. 
  Corpul de Control a fost implicat în verificarea şi soluţionarea petiţiilor şi reclamaţilor 
formulate la Instituţia Prefectului, cu grad înalt de dificultate, petiţii care au  vizat 
desfăşurarea activităţilor specifice ce le revin  unor instituţii publice precum si a angajaţilor 
acestora, modul de aplicare a legilor fondului funciar, achiziţii publice, probleme semnalate de 
crescătorii de animale sau alte sesizări în care erau reclamaţi reprezentanţi ai administraţiilor 
locale, ori funcţionari ai instituţiilor deconcentrate din subordinea Instituţiei Prefectului, 
precum şi a altor situaţii neconforme cu legea în vigoare.  

Pe parcursul acţiunilor desfăşurate, Corpul de Control a colaborat cu  reprezentanţii 
instituţiilor deconcentrate, în funcţie de conţinutul sesizărilor formulate, iar la finalizarea 
verificărilor s-au luat măsurile legale ce se impun. 

Astfel, au fost înregistrate şi s-au desfăşurat activităţi în soluţionarea celor 27 de  
petiţii, sesizări sau memorii, venite direct de la cetăţeni dar şi de la autorităţile publice 
centrale şi locale. 

La finalizarea verificărilor, petenţii au fost informaţi în scris cu privire la rezultatul 
acestora, îndrumaţi după caz pentru a se adresa altor instituţii, dacă situaţia a impus acest 
lucru. 

Pe parcursul acestei perioade reprezentanţii Corpului de Control al Prefectului, au 
desfăşurat şi activităţi de verificare în colaborare cu instituţiile deconcentrate cu atribuţiuni în 
domeniile specifice. 

În situaţia în care, conţinutul sesizărilor era de competenţa altor organe sau instituţii, 
petiţiile au fost remise spre verificare acestora, comunicând petenţilor şi  urmărind în acelaşi 
timp modul de soluţionare. 
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Reprezentanţii Corpului de Control al Prefectului au coordonat pe parcursul anului 2016 
o comisie mixtă din care au făcut parte reprezentanţi ai mai multor instituţii publice (Agenţia 
pentru Protecţia Mediului, DSP, DSVSA şi Primăria Tăşnad). În urma verificărilor a fost 
întocmit un raport care a fost prezentat prefectului judeţului Satu Mare. 

În baza Ordinului Prefectului nr. 7 din 13.01.2016  au fost efectuate de către Corpului 
de Control o serie de verificări care au vizat activitatea conducerii (primari şi secretari) unor 
unităţi administrativ teritoriale de pe raza judeţului Satu Mare fiind întocmite 9 (nouă) note de 
constatare care cuprind deficienţele constatate şi măsurile de remediere ale acestora. 

Totodată reprezentanţii Corpului de Control au fost angrenaţi în activităţi de verificare 
în ceea ce priveşte constituirea şi dotarea secţiilor de vot atât la alegerile locale cât şi la cele 
parlamentare desfăşurate pe parcursul anului 2016. 

Situaţii mai deosebite cu care Corpul de Control s-a confruntat în cursul anului 2016, 
sunt : 

- un memoriu formulat de un grup de cetăţeni faţă de anumite persoane din cadrul 
primăriei Bârsău care a dus la formularea unei solicitări către Agenţia Naţională de 
Integritate  

- efectuarea unor verificări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Satu Mare la solicitarea Secretariatului General al Guvernului cu privire la o presupusă 
faptă de răpire internaţională de minori în colaborare cu IPJ Satu Mare ;  

- sesizare unor cetăţeni cu privire la modul de funcţionare a unei societăţi comerciale de 
pe raza UAT Tăşnad care a dus la constituirea unei comisii mixt formate din 
reprezentanţii mai multor instituţii cu atribuţii de control, comisie care a clarificat şi 
soluţionat aspectele semnalate. 

 
III.3. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN    
 
Are ca scop estimarea şi evaluarea eficacităţii controalelor interne efectuate de către 

şefii structurilor din cadrul instituţiei, oferind asistenţă managerială în exercitarea eficientă a 
responsabilităţilor membrilor conducerii prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări şi 
comentarii pertinente referitoare la activităţile/ structurile examinate. 
Îndeplinirea acestui obiectiv în condiţii de certitudine absolută, chiar dacă este posibil de 
realizat, presupune o activitate costisitoare. Pentru a diminua aceste costuri există însă 
posibilitatea realizării auditurilor pe bază de teste. În acest context auditorul, prin rapoartele 
realizate, caută să ofere o asigurare rezonabilă - nu o asigurare absolută – asupra activităţilor 
auditate, respectiv că acestea sunt în conformitate cu prevederile legale şi reglementările 
relevante în vigoare. 

În cadrul compartimentului au fost desfăşurate următoarele activităţi : 
- întocmirea planului anual – misiuni de audit de regularitate; modul de cuprindere a 

domeniilor auditabile se face pe baza analizei de risc, funcţie de domeniile auditate 
şi de misiunile precedente; nu se utilizează resurse umane externe. 

Număr total de misiuni planificate pe 2016 – 4, din care: 
 funcţii suport - 3 
 activităţi specific - 1 

- tipul şi natura misiunilor planificate – am planificat 4 misiuni de regularitate; 
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- fundamentarea misiunilor incluse în planul anual –  analiza riscului, periodicitatea 
principiul „o dată la 3 ani”, fondul de timp disponibil; 

- comunicarea şi aprobarea planului anual – Planul de audit pe anul 2016 aprobat 
sub nr. 13529/20.11.2015; 

- fond de timp alocat misiunilor de audit – din total 90% timp de munca, apreciez că 
a fost utilizat astfel: 85% misiuni de audit, 5% rapoarte, adrese privind activitatea 
de audit; 

- gradul de realizare a planului – planul de audit a fost realizat 100%; 
- actualizarea planului anual – Planul a fost actualizat la începutul anului prin 

reducerea numărului de misiuni de audit public intern de la 5 la 4;  
- calitatea planificării – nu au fost misiuni ad-hoc, iar activităţile planificate în 2015 

fac parte dintr-un plan multianual;  
 Pe lângă activitatea de audit au mai fost desfășurate și alte activități: control, diverse 
raportări,  corespondenţă, şedinţe, control intern/managerial, prevenirea corupției; 
 Realizarea misiunilor de audit intern – s-au realizat toate misiunile planificate de 
asigurare, toate 4 fiind audit de regularitate. 
 Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile -1 
 Au fost realizate următoarele misiuni 
 a) Alegeri locale din anul 2016, având ca obiective auditabile : 

- respectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea Alegerilor locale 
din 2016 

 b) Utilizarea licențelor și a programelor pe calculatoarele/laptop-urile instituției având 
ca obiective auditabile : 

- respectarea prevederilor legale privind utilizarea licențelor și a diverselor programe  
- respectarea măsurilor de protecție a datelor de pe dispozitivele IT 
Misiuni de audit privind activitatea juridică  - 1 
c) Registratură, petiţii şi audienţe având ca obiective auditabile : 
- respectarea prevederilor legale privind registratura 
- respectarea prevederilor legale privind petiţiile 
- respectarea prevederilor legale privind audienţele 
Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii  - 1 

 
III.4. COMPARTIMENT MANAGER PUBLIC 
 
III.4.1. Modernizarea administraţiei   

 
În plan intrainstituţional s-au realizat următoarele acțiuni: 

 continuarea implementării proiectului privind gestionarea electronică a documentelor 
prin extinderea utilizării aplicaţiei și introducerea în format electronic a documentelor în 
sistem  

 dezvoltarea  sistemului  de control managerial intern 
 îmbunătăţirea procesului de actualizare a informaţiilor disponibile pe site-ul instituţiei 
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 aplicarea Memorandumului privind Creșterea transparenței și standardizarea afișării 
informațiilor de interes public 

 gradul de conformare a site-ului www.prefecturasatumare.ro care a structurat unitar, 
la nivelul tuturor prefecturilor- tipul și modul de publicare a informațiilor de interes 
public a ajuns la 100%.   

 continuarea transformării paginii de social-media a instituției într-un instrument de 
comunicare și informare eficient.  În cursul anului 2016, numărul total de aprecieri a 
crescut cu 35,13%, ajungând la sfârșitul anului la 2177, de la 1611 în luna decembrie 
2015.  

 

 
 
 
 
   Postările zilnice ale  instituției au ajuns la un  număr maxim  de 8996 vizualizări în 

ziua de 23 iunie 2016 (perioada constituirii consiliilor locale), valoarea medie fiind între 1500-
2500. 

 
O analiză a distribuției geografice a persoanelor care vizualizează postările Instituției 

Prefectului județul Satu Mare arată că aceștia sunt, în ordine descrescătoare a numărului lor 
din România, Marea Britanie,  Italia, Germania, Franţa, Austria, Ungaria, Belgia, Portugalia, 
Statele Unite ale Americii.  
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III.4.2. Parteneriat pentru dezvoltare  
 

Instituția Prefectului a continuat în anul 2016 un parteneriat eficient cu mediul 
economic sătmărean și cu ceilalți actori de pe piața muncii, un parteneriat pentru dezvoltare, 
pornind de la premisa că dezvoltarea  economică este calea sigură spre progres şi bunăstare.  

Au fost organizate sau au fost promovate/susținute următoarele evenimente:  
- întâlnire între organizațiile patronale și instituțiile de resort (ITM, Serviciul Județean 

Imigrări) pentru clarificarea condițiilor în care companiile românești pot angaja cetățeni 
extracomunitari; 

- dezbatere cu instituțiile care reglementează activitatea agenților economici și cu factori 
decizionali de la nivelul unitășilor administrativ-teritoriale în vederea aplicării unei 
practici unitare și corecte pentru obținerea autorizațiilor de funcționare de la 
autoritatea locală 

- Business and Local Community  - eveniment organizat de Asociația Economică 
Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest și sprijinit de autoritățile 
guvernamentale și locale;  

- lansarea unei noi ediții a ”Eurotehnicus”, concurs de inovare și creativitate tehnică 
adresat elevilor din liceele sătmărene, organizat de Instituția Prefectului – Județul Satu 
Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Asociația Economică Germano-Română 
pentru Regiunea de Nord Vest, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Camera 
Meșteșugarilor Satu Mare. Obiectivul proiectului este de a creşte atractivitatea profilelor 
tehnice ale sistemului de învăţământ sătmărean în rândul tinerei generaţii, în special în 
domeniul industrial (electronică, electrotehnică, mecanică, automatizări, comunicaţii, 
etc.), solicitate pe piața muncii. Obiective specifice ale proiectului:  

- dezvoltarea nucleelor de experimentare/cercetare/inovare la nivelul unităţilor de 
învăţământ (liceal şi profesional); 

- crearea unor relaţii eficiente între tinerii cu potenţial şi antreprenorii de succes locali, 
respectiv între tineri și DRW și ACM;  

- crearea unor relaţii de colaborare între Inspectoratul Școlar și liceele din Satu Mare și 
Extensia din Satu Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca;  

- cunoașterea de către tineri a noilor tehnologii prietenoase fața de mediu, inclusiv a 
celor din domeniul energiilor regenerabile şi a protecţiei mediului; 

- provocarea mediului de afaceri local la dezvoltarea învățământului tehnic de tip dual. 
- participarea la evenimentul ”Expo – Fabricat în Satu Mare” care a ajuns la a VI-a ediție. 

În cadrul expoziției au fost 57 de companii  sătmărene, numărul de vizitatori ajungând 
la aproape 2000;  

- sprijinirea unei investiții majore la Medieșu Aurit (investiție green-field a Universal Alloy 
Corporation, însemnând 50 milioane euro/500 locuri de muncă) prin întâlniri cu 
investitorii, vizitarea unei investiții similare la Dumbrăvița (Maramureș) și organizarea în 
luna decembrie a unei prezentări a proiectului de investiție  la Satu Mare, în prezența 
autorităților locale și a celor de reglementare precum și stabilirea unui grafic preliminar 
al derulării acesteia.  
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III.4.3. Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) în 
judeţul Satu Mare  
  
În calitate de membru al CLDPS Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare,  a participat 

la întâlniri de lucru şi analize precum şi la fundamentarea Planului Anual de Şcolarizare 2017 -
2018, cu o preocupare majoră pentru un echilibru între cererea pe piața muncii și oferta de 
școlarizare a sistemului educațional  sătmărean, în special de învățământ tehnic.   Pentru anul 
școlar 2016-2017 reușit atingerea unei proporții mai maria a numărului de elevi cuprinși în 
forme ale învățământului profesional sau liceal tehnologic, obiectiv stabilit în Planul Local de 
Acțiune pentru Învățământ.    

 
III.4.4. Comisia de protecţie a mediului şi ecologie 
 
Activitatea comisiei s-a desfăşurat conform prevederilor Ordinului Ministrului Afacerilor 

Interne nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a 
mediului . Pe parcursul anului 2016 s-a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 132/2010 
privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice precum și a procedurilor interne 
în ceea ce privește managementul deșeurilor și controlul pe linie de protecție a mediului.  

 
 

III.5. SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
DECONCENTRATE, AFACERI EUROPENE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
III.5.1. Activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate  

 
În scopul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare şi în Programul de 

Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Satu Mare pe anul 2016, s-a monitorizat activitatea 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în 
judeţ, s-a urmărit modul de conlucrare dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 
serviciile publice deconcentrate şi stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se 
derulează în comun. 
 Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate a fost realizată în permanenţă 
prin: 
 verificări, în teren, la sediile serviciilor publice deconcentrate pentru evaluarea modului 

de organizare şi desfăşurare a activităţii acestora; 
 evaluarea randamentului şi a implicării serviciilor publice deconcentrate în derularea 

programelor şi proiectelor naţionale, guvernamentale şi judeţene, specifice profilului de 
activitate; 

 monitorizarea lunară a programelor anuale de investiţii aferente serviciilor publice 
deconcentrate şi celorlalte structuri; 

 urmărirea aplicării reformei în administraţia publică la nivelul fiecărui serviciu public 
deconcentrat. 
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Prin personalul de specialitate, s-au primit şi s-au analizat informaţiile transmise de 
serviciile publice deconcentrate, prezentate cu date lunare astfel încât să se realizeze o 
imagine asupra stadiului realizării programului propriu de activitate. 

De asemenea, s-a realizat şi o analiză a problemelor de ordin general cu, care se 
confruntă aceste servicii astfel încât, în limita cadrului legal, să se poată interveni în 
soluţionarea acestora. 

Reprezentanţii instituţiei prefectului au participat ori de câte ori a fost nevoie, alături de 
reprezentanţi ai serviciilor deconcentrate, la acţiuni de verificare potrivit competenţelor, a 
modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor 
comisii mixte constituite prin ordin al prefectului. 

Totodată, au existat propuneri din partea serviciilor publice deconcentrate atât pentru 
modificarea componenţei unor comisii sau comitete înfiinţate anterior, cât şi pentru 
constituirea unor noi asemenea structuri în anumite domenii, prin ordin al prefectului. 

În cursul anului, s-au solicitat şi primit de la serviciile publice deconcentrate execuţiile 
financiare în scopul emiterii avizului prefectului. 

În urma analizării execuţiilor financiare depuse au fost emise referate cu propunerea 
avizării acestora şi transmiterii forurilor superioare. 

Pentru videoconferinţele organizate la Instituţia Prefectului cu participarea  serviciilor 
publice deconcentrate s-a asigurat convocarea persoanelor implicate, s-a realizat întocmirea 
materialelor documentare conform tematicii din radiograme, s-au transmis şi urmărit măsurile 
dispuse. 

În cursul anului 2016 au fost organizate 19 videoconferinţe cu participarea SPD-urilor 
pe următoarele teme: 
 direcțiile de acțiune și măsurile care vor fi luate de către Ministerul Sănătății; 
 analiza activității Direcției Generale pentru Monitorizarea, Controlul operațional și 

Inspecția activității serviciilor de ambulanță și PUP/CPU; 
 pregătirea activității de control încrucișat în unitățile sanitare publice cu paturi și în 

unele unități sanitare private cu paturi; 
 raportarea acțiunilor de autocontrol derulate de către unitățile sanitare cu paturi în 

perioada 28.04.2016-29.04.2016 privind verificarea produselor biocide fabricate de 
Hexi Pharma; 

 acțiuni imediate în cadrul Planului strategic de prevenire și combatere a infecțiilor 
nosocomiale 2016-2018; 

 verificarea produselor biocide fabricate de Hexi Pharma la nivelul unităților sanitare cu 
paturi; 

 activitatea și funcționarea Sistemului Național de Asistență Medicală de Urgență și Prim 
Ajutor Calificat; 

 continuarea acțiunilor de autocontrol în contextul verificării conformității produselor 
biocide utilizate în unitățile sanitare cu paturi; 

 organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice localedin anul 2016. 
 evoluția situației hidro-meteorologice;  
 modificările apărute la Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare; 
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 situația contractelor de finanțare încheiate sau aflate în procedurile premergătoare, din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, aferente școlilor care nu dețin 
autorizație de funcționare; 

 alocarea sumelor necesare acoperirii pagubelor produse de inundațiile recente, 
înregistrate pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale; 

 măsurile ce trebuie luate la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru combaterea 
efectelor secetei; 

 implementarea măsurilor din Pachetul Integrat pentru Combaterea Sărăciei; 
 programul “Fiecare Copil în Grădiniță”; 
 organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților; 
 realizarea unui inventar național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice, în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor 
asiguratorii dispuse în procesele penale, 

 videoconferință cu purtătorii de cuvânt/personalul cu atribuții în domeniul comunicării; 
 pregătirea autorităților pentru perioada sărbătorilor de iarnă. 

 
  Instituţia Prefectului în colaborare cu Garnizoana Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu 

Mare, Primăria Municipiului Satu Mare, Primăria Municipiului Carei, Primăria Oraşului Negreşti 
Oaş, cu participarea serviciilor publice deconcentrate, a organizat următoarele manifestări: 

 24 ianuarie –  Ziua Unirii Principatelor Române;  
 29 aprilie –  Ziua Veteranilor de Război; 
 9 mai –   Ziua Uniunii Europene, Ziua Independenţei; 
 9 iunie –   Ziua Eroilor Neamului; 
 26 iunie –   Ziua Drapelului Naţional; 
 29 iulie –   Ziua Imnului Naţional; 
 25 octombrie –  Ziua Armatei Române; 
 1 decembrie –  Ziua Naţională a României; 
 22 decembrie –       Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii.  

 
 
III.5.2. Activitatea de dezvoltare economică  
 

   Elaborarea programului are la bază dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit.d din HG nr. 460/2006  
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 
şi art.19 alin (1) lit. b din Legea nr. 340/2004 republicată.  

Programul cuprinde obiective de interes major pentru autorităţile administraţiei publice 
locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, 
filialele regiilor autonome sau ale societăţilor naţionale, regiile autonome de interes local şi 
societăţile comerciale şi serviciile publice de interes local, fiind structurat pe 13 capitole şi 6 
anexe, respectiv capitolele: Întărirea democrației elective și a statului de drept care să creeze 
premisele resetării mediului politic din România, Lupta împotriva corupției, Stabilizarea 
mediului economic și creșterea gradului de încredere a agenților economici și a capitalului în 
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perspectiva dezvoltării economiei, Evitarea derapajelor economice potențiale într-un an 
electoral, Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței 
administrației publice, Administrație în slujba cetățenilor, standarde de calitate și standarde de 
cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor, Cultivarea încrederii populației și mediului de 
afaceri în administrația publică, Educație și Sănătate, Agricultură și Pescuit, Energie,    
Transporturi și Infrastructură, Dezvoltare socială, cultură, minorități, mediu, tineret și sport,   
Statul și siguranța națională, Externe și afaceri europene, Fonduri europene,  cuprinzând un 
total de 892 acţiuni.  

Ducerea la îndeplinire a acestora, cât şi termenele prevăzute se monitorizează periodic. 
Astfel, trimestrial se primesc, se sintetizează şi analizează rapoarte ce cuprind realizările sau 
nerealizările, după caz, motivele şi greutăţile întâmpinate.  

În cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural, periodic, respectiv semestrial, se prezintă şi 
analizează stadiul realizării Programului de Guvernare transpus în Programul de Dezvoltare 
Economică şi Socială a judeţului Satu Mare în vederea găsirii de soluţii pentru eliminarea 
eventualelor disfuncţionalităţi apărute. 
  

III.5.3. Realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Dezvoltare 
Economică şi Socială a Judeţului Satu Mare     

 
 Capitolul „ Întărirea democrației elective și a statului de drept care să creeze premisele 

resetării mediului politic din România. Lupta împotriva corupției”, prevăzute – 2 
obiective generale – 11 acţiuni – procent de realizare 100%. Reprezentative:   

- Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 
- Actualizarea Registrului riscurilor de corupție 
- Activități de prevenire, informare, instruire, destinate 

structurilor/domeniilor/personalului vulnerabil la corupție realizate de către Serviciul 
Județean Anticorupție Satu Mare 

- Instruirea/informarea consilierilor pentru integritate și a membrilor grupurilor de lucru 
nominalizați de către structurile MAI din județul Satu Mare 

- Creșterea gradului de implicare a Instituției Prefectului-Județului Satu Mare în vederea 
asigurării bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale și parlamentare. 

 
 Capitolul “Stabilizarea mediului economic și creșterea gradului de încredere a agenților 

economici și a capitalului în perspectiva dezvoltării economiei. Evitarea derapajelor 
economice potențiale într-un an electoral”, prevăzute – 3 obiective generale – 62 
acţiuni – procent de realizare 90%. Reprezentative: 

- Urmărirea zilnică a încăsărilor la bugetul de stat și bugetul consolidat, pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de încasări stabilite, pentru îmbunătățirea colectării, reducerea 
arieratelor și reducerea fraudei fiscale 

- Creșterea exigenței și fermității în valorificarea actelor de control pentru atragerea la 
buget a diferețelor înregistrate folosind în acest sens toate metodele de recuperare a 
creanțelor, inclusiv executarea silită 

- Implementarea programelor de finanțare derulate de MECRMA/DIPIMM 
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- Organizarea de acțiuni informative pentru promovarea programelor de finanțare de la 
bugetul de stat pentru IMM-uri. 

- Stimularea sectorului IMM prin programele de finanțare pe anul 2016 
- Stimularea sectorului cooperatist și meșteșugăresc 
- Înființarea de centre locale de informare turistică în 9 localități din județ 
- Organizarea și desfășurarea de acțiuni tematice de control la nivel județean privind 

protecția consumatorilor 
- Desfășurarea de campanii și acțiuni de informare/educare a consumatorilor 
- Fundamantarea și elaborarea programelor de inspecție fiscală, în strânsă corelație cu 

problematica fiscală a județului 
- Acțiuni de control inopinat la contgribuabili 
- Desfășurarea activităților de control în domeniul produselor accizabile în vederea 

combaterii evaziunii fiscale înregistrate în domeniul băuturilor alcoolice, tutunului și 
produselor petroliere. 

 
 Capitolul „Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței 

administrației publice. Administrație în slujba cetățenilor, standarde de calitate și 
standarde de cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii 
populației și mediului de afaceri în administrația publică”,  prevăzute – 3 obiective 
generale - 462 acţiuni  - procent de realizare 80%. Reprezentative: 

- Administrație publică eficientă 
- Descentralizare-apropierea administrației de cetățean 
- Alimentare cu apă și canalizare – în diferite faze de execuție: alimentare cu apă 

potabilă sau extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în 31 de localități din județ 
și proiectul POS-Mediu “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Satu Mare” care cuprinde 26 contracte sectoriale, aflate în fază terminală. 

- Sisteme alimentare cu apă conform HG nr.577/1997 continuate prin PNDL -2 localități 
din județ 

- Lucrări de canalizare în 36 localități din județ în diferite faze de realizare 
- Infrastructură servicii sociale și sanitară 
- Îmbunătățirea calității vieții în cadrul comunităților – piste de biciclete, spații verzi, 

amenajări locuri de joacă pentru copii, realizarea Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice Turț 

- Dezvoltarea, renovarea și înzestrarea corespunzătoare a infrastructurilor culturale- 
reabilitări case de cultură, centre multifuncționale, construirea așezăminte culturale 

- Lucrări publice – înființarea Serviciilor publice comunitare locale de evidența populației, 
reabilitări clădiri primării 

- Eficiență energetică – extinderi rețele electrice, modernizare iluminat public, reabilitări 
termice clădiri și blocuri de locuințe în 13 localități din județ 

- Infrastructura rutieră – modernizare drumuri orășenești și municipale – 31 modernizări 
de străzi și reabilitări drumuri și refacerea drumurilor comunale -125 lucrări 

- Programul Național de Dezvoltară Locală PNDL – 181 proiecte pe diferite domenii și în 
diferite faze de execuție 

- Programul ANL de construire de locuințe pentru tineret și în regim de închiriere 
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- Programul privind finanțarea elaborării PUG-uri și a regulamentelor generale și locale 
de urbanism aferente 

- Creșterea siguranței cetățeanului – desfășurarea activităților de prevenire a situațiilor 
de urgență, executarea exercițiilor de înștiințare, alarmare, evacuare în situații de 
urgență, achiziționare de materiale și echipamente de protecție civilă și PSI 

 
 Capitolul „Educație și Sănătate”, prevăzute – 2 obiective generale – 43 acţiuni – 

procent de realizare 95%. Reprezentative: 
- Stimularea performanței prin organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare 
- Organizarea de tabere de profil pe diverse materii 
- Stimularea creativității, inovării și transferului tehnologic prin organizarea de concursuri 

și expoziții 
- Extinderea activităților extrașcolare 
- Asigurarea transportului zilnic al elevilor la unitățile de învățământ prin proiectul 

microbuzelor școlare – 35 de microbuze noi livrate după cerințe și necesități la unități 
de învățământ din județ 

- Încheierea contractelor-cadru între unitățile de învățământ și 114 operatori economici 
privind colaborarea pentru formarea profesională prin învățământul profesional. 

- Derularea programelor naționale de sănătate – Îmbunătățirea stării de sănătate și 
nutriție a femeii și copilului, Programe Naționale de Boli Transmisibile, Programul 
Național de Promovare a Sănătății Populației, Programul Naţional de monitorizare a 
factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, Program Naţional de Tratamente 
în Străinătate.   

- Acțiuni de control în sănătatea publică. 
 

 Capitolul „Agricultură și Pescuit”, prevăzute – 5 obiective generale – 55 acţiuni – 
procent de realizare 100%. Reprezentative: 

- Implementarea Sistemului Informațional privind Piața Produselor Agricole și Alimentare 
la nivel județean (ASIPAA) 

- Implementarea softului RICA unde au fost introduse 142 de exploatații 
- Promovarea produselor tradiționale românești 
- Înregistrarea de noi plantații ocupate cu viță de vie nobilă  
- Înregistrarea și avizarea fișelor de înscriere în agricultura ecologică- s-au înregistrat 

652 Fișe a producătorilor în agricultura ecologică pe 2016 
- Ajutoare financiare acordate în sectorul vegetal finanțate din bugetul național- 

836.738, 47 lei 
- Ajutoare financiare acordate în sectorul vegetal finanțate din fonduri europene FEGA – 

404.483 euro și 249.825,45 lei 
- Ajutoare financiare acordate în sectorul zootehnic finanțate din bugetul național  – 

14.343,14 euro și 16.336.367.89 lei și fonduri europene FEGA - 2.088.066,06 lei 
- Plăți efectuate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală FEADR – 

3.109.534,62 Euro 
- Finanțarea investițiilor rurale pe măsurile PNDR și noul Program de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 
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 Capitolul „Energie”, prevăzute – 1 obiectiv general – 25  acţiuni – procent de realizare 

98%. Reprezentative: 
- Lucrări de investiții EON Gaz și FDEE Electrica.  

 
 Capitolul „Transporturi și Infrastructură” , prevăzute – 3 obiective generale – 36 acţiuni 

– Procent de realizare 30%. Reprezentative: 
– Infrastructură rutieră- refacerea drumurilor naționale – varianta de ocolire a 

municipiului Carei 
– Refacerea drumurilor județene – modernizări și asfaltări de drumuri județene în diferite 

faze de execuție 
– Transport aerian – reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere 

aerogară la Aeroportul Satu Mare 
 

 Capitolul „Dezvoltare socială, cultură, minorități, mediu, tineret și sport”, prevăzute – 5 
obiective generale – 146 acţiuni – procent de realizare 100%. Reprezentative: 

- Ocuparea forței de muncă – 3 Burse ale locurilor de muncă – 5 Caravane ale ocupării  
și integrării persoanelor defavorizate respectiv cele aparținând minorității rome 

- Distribuirea biletelor de tratament pentru pensionari – 4582  
- Campanii tematice de control privind stabilirea şi acordarea principalelor beneficii de 

asistenţă socială (ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de stat 
pentru copii şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei); 

- Controale privind stabilirea și acordarea alocației de plasament 
- Asistență socială și protecția copilului – dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu 

handicap care nu se pot deplasa, prin înființarea de echipe mobile care să ofere servicii 
în regim ambulator – benficiari 20 copii din județ 

- Pe urmele tradiției în Țara Oașului – modalități de salvgardare a patrimoniului cultural- 
Sâmbra Oilor, târguri, șezătoare oșenească, expoziție etnografică și de artă plastică 

- Promovarea orașului Negrești-Oaș -capitală culturală a Țării Oașului 
- Acțiuni culturale și lansări de carte cu ocazia zilelor municipiului Satu Mare 
- Organizarea a unui număr de 75 de acțiuni sportive: 38 etape judeţene ale 

Campionatelor Naţionale, 31 alte competiţii locale, judeţene, interjudeţene, 6 alte 
acțiuni; 

- Organizarea a 64 competiţii sportive  de masă, în diferite locolalități din județul Satu 
Mare; 

- Organizare de tabără pentru copii şi tineri proveniţi din familii cu probleme sociale și 
pentru copii și tineri cu handicap – 64 de participanți. 

- Protecția mediului înconjurător- actualizarea bazei de date privind ariile naturale 
protejate atribuite în custodie și implementarea proiectului  “Planificarea participativă a 
managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur”. 

- Managementul deșeurilor și substanțelor periculoase – s-a recepționat microstația de 
transfer deșeuri Livada 

- Conștientizarea cetățenilor cu privire la protecția mediului 14 acțiuni 
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- Gospodărirea apelor – amenajarea râului Crasna și afluenți aval de acumulare Vârșolt, 
amenajarea Valea Albă și Valea Rea 

- Prevenirea tăierilor ilegale de arbori și sustragerea acestora din fond forestier -22 
acțiuni și controale privind circulația materialului lemnos 10 acțiuni și controale privind 
instalații și depozite de materiale lemnoase 

 
 Capitolul „Statul și siguranța națională”, – prevăzute – 4 obiective generale – 47 acţiuni 

procent de realizare 100%. Reprezentative: 
- Intensificarea activităților de prevenire a criminalității în vederea reducerii numărului 

infracțiunilor comise în zona unităților de învățământ -14 campanii de prevenire a 
delicvenței juvenile și a victimizării minorilor 

- Prevenirea și combaterea infracționalității –colaborare cu Poliția maghiară prin 
desfășurarea de acțiuni comune pe teritoriul celor două județe vecine 

- Intensificarea cooperării bilaterale cu structurile similare din Ucraina și Ungaria în 
domeniul managementului frontierei comune și combaterii criminalității transfrontaliere 
- 214 misiuni comune, 234 întrevederi de frontieră cu autoritățile similare din Ungaria 
și Ucraina 

- Asigurarea ordinii publice la manifestații organizate și desfășurate în județul Satu Mare- 
507 manifestări religioase, sportive și comemorative 

- Dezvoltarea și consolidarea sistemului integrat de patrulare intercomunală Poliție-
Jandarmarie pentru creșterea eficienței în combaterea faptelor antisociale în 
comunitățile rurale- 1390 misiuni în sistem integrat 

 
 Capitolul ”Externe și afaceri europene” , prevăzut – 1 obiectiv general – 1 acțiune  

procent de realizare 99%- Reprezentative: Instituția Prefectului-Județul Satu Mare este 
membră a rețelei europene FEAD și coordonează implementarea la nivel județean a 
POAD care se află în etapa de distribuire a alimentelor către beneficiari – 71.283 
beneficiari 

 
 Capitolul „Fonduri europene”, prevăzut – 1 obiectiv generale – 2 acţiuni – procent de 

realizare 100%. Reprezentative: 
- Eliminarea barierelor în calea liberei circulații a serviciilor și a dreptului de stabilire a 

persoanei- care se monitorizează permanent, actele emise de către autoritățile 
administrației publice locale și se raportează periodic în ceea ce privește concordanța 
cu legislația europeană 

- Perfecționarea sistemului de management și control al absorbției fondurilor europene 
 

 Capitolul „Românii de pretutindeni” , prevăzut – 1 obiectiv general – 1 acţiune –
Reprezentative: 

- Creșterea mobilității geografice a forței de muncă la nivel european prin dezvoltarea 
structurii și serviciilor oferite de AJOFM Satu Mare prin rețeaua EURES 67 comunicate 
cu privire la locurile de muncă vacante din străinătate 
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 Capitolul „I.T.”, prevăzute – 1 obiectiv general – 1 acţiune – procent de realizare 
100%. Reprezentative: 

- Derularea serviciului administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri 
necesar vizualizării on-line a datelor referitoare la apostilele eliberate de Instituțiile 
Prefectului din România printr-un proiect cu finanațare europeană – “Sistem 
interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către Instituțiile 
Prefectului pentru actele oficiale administrative” 

 
     III.5.4. Rezultate obţinute de Instituţia Prefectului în coordonarea unor 

comisii și grupuri de lucru  

– Colegiul Prefectural  

 
Activitatea Colegiului Prefectural pe parcursul anului 2016 s-a concretizat într-un număr 

de 12 şedinţe și au avut ca subiect, prezentări sub formă de informări, rapoarte, analize ale 
activităţilor specifice şi a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii.  

Şedinţele s-au desfăşurat în conformitate cu Programul orientativ pentru anul 2016, 
adoptat prin Hotărâre în ultima ședință din anul 2015.  

Cât priveşte conţinutul acestora, menţionăm că informările au fost axate pe probleme 
de interes local cât și de actualitate în pas cu modificările legislative apărute și nevoia de 
cunoaștere a prevederilor acestora. 

Au fost prezentate rapoarte de activitate și informări ale unor instituții ca urmare a 
controalelor efectuate de către comisiile mixte. 

În primul semestru al anului 2016, pe ordinea de zi a şedinţelor s-au înscris şi au 
prezentat informări:  
 ISU Someș – Informare privind activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Someș pe anul 2015;  
 IJJ Satu Mare – Informare privind activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean pe 

anul 2015 ; 
 APIA Satu Mare – Informare privind ajutorul de stat acordat crescătorilor de porcine; 
 Casa Județeană de Sănătate a Județului Satu Mare - Informare privind stadiul 

distribuirii cardurilor de sănătate; 
 Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Satu Mare – Raportul Grupului de 

lucru constituit în baza Acordului de parteneriat – pentru prevenirea traficului și 
consumului de droguri la nivelul județului Satu Mare – sinteza campaniei desfășurate 
pe anul 2015; 

 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Județean Satu Mare - Informare privind 
modul de desfășurare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-
2023; 

 Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare - Calendarul național de imunizare; 
 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare - Informarea și 

educarea consumatorilor; 
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 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare - Programul de 
măsuri în perioada premergătoare Sărbătorilor pascale; 

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare – Informare cu privire 
la rezultatele Bursei generale de muncă desfășurate în luna aprilie; 

 Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare - Informare privind starea clădirilor de 
patrimoniu de la nivelul municipiului Satu Mare; 

 Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Satu Mare - Calitatea aerului la nivelul 
județului Satu Mare; 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare - Informare privind realizările 
D.J.S.T. - Satu Mare în domeniul sportului și tineretului pe anul 2015; 
Începând cu semestrul doi al anului 2016 au prezentat materiale:   

 Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare – Rezultatele obținute la testele naționale și 
examenele de bacalaureat; 

 Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare - Informare privind măsurile de siguranță a 
elevilor în perioada vacanței de vară conform Planului Teritorial Comun de Acțiune; 

 Direcția Silvică Satu Mare - Informare privind rezultatele obținute activitatea 
desfășurată la nivelul județului; 

 Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu - Informare privind rezultatele obținute 
activitatea desfășurată la nivelul județului; 

 Direcția Județeană de Sănătate Publică Satu Mare - Informare privind măsurile dispuse 
pentru conformare la parametrii de calitate ai apei potabile în județul Satu Mare și 
Informare privind stadiul imunizării copiilor în județul Satu Mare;  

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare - Informare privind 
rezultatele obținute în activitatea desfășurată la nivelul județului; 

 Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare - Informare privind modul de desfășurare a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori la unitățile de învățământ din județ; 

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă - Informare privind modul de 
organizare a Bursei locurilor de muncă; - Măsurile propuse ca sprijin pentru stimularea 
ocupării pe piața muncii – modificările aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; 

 Garda Forestieră Satu Mare – Raport de activitate pe anul 2016; 
 SGA Satu Mare - Raport privind constatările și măsurile stabilite pentru punerea în 

siguranță a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe 
râurile interioare din județul Satu Mare. 
Ca urmare a unor propuneri venite din partea domnului prefect și a unor directori de 

servicii publice deconcentrate, au fost emise ordine ale prefectului de consituire a unor comisii 
mixte de control și grupuri de lucru: 

- Grup de lucru pentru elaborarea unei Strategii pentru prevenirea și limitarea efectelor 
secetei hidrologice; 

- Comisia mixtă de control în unitățile de desfacere a produselor alimentare și piețele din 
județ, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale; 

- Comisia mixtă județeană de constatare și evaluare a situațiilor de urgență produse în 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare urmare a fenomenelor 
hidrometeorologice în luna iunie 2016; 
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- Comisia mixtă județeană de constatare a pagubelor ca urmare a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale; 

- Comisia mixtă de control pentru verificarea condițiilor de funcționare și a conformității 
agenților economici în zona industrială Șoimoșeni și în partea de nord a municipiului 
Satu Mare în scopul reducerii poluării aerului; 

- Comisia mixtă de control pentru verificarea aspectelor sesizate la SC Mug&Cris 
Internațional SRL Tășnad. 
În cursul anului 2016, au fost adoptate 3 hotărâri ale Colegiului Prefectural: 

 Hotărârea nr.1/2016 privind constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea unui 
proiect de Strategie pentru prevenirea și limitarea efectelor secetei hidrologice la 
nivelul județului Satu Mare. 

 Hotărârea nr.2/2016 de constituire a unei Comisii mixte de control în unitățile de 
desfacere a produselor alimentare specifice Sărbătorilor pascale, pentru garantarea 
siguranței alimentare a populației județului Satu Mare.  

 Hotârârea nr.3/2016 pentu aprobarea Programului orientativ al ședințelor Colegiului 
Prefectural pe 2017. 

 
– Comisia de Dialog Social   

 
Activitatea Comisiei de Dialog Social de pe lângă Instituţia Prefectului – Judeţul Satu 

Mare, s-a concretizat prin 8 şedinţe ca răspuns la solicitările venite din partea partenerilor de 
dialog social, respectiv a sindicatelor şi a patronatelor. 

În cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social, au fost dezbătute şi analizate toate 
problemele ridicate de sindicate și patronate, încercându-se rezolvarea acestora la nivel local 
sau făcându-se intervenţii la forurile superioare pentru cele de competenţe de nivel central. 

Astfel, pe parcursul anului în urma preluării problemelor de la partenerii sociali au fost 
făcute demersuri către instituţiile judeţene cu statut de membru sau de invitat în comisie 
pentru rezolvarea sau găsirea de soluţii, respectiv: Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, primării din judeţ sau către autorităţile centrale: Guvernul 
României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, Compania Națională Poșta Română SA. 

Dintre problemele dezbătute amintim: 
 Oportunități de investiții în județul Satu Mare, proiecte ale Consiliului Județean Satu 

Mare aflate în derulare și perspective de dezvoltare. 
 Direcții de dezvoltare a muncipiului Satu Mare în anul 2016. 
 Programe de formare profesională în anul 2016 la care AJOFM Satu Mare este partener 

sau beneficiar. Crearea de noi locuri de muncă pentru care s-au obținut subvenții de 
către angajatori. 

 Deficiențe constatate în urma controalelor efectuate în anul 2015 în domeniul 
securității și sănătății în muncă. 
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 Prezentarea problemelor cu care se confruntă sindicatele și patronatele din județul 
Satu Mare. 

 Neaplicarea sentințelor definitive și irevocabile pentru asistenții maternali 
 Modificarea Codului de Procedură Civilă – căile extraordinare de atac. 
 Impactul expoziției “Fabricat în Satu Mare” – ediția 2016. 
 Asigurarea condițiilor de muncă de către angajatori, în caz de caniculă. 
 Probleme generate de  HG nr.582/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor din OUG nr.57/2015. 
 Problemele din sistemul de asistență socială. 

În vederea aplanării conflictelor şi pentru evitarea unor manifestări stradale, au fost 
organizate dezbateri şi s-au supus analizării problemele ridicate de sindicate în cadrul Comisiei 
de Dialog Social, dar şi la sediile instituţiilor implicate în conflictele sociale.  
  

– Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice   

 
 Principalele obiective vizate în activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice în anul 2016 au fost: 

- asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice; 

- promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane; 

-  consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 
normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter 
economic, social, medical şi cultural , de interes al acestora; 

-  monitorizarea aplicării măsurilor stabilite.  
În anul 2016  au avut loc 8 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Persoanele Vârstnice fiind abordate următoarele teme: 
 Raport privind activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice în anul 2015.     
 Raport privind activitatea asociațiilor de pensionari în anul 2015. 
 Instalarea unui obelisc în fața sediului CARP și amenajarea accesului persoanelor cu 

handicap în sediul CARP. 
 Solicitarea CARP pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri.  
 Acordarea de gratuități pentru toți pensionarii pe mijloacele de transport în comun în 

muncipiul Satu Mare.       
 Acordarea de facilități persoanelor vârstnice la accesul în ștrandurile din municipiul 

Satu Mare în perspectiva apropierii sezonului cald. 
 Prezentarea activităților asociațiilor de pensionari cu ocazia sărbătorilor pascale. 
 Reabilitarea trotuarelor din centrul municipiului Satu Mare. 
 Rezultatul discuțiilor privind accesul pensionarilor în ștrandul municipiului Satu Mare. 
 Stabilirea unei parcele de teren, în municipiul Satu Mare, cu destinație cimitir militar. 
 Semaforizarea trecerii de pietoni de pe strada Botizului la intersecția cu str.9 mai și a 

trecerii de pietoni de la Liceul economic. 
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 Amenajarea spațiilor verzi din jurul statuii Lupoica din municipiul Satu Mare și din jurul 
grupului statuar Glorie Ostașilor Români din municipiul Carei pentru o vizibilitate mai 
bună. 

 Informare privind biletele de tratament și odihnă pentru pensionari.   
 Prezentarea problemelor pensionarilor. 
 Modul de organizare a Zilei de 1 octombrie - Ziua persoanelor vârstnice. 
 Realizarea  lucrărilor de reabilitare a podului Decebal și realizarea celui de-al treilea 

pod. 
Pe parcursul anului 2016 au fost făcute o serie de intervenţii în scris la Primăria 

Municipiului Satu Mare, Cosiliul Judeţean Satu Mare, Poliția Locală Satu Mare, Casa de 
Asigurări de Sănătate, Spitalul Județean Satu Mare, Transurban S.A., Primăria Municipiului 
Carei, pentru a informa  aceste instituţii cu privire la  problemele ridicate de persoanele 
vârstnice şi a-i sprijini în rezolvarea acestora. 

Iniţiative pentru ameliorarea calităţii vieţii acestei categorii sociale: 
- invitarea la ședințele lunare ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic, care au avut 

loc la sediul Instituției Prefectului-Județul Satu Mare, a șefilor serviciilor publice 
deconcentrate  care nu fac parte din comitetului mai sus menționat, a altor autorități 
județene și locale, în funcție de problemele ridicate de membrii Consiliului Persoanelor 
Vârstnice; 

- identificarea problemelor persoanelor vârstnice inclusiv a celor din mediul rural; 
- monitorizarea activă a modului de soluționare a problemelor persoanelor vârstnice; 
- informări periodice privind actele normative care reglementează drepturile persoanelor 

vârstnice în domenii de interes pentru aceștia: pensii, sănătate, social. 
- realizarea de campanii de informare şi dezvoltare a activităţii de consiliere a 

persoanelor vârstnice prin Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice; 
- dezvoltarea de colaborări pentru susţinerea accesului persoanelor vârstnice la viaţa 

socio-economică şi culturală a judeţului; 
- creșterea accesului persoanelor vârstnice la servicii mediale, sociale, bilete de 

tratament; 
- intensificarea colaborării cu organizaţiile neguvernamentale şi fundaţiile care realizează 

programe sau proiecte adresate persoanelor vârstnice; 
- identificarea de surse de finanţare a programelor de asistenţă socială pentru 

persoanele vârstnice; 
- organizarea de către autorităţile locale în colaborare cu asociaţiile de pensionari şi 

serviciile publice deconcentrate a unor evenimente specifice: Ziua intenaţională a 
persoanelor vârstnice, Ziua Armatei, Ziua Naţională a României, etc; 

- intensificarea colaborării cu Poliţia Locală pentru acordarea de sprijin persoanelor 
vârstnice care reprezintă potenţiale victime ale infracţionalităţii; 

- oferirea de diplome de fidelitate şi indemnizaţii aniversare, în cadru festiv organizat de 
Primăria municipiului Satu Mare, cuplurilor longevive, la împlinirea a 50 de ani de 
căsătorie. 
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– Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială 
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1217/2006 privind crearea mecanismului 
naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România își desfășoară activitatea Comisia 
Judeţeană privind Incluziunea Socială, din a cărei componenţă fac parte conducătorii unor 
instituţii din judeţ şi reprezentanţi ai ONG-urilor.  

Activitatea comisiei s-a concretizat prin şedinţe trimestriale unde au fost dezbătute şi 
prezentate problemele ridicate de membrii comisiei.  

Tematicile şedinţelor au fost următoarele: 
 Plan strategic de dezvoltare a domeniului social în județul Satu Mare 2016-2020; 
 Educația nonformală în munca desfășurată cu deținuții. 
 Rolul asistentului social în incluziunea specială a persoanelor defavorizate. 
 Reglementări privind acordarea ajutoarelor alimentare destinate persoanelor 

defavorizate. 
 Voluntariatul-resursa pentru comunitate. 
 Prezentarea serviciilor Centrului Multifuncțional Alter Ego. 

 
– Coordonarea activităţii de Implementare a Strategiei Naţionale pentru 

Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi   
  

Activitatea comisiei s-a materializat prin 3 şedinţe de lucru. Printre temele cele mai 
importante amintim: 
 Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2015 de către membrii COJES Satu Mare; 
 Analiza comparativă 2014-2015 – Poziționarea României în baza de date on-line a 

Comisiei Europene privind echilibrul de gen în poziții de decizie în administrația publică; 
 Informare pentru funcționarii serviciilor publice de la nivel local în privința modului de 

identificare a nevoilor persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, a schimbării de 
perspectivă în abordarea dizabilității. 

 Prezentarea proiectului « Campanie națională de conștientizare și informare publică 
privind violența în familie ». 

 
Serviciile comunitare de utilitate publică – SCUP 

 
Ministerul Afacerilor Interne este desemnat potrivit prevederilor Legii serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, ca autoritatea administrației publice centrale de 
specialitate care exercită funcția de analiză, sinteză, decizie, coordonare și planificare pentru 
domeniul serviciilor de utilități publice de interes local.  

Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește funcțiile de: planificare, coordonare, 
monitorizare, evaluare și implementare a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor 
comunitare de utilități publice, în calitate de organism intermediar. 
 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritățile administrației publice 
locale au, în virtutea principiului autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice, 
competenţa exclusivă cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi 
controlul funcționării serviciilor de utilităţi publice de interes local, precum şi cu privire la 
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crearea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestora.  

În acest context, responsabilitatea pregatirii si adoptării strategilor privind serviciile de 
utilităţi publice de interes local, respectiv a planurilor de măsuri şi acţiuni pentru 
implementarea acestora revine autoritatilor administratiei publice locale, autorităţilor de la 
nivel central revenindu-le sarcina de coordonare, îndrumare, monitorizare şi control. 

În conformitate cu H.G. nr.246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice înfiinţat la 
nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, asigură legatura între Unitatea Centrală de 
Monitorizare și Unitățile Locale de Monitorizare înființate la nivelul județului Satu Mare, 
respectiv al municipiului Satu Mare. 

În cadrul Instituției Prefectului funcționează compartimentul pentru monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, îndeplinind  prerogativele conferite de lege : 
 de monitorizarea progresului măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi în 

Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;  
 primirea  rapoartelor de activitate de la Unităţile Locale de Monitorizare. 

 În continuarea acţiunilor de monitoriare, pe parcursul anului 2016 au fost înștiințate 
unitățile locale, despre perioada deschisă pentru introducerea datelor în aplicația informatică 
“Monitorizare SCUP”. 
 
 III.5.5. Activitatea de afaceri europene   

 
Acţiunile desfăşurate în domeniul afacerilor europene au fost orientate în special către:  
 diseminarea informaţiei privind accesarea fondurilor europene precum şi a 

mecanismului instituţional U.E.; 
 monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri europene din Judeţul Satu Mare; 
 eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a 

persoanelor;  
 menţinerea unei legături permanente cu partea maghiară şi ucrainiană în vederea unei 

bune colaborări transfrontaliere.  
  

Diseminarea informaţiei privind accesarea fondurilor structurale 
 consilierea permanentă a celor interesaţi în vederea obţinerii unei finanţări prin 

accesarea fondurilor puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană; 
 participarea la sesiuni informative organizate de ADR Nord Vest privind implementarea 

Programului Operaţional Regional. 
 

Monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri europene la nivelul Judeţului Satu Mare 
 Grupul de lucru privind monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi-a 

continuat activitatea şi în anul 2016; 
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 A fost întocmită şi actualizată baza de date privind accesarea fondurilor europene în 
judeţul Satu Mare precum şi analiza problemelor apărute în procesul de implementare 
a proiectelor; 

 În urma unor sesizări, împreună cu alte instituţii abilitate, au fost efectuate verificări 
ale unor proiecte finanţate din fonduri europene din judeţ. 
 
Eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a 

persoanelor 
Monitorizarea actelor emise de către autorităţile administraţiei publice locale astfel 

încât acestea să fie în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniu: 
 modificarea componenţei grupului de lucru având ca obiect de activitate identificarea şi 

eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi dreptului de stabilire a 
persoanelor; 

 coordonarea grupului de lucru înfiinţat la nivelul judeţului Satu Mare pentru 
identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi dreptului 
de stabilire a persoanelor. 
 
III.5.6. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

    
Măsuri, acțiuni și activități preventive 

  1. În plan legislativ 

Principalele activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor, au vizat: 
 monitorizarea permanentă  prin Centrul Operaţional /Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Someş”al judeţului  Satu Mare şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 
din judeţ, a situaţiilor de urgenţă din zonele afectate şi potenţial a fi afectate; 

 întrunirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în 
şedinţe ordinare şi extraordinare pentru stabilirea unor măsuri cu caracter preventiv ori 
de intervenţie; 

 organizarea şi executarea de exerciţii cu caracter specific intervenţiilor în situaţii de 
urgenţă, cu participarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Satu Mare, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi a instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul respectiv; 

 coordonarea activităţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ pentru 
gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse în această perioadă. 

 
2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi 

extraordinare 

 În cursul anului 2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare a organizat şi desfăşurat 6 şedinţe şi a participat la 7 
videoconferinţe după cum urmează: 
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- 2 şedinţe ordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare 
pentru analiza activităţii;  

- 4 şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu 
Mare pentru adoptarea documentelor si măsurilor operative necesare desfăşurării activităţii şi 
luarea deciziilor imediate în cazul evenimentelor prognozate; 

 

 

- 7 videoconferinţe cu prefecţii organizate de ministere și organele publice centrale în 
cadrul cărora au fost abordate probleme legate de efectele fenomenelor meteorologice 
periculoase produse  şi luarea măsurilor necesare limitării pagubelor si revenirii la starea de 
normalitate. 
 

 

În cadrul acestora au fost adoptate 2 Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă, fiind stabilite măsuri, sarcini şi termene precise pentru instituţiile cu atribuţii în 
domeniu.  
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Tematica şedinţelor a cuprins, în principal, următoarele: 

- verificarea stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor; 

- măsurile ce s-au impus pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomenele meteo periculoase;  

- aprobarea Planului de măsuri pentru perioada de vară, urmare a prognozei meteo de 
caniculă şi secetă hidrologică; 

- aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor fenomenelor 
meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2016 – 2017.; 

- stabilirea măsurilor de prevenire a producerii inundaţiilor pe teritoriul localităţilor din 
judeţ (măsuri de salubrizare a cursurilor de apă); 

- reactualizarea la nivelul judetului Satu Mare a Planului de intervenţie judeţean în caz 
de pandemie de gripă; 

- stabilirea măsurilor  cu caracter organizatoric pentru comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţă urmare a datele furnizate de către Administraţia Naţională de Meteorologie 
privind posibilitatea producerii unor inundaţii în lunile februarie, martie, aprilie.  

- planificarea autorităţilor responsabile în vederea introducerii datelor necesare intocmirii 
Registrului de Capabilităţi la nivelul Judeţului Satu Mare ; 

- actualizarea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă si a grupurilor de suport 
tehnic;  

- prezentarea Concepţiei Nationale Post-Seism si modul de aplicare al acesteia la 
exercitiul la nivel naţional din data de 01.11.2016; 

- stadiul de pregătire cu utilaje si materiale antiderapante pentru asigurarea în bune 
condiţi a circulaţiei pe drumurile naţionale, judeţene si comunale din  judeţul Satu 
Mare. 

 

 3. Măsurile dispuse în baza ordinelor şi dispoziţiilor Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă, conducerii Ministerului Afacerilor Interne, 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,  rezultate în urma participării la 
videoconferinţe: 

 Ordine si dispoziții: 

 Ordinului Inspectorului General nr. 19765 din data de 18.02.2016, referitor la datele 
furnizate de către Administraţia Naţională de Meteorologie privind posibilitatea 
producerii unor inundaţii în lunile februarie, martie, aprilie.  

 Ordinul Inspectorului General nr. 23190 din 29.11.2016, pentru aplicarea Planului 
general de măsuri pentru menţinerea, asigurarea ordinii publice şi creşterea gradului 
de siguranţă a cetăţeanului pentru sezonul rece şi în contextul sărbătorilor de iarnă nr. 
103263/SPCM din 21.11.2016 

 Ordinul Inspectorului General nr. 23100 din 29.11.2016 privind constituirea Registrului 
Naţional de Capabilităţi prin intermediul aplicaţiei RO-RISK. 
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 Acte de autoritate si măsuri dispuse: 

- aprobarea Planului judeţean de măsuri şi acţiuni pentru atenuarea efectelor 
temperaturilor ridicate asupra populaţiei şi a secetei prelungite. 

- solicitarea evidenţei pacienţilor care necesită tratament de specialitate (dializă, 
diabetici, femei gravide, etc), pe fiecare U.A.T. în parte şi stabilirea de măsuri care să 
asigure prevenirea situaţiilor de risc pentru sanătatea acestora in caz de fenomene 
meteo periculoase. 

- verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate 
şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

- centralizarea mijloacelor şi utilajelor de intervenţie existente la nivelul C.L.S.U.; 
- identificarea persoanelor fără adăpost şi asigurarea de către C.L.S.U. a spaţiilor de 

cazare pentru acestea; 
- informarea populaţiei prin mijloacele mass-media cu privire la măsurile de prevenire şi 

stingere a incendiilor produse ca urmare a acţiunilor de ardere a miriştilor, vegetaţiei 
uscate şi resturi vegetale; 

- verificarea surselor de apă şi a rampelor de alimentare pe timpul desfăşurării 
controalelor executate la localităţi; 

- Au fost dispuse către C.L.S.U.:  
- măsuri pentru reducerea numărului de incendii de vegetaţie uscată; 
- măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de condiţii meteorologice 

nefavorabile specifice iernii cât şi secetei prelungite; 
- măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei, culturi agricole şi fond 

forestier; 
- diseminarea regulilor de comportare în caz de incendii, a obligaţiilor cetăţenilor şi a  

interdicţiilor pentru zonele turistice, precum şi a regulilor de exploatare a instalaţiilor 
electrice şi a mijloacelor de încălzire pe timpul iernii;  

- măsuri pentru efectuarea misiunii de patrulare, identificarea şi informarea serviciilor de 
urgenţă, pentru transportul persoanelor fără adăpost în spaţiile special amenajate. 

 
 Managementul și gestionarea situațiilor de urgență 

 1. Acţiunile şi măsurile cu caracter preventiv, în perioada predezastru, au 

vizat: 

Întocmirea şi înaintarea spre aprobare, preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Satu Mare, a următoarelor documente: 

- Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare şi a Grupurilor 
de Suport Tehnic; 

- Planul de acţiuni pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite 
pentru anul 2016 pe teritoriul judeţului Satu Mare;  
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- Planului de evacuare a populaţiei, unor bunuri materiale si colectivităţi de animale în 
situaţii de urgenţă al judeţului Satu Mare; 

- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale; 

- Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase specifice sezonului rece 2016 – 2017; 

- Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pe 
anul 2017. 
Acțiuni realizate: 

- analiza în şedinţele ordinare şi extraordinare a măsurilor care trebuie luate pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- verificări privind asigurarea permanenţei la primării, pe zone de risc, după transmiterea 
unor atenţionări/avertizării; 

- instruirea primarilor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 
meteorologice periculoase; 

- verificarea mijloacelor de înştiinţare-alarmare, a spaţiilor de evacuare în situaţii de 
urgenţă şi a documentelor pe aceste linii; 

- identificarea spaţiilor în care pot fi cazate persoane surprinse în trafic de ninsorile 
abundente; 

- centralizarea stocurilor de materiale şi a tehncii specifice acţiunilor de deszăpezire; 
Prin Centrul Operaţional al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, pentru executarea 

antrenamentelor bilunare, în anul 2016 s-au transmis un număr de 24 de mesaje către 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi agenţii economici care, prin specificul activităţii, 
constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă,  
Pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice în această perioadă, 
au fost primite un număr de 356 de informări, avertizări, atenţionări meteorologice si 
hidrologice : 

 

 

 
Din care: 
 

-  55 informări meteorologice; 
 - 86 atenţionări meteorologice; 
 - 32 avertizări meteorologice;  
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 - 73 informări hidrologice; 
- 26  atenţionări hidrologice;    

 - 15 avertizări hidrologice; 
care au fost analizate de Centrul Operaţional împreună cu comanda inspectoratului, în urma 
cărora s-a transmis către membrii Comitetului Judeţean si autoritatilor locale un număr de 226 
S.M.S. - uri.  
 

 

 2. Acţiunile desfăşurate pe timpul situaţiilor de urgenţă pentru limitarea 
efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase 

 Acţiunile desfăşurate pe timpul situaţiilor de urgenţă, pentru limitarea efectelor 
provocate de fenomenele meteorologice periculoase, au constat în: 

- monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă; 
- transmiterea operativă către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă a mesajelor de 

înştiinţare privind evoluţia fenomenelor meteorologice/hidrologice; 
- menţinerea unei legături permanente cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din 

unităţile administrativ-teritoriale în care s-au produs situaţii de urgenţă; 
- asigurarea permanenţei la primării; 
- verificarea practicabilităţii drumurilor în sezonul rece; 
- centralizarea stocurilor de materiale şi a tehnici specifice acţiunilor de deszăpezire; 
- coordonarea, prin Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Someş” al judeţului Satu Mare, a acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor 
negative produse de situaţiile de urgenţă în, zona de competenţă; 

- asigurarea fluxului informaţional - decizional între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Satu Mare şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi informarea 
operativă a Centrului Operaţional Naţional, respectiv a Instituţiei Prefectului, despre 
evoluţia situaţiilor de urgenţă, măsurile întreprinse şi pagubele înregistrate. 

 
Situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului în anul  2016 
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În această perioadă s-au primit 3 rapoarte privind producerea situaţiilor de urgenţă, 
astfel:      

- raport cu producerea situaţiei  de urgenţă,  Fenomene meteo periculoase, precipitatii 
abundente  în judeţul Satu Mare, Comuna Hodod, Loc. Giurtelecu Hododului în data de 
26.10.2016. 

- raport cu producerea situaţiei  de urgenţă,  Fenomene meteo periculoase, COD 
PORTOCALIU- intensificări ale vântului (Vijelie),  grindină, inundații  în judeţul Satu 
Mare, în data  21.06.2016, între orele 06.30- 12.30. 

- raport cu producerea situaţiei de urgenţă, eroziune activa a malului stang-Râul Someş 
unde traverseaza conducta  aeriană DN 500 zona Culciu.  

      Au fost afectate: 
 8 localităţi; 
 290 locuinţe; 
 1 Camin Cultural; 
 2 Scoli Gimnaziale  
 1Grădiniţă. 
 Utilităţi:  8 reţele electrice (cca 4000 de consumatori)  

1 conductă magistrala de înalta presiune DN 500 
 4 Staţii de pompare apartinând de ANIF 
 2,5 km drumuri comunale 
 1 podeţ. 

 

3. Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în acţiuni de inventariere a 
pagubelor produse în unele localităţi din judeţ 

 În urma producerii acestor pagube au fost efectuate demersuri pentru alocarea de 
fonduri în vederea despăgubirii persoanelor sinistrate , o parte din aceste probleme fiind 
soluţionate îndeosebi prin efortul consiliilor locale. 
În anul 2016 au fost înaintate adrese cu centralizarea pagubelor la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, în vederea solicitării de fonduri  de la bugetul de stat 
pentru refacerea infrastructurii, obiectivelor socioeconomice, locuinţelor şi culturilor agricole 
afectate de calamităţile naturale din anul 2016, dar, din păcate, nu au fost alocate încă 
fondurile necesare judeţului nostru. 
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 Participarea membrilor  C.J.S.U. la exerciții  și alte activități de pregătire 
 
 Toate activităţile de pregătire, instruire si antrenare a reprezentanţilor structurilor cu 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, s-au desfăşurat în conformitate cu Planul de 
pregătire pe anul 2016, astfel: 

 4 convocări cu şefii de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă - trimestrial; 
 65 instruiri ale membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, cu ocazia 

controalelor la localităţi; 
 21 activităţi practice (exerciţii de alarmare publică) în care au fost angrenate comitetele 

locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
 4 exerciţii cu forţe şi mijloace pentru antrenarea structurilor de intervenţie in 

gestionarea situaţiilor de urgentă pe urmatoarele tipuri de riscuri: 
 Localizarea si stingerea unui incendiu- S.C. ContiTech Fluid Automotive Romania 

S.R.L.- Carei; 
 Intervenţia structurilor profesioniste în cazul producerii unui seism- Municipiul Carei; 
 Stingerea unui incendiu unde sunt implicare substante periculoase (SEVESO) - S.C. 

Trans Gas Lpg Services S.R.L – Porumbeşti; 
 Accident feroviar- zona Acâs-Supur 

În cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare s-au 
prelucrat legislaţia specifică, ordine ale prefectului, planuri, materiale documentare şi alte 
documente în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

  Au fost semnalate câteva aspecte negative care constau în : 

 netransmiterea operativă şi corectă a informărilor cu privire la iminenţa 
apariţiei/apariţia unor situaţii de urgenţă, în sensul că aceste informări rămân la nivelul 
preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, neluându-se măsuri de 
diseminare, mai departe, către populaţie; 

 neparticiparea la cursurile de pregătire din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a 
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a persoanelor 
planificate; 

 neparticiparea la cursurile de pregatire din cadrul Centrul Zonal de Pregătire Cluj 
Napoca – a persoanelor planificate; 

 Insuficienţa resurselor financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenţă, precum şi refacerii obiectivelor şi infrastructurii afectate. 

 
In anul 2016, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, prin 

președintele și vicepreședinții acestuia, a avut în atenţie cooperarea interinstituţională în 
cadrul structurii, în scopul unei gestionări eficiente a situaţiilor de urgenţă. 

Din analiza prezentată, rezultă că în anul 2016, pe teritoriul judeţului Satu Mare s-au 
produs situaţii de amploare (Fenomene meteorologice periculoase-grindină, în localităţile 
Dorolţ, Târsolţ Vetiş, Moftin, Doba, Berveni, Cămin) care au necesitat activarea Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, în scopul asigurării managementului acestora 
si executării verificărilor efectuate în teren de către comisiile formate la ordinul prefectului 
judetului Satu Mare. 
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, împreună cu toate instituţiile 
cu funcţii de sprijin şi comitetele locale, şi-au îndeplinit atribuţiile legale în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi gestionarea eficientă a 
situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, din zona de 
competenţă. 

 
 
III.6. SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV   
  

III.6.1. – Activitatea de verificare a legalităţii actelor emise şi adoptate de 
către autorităţile administraţiei publice locale  

 Persoanele, procedurile şi termenele efectuării acestei activităţi, au fost stabilite prin 
Ordinele Prefectului nr. 97/2016, nr.260/2016, nr.270/2016, nr.358/2016 și nr.375/2016. 

A.  În cursul anului 2016 autorităţile administraţiei publice locale și județene, primari, 
consilii locale, președintele consiliului județean și consiliul județean au emis sau adoptat un 
număr de  24.302 dispoziţii şi hotărâri după cum urmează: 
 Hotărâri ale Consiliilor locale 3.421  
 Hotărâri ale Consiliului judeţean    173 
 Dispoziţii ale Primarilor 20.390 
 Dispoziții ale președintelui consiliului județean 318 

  
Hotărâri adoptate de : 

 Consiliul Judeţean:    173    
 Municipii:      431     
 Oraşe:      346     
 Comune:   2.644  

   
Dispoziţii emise de primarii din: 

 Municipii:    3.369     
 Oraşe:    1.982    
 Comune: 15.039  

 
 Dispoziții emise de președintele consiliului județean : 318 

 B. Acte administrative supuse procedurii prealabile sau atacate la instanţa de 
Contencios Administrativ fără realizarea procedurii prealabile şi acte pentru care s-a solicitat 
instanţei de judecată anularea acestora, în urma realizării procedurii prealabile: 

TOTAL:   148 acte nelegale -   din care :  
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-  Hotărâri ale consiliilor locale – pentru 80 de hotărâri s-au realizat proceduri prealabile 
din care: 73 hotărâri au fost revocate, iar pentru 7 hotărâri s-au introdus acţiuni în 
contencios administrativ având ca obiect anularea totală sau parţială a hotărârilor 
consiliilor locale; pentru cele 7 acțiuni introduse situația se prezintă astfel:  4 acțiuni au 
fost  admise de Tribunalul Satu Mare, în 1 caz a fost respinsă acțiunea prefectului ca 
rămasă fără obiect, întrucât emitentul a înțeles să își revizuiască actul după 
introducerea acțiunii la instanța de contencios administrativ,  iar 2 acțiuni sunt în curs 
de soluționare, pe rolul Tribunalului Satu Mare; 

- Dispoziţii ale primarilor – pentru 68 de dispoziţii s-au întocmit proceduri prealabile din 
care: 65 de dispoziţii au fost revocate, în 2 situații s-au introdus acțiuni în contencios 
administrativ având ca obiect anularea totală sau parțială a dispozițiilor primarilor fiind 
pe rolul instanțelor de judecată, iar în  1 situaţie s-a introdus acţiune în contencios 
administrativ având ca obiect anularea totală sau parţială a dispoziţiei, fără a se realiza 
procedura prealabilă; 

 

 C. Principalele aspecte care au determinat considerarea nelegală a actelor verificate se 
referă la nerespectarea următoarelor prevederi legale: 

Pentru Hotărâri: 
- nerespectarea - inventarierii făcute cf. Anexei nr.2, parte integrantă din Anexa nr.7 la 

H.G.nr.401/2013 ; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la concesiunea de bunuri proprietate 

publică; 
- nerespectarea prevederilor legale din Legea educaţiei naţionale, cu privire la avizul 

conform al Inspectoratului şcolar, în vederea aprobării rețelei școlare; 
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la Planul de ocupare a funcțiilor publice 

din aparatul de specialitate al primarului pe anul 2016; 
- încălcarea privederilor referitoare la aprobarea taxei de închiriere a utilajului-

buldoexcavatorului aflat în patrimoniul comunei; 
- nerespectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
- încălcarea prevederilor legale pentru aprobarea documentației P.U.Z. “Introducere în 

intravilan și parcelare locuințe individuale”; 
- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea unor facilități fiscale pentru 

persoane juridice; 
- încălcarea prevederilor legale cu privire la concesionarea pășunilor proprietatea privată 

a u.a.t.-urilor; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la validarea mandatelor de consilieri locali; 
- încălcarea prevederilor legale pentru aprobarea unor cereri formulate în temeiul Legii 

nr.15/2003- terenuri pentru construire de locuințe tinerilor pana la vărsta de 35 ani; 
- nerespectarea prevederilor legale pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 
2020; 

- încălcarea prevederilor legale privind desemnarea reprezentantului comunei în 
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apaserv S.A; 
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- nerespectarea prevederilor legale pentru aprobarea indemnizației de ședință pentru 
membrii Consiliului local care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale 
comisiilor de specialitate, cu cuantum de 5% din indemnizația lunară a Primarului 
comunei stabilită pe luna decembrie 2016; 

- nerespectarea prevederilor legale pentru aprobarea Regulamentului de organizare și  
funcționare a Consiliului local; 

- încălcarea prevederilor legale privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 
în ceea ce privește dezmembrarea unui imobil teren intravilan proprietatea Statului 
Român; 

- atribuirea de denumiri unor drumuri agricole cu nerespectarea prevederilor anexei nr.4 
din H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

- nerespectarea prevederilor cu privire la însușirea si aprobarea documentației cadastrale 
de dezlipire a unui imobil; 

    Pentru Dispoziții: 
- încălcarea prevederilor legale privind sancționarea disciplinară a unui funcționar public 

de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin destituirea din funcția 
publică, pe baza unui Raport întocmit de către avocat, în calitate de împuternicit a 
domnului primar; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la majorările salariale; 
- încălcarea prevederilor legale cu privire la stabilirea comisiei care va avea ca obiect de 

activitate reluarea procedurilor si negocierilor in vederea stabilirii unui numitor comun 
intre comunele Racșa și Orașu Nou 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea în funcția de consilier 
personal al primarului. 

- nerespectare prevederilor codului muncii în ceea ce privește detașarea unor angajați în 
cadrul Primăriei  

- încălcarea prevederilor legale referitoare la constituirea comisiilor de disciplină în cadrul 
aparatului de specialitate al primarilor unor comune prin nerespecarea numărului de 
membrii titulari și supleanți ; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la desfacerea contractului de muncă din 
motive disciplinare; 

- încălcarea prevederilor legale cu privire la delegarea dreptului de semnătură și 
atribuțiile secretarului unității administrativ teritoriale, cu toate drepturile și obligațiile 
ce decurg din acestea. 

- nerespectarea prevederilor legale privind “constituirea comisiei pentru probleme de 
apărare”, desemnându-se un consilier local; 

- încălcarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la compensarea (plata) în bani a 
concediului de odihnă neefectuat aferent ultimelor 18 luni conform art. 145 alin.6 din 
Legea nr. 53/2003, ca urmare a încetării mandatului primarului comunei, a 
exviceprimarului și a încetării contractului individual de muncă pentru consilierul 
primarului comunei. 

  



Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare – Raport de Evaluare a Activităţilor Desfăşurate în anul 2016 
 
 

         35  
  

 D. Contenciosul administrativ 

 Urmare a exercitării verificării legalităţii actelor de către prefect, prin serviciul juridic şi 
contencios administrativ, în perioada mai sus amintită au fost promovate un număr de 10 
acţiuni pentru anularea în tot sau în parte a actelor administrative adoptate/ emise, 5 fiind pe 
rolul instanţei de judecată. 
 
  III.6.2. Activitatea de îndrumare şi control ce se efectuează la sediul 
autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ teritoriale din 
judeţul Satu Mare precum şi verificarea modului de îndeplinire a măsurilor 
stabilite. 
 
 Îndrumarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale a măsurilor întreprinse 
în calitate de reprezentanţi ai statului în anul  2016 s-a realizat prin: 

- verificarea activităţii desfăşurate de către autorităţile administraţiei publice locale la 
sediul acestora conform tematicii aprobate prin ordin al prefectului. Activitatea de 
verificare s-a efectuat de către juriştii din cadrul instituţiei prefectului. 

- Controlul, la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, a vizat în principal: 
- modul de exercitare de către primari a atribuţiilor care le revin ca  reprezentanţi ai 

statului în unitatea administrtiv- teritorială; 
- îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege de către secretarii unităţilor administrativ-

teritoriale; 
- îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina autorităţilor publice locale prin legile 

proprietăţilor. 
În anul 2016 au fost efectuate un număr de 4 activităţi de îndrumare şi control şi două 

activităţi de recontrol. 
În urma activităţii de control s-au întocmit note de constatare în care au fost stabilite măsuri 
şi propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea în mod unitar a legislaţiei. 
 Activitatea de control va continua şi în anul 2017.  
Pentru a veni în sprijinul autorităţilor publice locale, instituţia prefectului a transmis în teritoriu 
circulare care au avut ca scop punerea în aplicare a unor prevederi legale. 
 

III.6.3. Coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale în domeniul alegerilor 

 
 Anul 2016 a fost un an electoral în ansamblul său, demarând cu alegerile pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale și județene și continuând cu cele pentru 
alegerea Senatului și Camerei Deputaților. 
Legislaţia electorală, instituie o serie de obligaţii, de natură organizatorică în sarcina 
prefectului. În principal acestea vizează: 

 coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor autorităilor administraţiei publice locale, 
prevăzute de legislaţia în domeniul alegerilor; 

 numerotarea, prin ordin, a circumscripţiilor electorale din judeţ; 
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 constituirea comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a 
alegerilor locale ; 

 stabilirea numărului consilierilor pentru consiliile locale şi pentru consiliile judeţene, 
prin ordin al prefectului; 

 achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei desfăşurări a scrutinurilor 
electorale; 

 organizarea, cu sprijinul filialei şi biroului Autorităţii Electorale Permanente, a instruirii 
primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le 
revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale; 

 asigurarea, împreună cu preşedintele consiliului judeţean și primarul municipiului 
reşedinţă de judeţ, a sediului şi dotării tehnico-materială a biroului electoral de 
circumscripţie judeţeană, atât pentru alegerile locale cât și pentru alegerile 
parlamentare; 

 organizarea procedurii privind achiziţia pentru: 
- ştampilele birourilor electorale de circumscripţie şi ştampilelor de control ale secțiilor de 

votare; 
- tipărire buletine de vot şi serviciilor conexe. 
 aducerea la cunoştinţă publică a numerotării și delimitării secţiilor de votare; 
 urmărirea îndeplinirii activităţilor stabilite prin programul calendaristic. 
 colectarea materialor rezultate din procesul electoral, şi s-au depozitat cu respectarea 

condiţiilor de securitate; 
În totalitate acţiunile enumerate mai sus au fost realizate de către serviciul juridic şi 

contencios administrativ, în strânsă colaborare cu celelalte două servicii ale instituției.  

III.6.4. Ordinele emise de către Prefectul Judeţului Satu Mare 

Prefectul îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege prin ordin, aşa cum prevede în 
mod explicit Legea nr.340/2004 modificată şi completată privind prefectul şi Instituţia 
Prefectului.  

În anul 2016, prefectul judeţului Satu Mare a emis un număr de 479 ordine. 
Ordinele emise în intervalul menţionat sunt structurate astfel: 
Tipul ordinului: 
a.  ordine privind constituirea unor comisii (comisii mixte de control, de delimitare 

cadastrală, de organizare a Birourilor judeţene pentru aplicarea legilor speciale, 
comandamente judeţene etc.)  –   123 

b. ordine privind atribuirea terenului aferent imobilelor conform art.36 din Legea 
nr.18/1991  - 69  în favoarea a  101 de persoane; 

c. ordine ce reglementează probleme de personal – salarizare, avansare în trepte, 
acordarea treptei corespunzătoare de vechime, încetarea raporturilor de muncă, suspendarea 
raporturilor de serviciu, numiri în funcţie, etc   - 114 

d. organizarea şidesfăşurarea alegerilor     13 
e. convocarea colegiului prefectural   12 
f. încetări de mandate       9  
g. alte situaţii              140 
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Din totalul de  ordine regăsim: 
         a ordine cu caracter normativ          222 
         b. ordine cu caracter individual    257 
 De menţionat, că majoritatea documentelor pregătitoare şi emiterea proiectelor de 
ordine, au fost efectuate de către juriştii din cadrul serviciului juridic şi contencios 
administrativ. 
 Totodată din totalul ordinelor cu caracter individual, respectiv cele 9 ordine privind 
încetarea de drept a unor mandate de consilieri locali/județeni, respectiv de primar au fost de 
constatare a încetării de drept a mandatelor acestora ca urmare a retragerii sprijinului politic 
de către partidele pe a cător listă au fost aleși în anul 2012 sau 2016, de după alegerile locale 
din acest an, și respectiv ca urmare a unei hotărâri judecătorești. 
 Din cele 9 ordine de încetare de drept a mandatelor, unul a fost emis ca urmare a 
încetării de drept a mandatului primarului înainte de alegerile locale din iunie 2016, ca urmare 
a unei hotărâri judecătorești prin care s-a constatat starea de incompatibilitate a acestuia de 
către ANI, iar în situațiile de încetare a mandatelor de consilieri locali au fost ca urmare a 
retragerii sprijinului politic.  
 Unităţile administrativ teritoriale în care au încetat mandatele înainte de termen sunt: 
mandatul de primar este pentru comuna Petrești, iar cele în care au încetat mandatele de 
consilieri locali sunt: Satu Mare, Tășnad, Bătarci,  Racșa, și Urziceni. 
  Unul dintre Ordinele privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 
(respectiv pentru Consiliul local Bătarci) a fost atacat la instanța de contencios administrativ 
de către consilierul local în cauză, fiind respinsă acțiunea acestuia atât în fond cât și în recurs. 
  
 III.6.5. Aplicarea legilor speciale de restituire a proprietăţii 

 Stadiul aplicării legilor fondului funciar 

Întreaga activitate privind aplicarea legilor proprietăţilor, a fost executată de către 
Serviciul juridic şi contencios administrativ, care a efectuat lucrările pregătitoare pentru 
desfăşurarea şedinţelor comisiei judeţene de fond funciar şi adoptarea hotărârilor prevăzute 
de lege, precum şi soluţionarea contestaţiilor. 
 În principal s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau invalidarea 
acestora; 

 analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva modului de 
soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 

 soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor şi 
oraşelor; 

 emiterea titlurilor de proprietate, modificarea sau anularea unora, precum şi revocarea 
unor titluri; 

 redactarea documentelor necesare şi reprezentarea în justiţie, în litigiile având ca 
obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi 
forestiere. 
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În anul 2016 au fost eliberate un număr de 1301 titluri de proprietate pentru o suprafaţă 
de 2864 ha. 

Defalcarea pe sectoare se prezintă astfel: 
 în sectorul agricol au fost emise un număr de 1267 titluri de proprietate pentru o 

suprafaţă aferentă de 2745 ha; 
 în sectorul silvic un număr de 34 titluri de proprietate pentru 119 ha teren forestier. 

 În anul 2016 au avut loc un număr de 7 şedinţe ale Comisiei judeţene Satu Mare 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, adoptându-se un număr 
de   216 hotărâri. 

În aplicarea dispoziţiilor legilor fondului funciar se întâmpină anumite dificultăţi cu 
privire la procesul de punere în posesie a suprafeţelor de teren agricol şi a suprafeţelor cu 
vegetaţie forestieră.  
 

Stadiul aplicării prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

 
Activitatea de urmărire a modului de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale din 
judeţ, a fost în atenţia serviciului juridic şi contencios administrativ, efectuând următoarele: 

 au fost centralizate date din teritoriu şi au fost transmise, lunar Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor; 

 au fost acordate îndrumări secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire la 
aplicarea, şiinterpretarea legislaţiei şi soluţionarea cererilor; 

 în anul 2016 la nivelul instituţiei noastre au fost înregistrate un număr de 40 dosare 
soluţionate prin Dispoziţiile Primarilor, având ca obiect acordarea de despăgubiri ori 
restituirea în echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti sau despăgubiri în condiţiile 
legii speciale), înaintate în vederea exercitării controlului de legalitate. Din totalul de 40 
dosare, s-a întocmit referatul cu avizul de legalitate pentru un număr de 24 dosare, 
care au fost predate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. De 
asemenea, un număr de 16 dosare au fost returnate la primării în vederea refacerii 
dispoziţiilor emise de primari, conform observaţiilor semnalate, sau după caz, în 
vederea completării dosarelor cu actele menţionate în mod expres. 
Notificările soluţionateîn această perioadă au următoarele soluţii: 

Total pe judeţ 4.089 

Notificări soluţionate prin restituirea în natură 456 

Notificări soluţionate prin restituirea în echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti 
sau despăgubiri în condiţiile lg. speciale- Legea nr.165/2013) 

780 

Notificări soluţionate prin compensarea cu alte bunuri sau servicii 21 
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Notificări soluţionate 
prin combinarea 
măsurilor reparatorii 

Restituire în natură şi restituire în echivalent (acţiuni, titluri, 
despăgubiri băneşti sau despăgubiri în condiţiile lg. speciale-
Titlul VII din Legea nr.247/2005) 

97 

Restituirea în natură şi compensarea cu alte bunuri sau 
servicii 

6 

Compensarea cu alte bunuri sau servicii şi restituire în 
echivalent(acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti sau despăgubiri 
în condiţiile lg. speciale-Titlul VII din Legea nr.247/2005) 

9 

Notificări respinse 963 

Notificări nesoluţionate 144 

Notificări direcţionate 1.464 

 
III.6.6. Situaţia litigiilor existente pe rolul instanţelor judecătoreşti 

În cursul anului 2016, Serviciul juridic şi contencios administrativ, a urmărit constant 
cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, întocmind acţiuni, întâmpinări în fond, apel, 
recurs, revizuiri, depunând probe pentru reprezentarea prefectului şi a comisiei judeţene în 
cauzele de fond funciar şi contencios administrativ, şi a  reprezentat prefectul la instanţa de 
contencios administrativ.  

Au fost redactate apeluri, recursuri şi au fost întreprinse măsuri pentru executarea unor 
hotărâri judecătoreşti. Totodată a fost promovată o acţiune pentru restabilirea situaţiei 
anterioare executării, în sensul restituirii unei sume de bani ca urmare a admiterii prin 
hotărâre judecătorească a reducerii cuantumului cheltuielilor de executare silită stabilită de 
creditorul – persoană fizică. 

În perioada menţionată sunt înregistrate 767 cauze pe rolul instanţelor de judecată din 
care: 

- 275 – au ca obiect legile fondului funciar. 
- 2 – are ca obiect obligaţia de a face în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001; 
- 490 – au ca obiect contenciosul administrativ, din care: 
- 18 – cauze au ca obiect anularea totală sau parţială a unor acte administrative, litigii 

privind funcţia publică, acţiuni în constatare, obligaţia de a face, etc. 
- 472 – au ca obiect obligarea la înmatricularea autovehiculelor fără timbru de mediu, 

radieri, etc. 
Acţiunile promovate au ca obiect principal: 

- legile fondului funciar  
- acţiuni în contencios administrativ 
- acţiuni în anulare acte administrative 
- acţiuni în revendicare imobiliară 
- rectificări carte funciară 
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- acţiuni în constatare 
- reexaminari taxe de timbru 
- prestaţii tabulare 
- litigii privind funcţionarii publici 
- obligaţia de a face   
- pretenţii  
- ordonanţă preşedinţială  
- lămurire dispozitiv sentinţă 
- contestaţii la executare 
- contestaţii în anulare, etc 

 
Dosarele în dezbatere sunt identificate pe instanţe competente astfel: 

- Judecătoria Satu Mare 
- Judecătoria Carei 
- Judecătoria Negreşti Oaş 
- Tribunalul Satu Mare 
- Curtea de Apel Oradea 
- Tribunalul Bucureşti 
- Tribunalul Prahova 
- Tribunalul Covasna 
- Tribunalul Timiş 
- Judecătoria Cluj Napoca 
- Curtea de Apel Cluj 
- Curtea de Apel Ploieşti 
- Curtea de Apel Braşov 
- alte instanţe 

 
III.6.7. Comisia judeţeană pentru atribuire de denumiri  

 Comisia judeţeană a fost sesizată cu un număr de 8 cereri în anul 2016 privind 
atribuirea de denumiri. Umare acestor solicitări aceasta a emis  un număr de 7 avize 
favorabile, și a adoptat o hotărâre de respingere a documentației. Avizele emise au fost 
pentru denumiri de străzi, sală multifuncțională și miniterenuri de fotbal. 
 

III.6.8. Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de 
soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale sesizate ca abateri disciplinare la nivelul judeţului 

 
 Această comisie a fost sesizată cu 5 sesizări pentru cercetarea disciplinară a activităţii a 
patru secretari din judeţul Satu Mare din care: în primul semestru al anului 2016 cu patru 
sesizări și o sesizare în semestrul al doilea. Procedura cercetării administrative a faptelor 
săvârşite de către aceştia  s-a finalizat în cursul anului 2016, întocmindu-se rapoarte conform 
art. 49 din H.G. nr. 1344/2007 cu modificările și completările ulterioare cu propunerea de 
clasare pentru patru dintre ele, într-un caz aplicându-se ca sancțiune mustrarea scrisă, iar 
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rapoartele s-au înaintat primarilor unităților administrativ-teritoriale spre luare la cunoștință și 
conformare.  
 

III.6.9. Apostilarea documente 

 Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul 
României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar a 
Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, în cadrul Instituţiei Prefectului se desfăşoară 
conform Legii nr.142/2004. 
 De la începutul anului 2016 au fost depuse 1.440 cereri din care:  
Persoane fizice 975 

Persoane juridice 465 

 

Număr acte apostilate 1.905 

 

Valoarea taxelor consulare 55.550 

Valoarea încasată pe cereri 4.320 

Valoarea totală a taxelor achitate 59.870 

 Cele mai multe acte apostilate sunt cele de stare civilă, solicitate de persoane fizice, în 
vederea obţinerii unor locuri de muncă, precum şi obţinerea cetăţeniei la diferite autorităţi din 
ţările membre UE. 

 

III.6.10. Activitatea de relaţii publice  
 

S-a concretizat prin preocuparea permanentă pentru rezolvarea operativă a 
problemelor înaintate de cetăţeni prin scrisori şi petiţii, precum şi cu ocazia pregătirii 
audienţelor, prin mediere şi consiliere precum şi prin acţiuni întreprinse  după  audienţele  
organizate săptămânal sau ori de câte ori  situaţia a impus.  

S-a acordat atenţia cuvenită  prevederilor legale prin măsuri ca: 
- informări ale cetăţenilor despre prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces  la 

informaţiile  de interes public, care este un act normativ ce îşi dovedeşte utilitatea în 
accelerarea reformei în administraţia publică locală; 

- sporirea   responsabilităţilor  şi eficienţei  autorităţilor publice şi instituţiilor 
deconcentrate; 

- relaţionarea administraţiei publice cu cetăţenii conform standardelor europene de 
transparenţă; 
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S-au întâmpinat şi dificultăţi în privinţa urmăririi aspectelor legate de transparenţă  

decizională, cum ar fi : 
- insuficienta cunoaştere a legilor de către cetăţeni 
- dezinteresul manifestat de cetăţeni, cât şi de mediul de afaceri şi a altor organizaţii 

faţă de pârghiile Legii nr.52/2003 a transparenţei decizionale 
 

Cât priveşte conţinutul petiţiilor acestea în majoritate se referă la modul defectuos de 
rezolvare a cererilor de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
și la întârzieri de punere în aplicare a unor sentinţe privind dreptul de proprietate. Alte 
sesizări, destul de numeroase,  relevă nemulţumiri  legate de instanţele de judecată care s-au 
pronunţat în dosare privind probleme de fond funciar, ajungându-se cu unele dintre acestea 
la Avocatul Poporului sau CEDO. 

O pondere relevantă din conținutul petiţiilor se referă la probleme sociale, cum ar fi  lipsa 
locuinţelor, probleme legate de întârzieri la plată a ajutorului social, suspendarea acestuia, 
sau încetarea plății, lipsă de electrificare în anumite zone, starea defectuoasă a unor lucrări 
edilitar-gospodărești, sau unele nemulţumiri cu privire la activitatea unor polițiști și a aleşilor 
locali (consilieri, primari, secretari, s.a). 

Din analizele periodice şi cu ocazia întocmirii rapoartelor nu s-au constatat depăşiri ale 
termenelor legale pentru răspunsuri, dovadă că au fost tratate cu toată seriozitatea de către 
toate Compartimentele, Serviciile şi Serviciile Comunitare, potrivit art.16 din OMAI 
nr.190/2004,  respectiv a implementării  înregistrării şi urmăririi corespondenţei prin sistem 
computerizat. 

 

III.6.11. Audienţe 

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016, Compartimentul Relații Publice  a 
organizat activitățile de primire și consiliere a persoanelor ce au solicitat prezența în audiență 
la Instituția Prefectului Județului Satu Mare. 

Astfel, au fost programate 46 ședințe de audiență la care au participat 195 persoane, 
care au fost consiliate de către consilierul responsabil de relația cu publicul și consilieri juridici 
din cadrul Serviciului Juridic și Contencios Admnistrativ, planificați, iar în 353 de cazuri 
persoanele prezente în audiență au fost consiliate de către consilierul responsabil de relația cu 
publicul, cu respectarea Programului de lucru cu publicul ce a fost stabilit prin Ordinul 
Prefectului nr.28/04.02.2016. 

Probleme sesizate de către cele 548 persoane primite în audiență au fost soluționate 
astfel: 

 80 cazuri au fost soluționate imediat; 
 140 pers. indrumate să depună memoriu; 
 162 au fost îndrumaţi  către alte instituţii/ structuri MAI pentru competentă 

soluţionare; 
 1 caz s-a constituit comisie de control; 
 69 cazuri s-a propus  soluția  petentului. 
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 2 cazuri s-a constituit grup de lucru interinstituțional. 
 1 caz s-a dispus activități de control instituțional.  
 50 cazuri s-au sesizat autoritățile locale; 
 43 cazuri s-a efectuat mediere interinstituțională. 

 

III.6.12. Accesul la informaţiile de interes public 

Pe site-ul instituției noastre sunt accesibile și actualizate informațiile de interes public 
ce trebuie postate din oficiu, conform art.5 din Legea Nr.544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  

Astfel, s-a stabilit Lista  categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit 
legii de instituţia prefectului – judeţul Satu Mare, document ce se regăsește pe site-ul 
instituției. 

În anul 2016 la nivelul Instituției Prefectului Județului Satu Mare au fost înregistrate de 
către responsabilul cu difuzarea informațiilor de interes public 15 solicitări de comunicare de  
astfel de informații, fiecare dintre acestea fiind înregistrate în registrul special, transmițându-
se răspuns, în termenul conferit de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public.  

Pe parcursul anului 2016 Compartimentul Relații Publice a gestionat petițiile repartizate 
spre soluționare astfel: 

Petiții primite: 178 
Rezolvate:  

- favorabil/parțial: 130 
- nefavorabil: 16 
- intern: 4 
- declinată competența: 5 
- clasate: 2 
- în curs de rezolvare: 21 

 
În cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul  Satu  Mare activitatea  de primire, evidenţă, 

examinare şi soluţionare a petiţiilor  s-a desfăşurat în conformitate cu  prevederile legale în 
vigoare, respectiv OUG 27/2002- aprobată prin Legea nr.233/2002, privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor precum şi Ordinul MAI nr.190/2004 cu modificările 
ulterioare. 

Apropierea de nevoile  cetăţenilor  şi dorinţa  de implicare  în soluţionarea  problemelor  
cu care se confruntă  locuitorii  judeţului, au fost elementele care au caracterizat  activitatea   
instituţiei noastre şi în decursul  anului 2016. 

Instituţia Prefectului prin  consilierul responsabil de relaţia cu publicul s-a preocupat  
de creşterea operativităţii  în soluţionarea  problemelor adresate  de cetăţeni prin scrisori şi 
petiţii, ca de altfel  şi prin promovarea, prin acţiuni mediatice, a prevederilor  Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  şi a Legii nr. 52/2003  
privind transparenţa decizională  în administraţia publică, precum şi informarea Guvernului cu 
privire la aplicarea acestora. S-a manifestat solicitudine şi receptivitate în rezolvarea pozitivă a 
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solicitărilor cetăţenilor, cu excepţia cazurilor când a fost declinată competenţa altor instituţii, 
dar şi în aceste cazuri  s-a urmărit modul de soluţionare. 

Rezultatele au fost comunicate ulterior în scris şi în termenul legal.       
 

III.6.13. Iniţiativă Legislativă 

 S-au efectuat o serie de propuneri de adoptări/modificări legislative, după cum 
urmează: 

 Proiect de Lege privind moficarea Legii nr.18/1991, a fondului funciar- modificarea şi 
completarea art. 27 alin.2^1 din lege, in ceea ce privește recunoașterea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor din zonele necooperativizate; 

 reintroducerea în cuprinsul Legii nr. 18/1991, republicate, a prevederilor fostului art. 
110^1 lit. a , deoarece în momentul de față nu există posibilitatea sancționării celor 
care se fac vinovați de tergiversarea procesului de reconstituire a dreptului de 
proprietate funciară;  

 legislația ar trebui completată cu procedura de corectare a anexelor întocmite în mod 
eronat, pentru a preîntâmpina interpretările de orice natură, aplicarea textului de lege 
fiind obligatorie; 

 de asemenea, datorită necesarului mare de teren agricol pentru soluționarea cererilor 
nefinalizate până în prezent, ar fi binevenită o modificare a legislației în ce privește 
posibilitatea de reconstituire a dreptului de proprietate pe terenurile ocupate de 
izlazurile comunale, chiar dacă nu s-a respectat prevederea art. 12  alin. 2 ale Legii nr. 
165/2013, cu impunerea anumitor limite stipulate de legiuitor ( ex. Suprafața maximă a 
izlazurilor comunale deținute de UAT – uri în anul 1945, ...); 

 iniţierea unei propuneri de modificare a legislaţiei funciare prin care să fie dată 
posibilitatea reintrării în fondul forestier naţional a suprafeţelor de teren cu vegetaţie 
forestieră nepuse în posesie de comisiile locale de fond funciar, pe baza unei inspecţii 
de fond, dacă în urma acesteia se constată existenţa aceloraşi suprafeţe cu vegetaţie 
forestieră ca în amenajamentele  silvice de la data predării acestora, fără invalidarea 
proprietarilor, şi punerea la dispoziţia comisiei locale de fond funciar a vechilor 
amplasamente preluate de către statul comunist; 

 completarea legislației cu privire la executarea hotărârilor judecătorești care datorită 
textului legal anterior invocat nu pot fi puse în executare;  

 urgentarea demersurilor în vederea semnării protocolului de predare-primire al acestor 
terenuri dintre ADS și comisia locală de fond funciar, urmând ca ulterior să se poate 
trece la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie și la eliberarea titlurilor de 
proprietate în favoarea persoanelor îndreptățite; 

 ca excepţie pentru situaţiile în care comisiile locale de fond funciar nu dispun de 
personal de specialitate angajat la serviciile de cadastru şi agricultură, sau nu deţin 
fonduri alocate pentru a putea contracta aceste servicii în conformitate cu prevederile 
art. 34 alin. 1 din HG nr. 890/2005, în ce priveşte obligativitatea existenţei planului 
parcelar pentru zonele care au făcut obiectul legilor proprietăţii, anterior procedurii de 
validare a dreptului de proprietate, respectiv anterior eliberării titlurilor de proprietate, 
planurile parcelare în format analogic vor fi prezentate comisiilor pentru stabilirea 
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dreptului de  proprietate, constituite conform prevederilor HG nr. 890/2005, organizate 
în cadrul Comisiei judeţene de fond funciar în vederea obţinerii avizului oficiului de 
cadastru şi publicitate imobiliară teritorial pentru integrarea acestora în evidenţele 
OCPI; 

 alocarea unor sume de bani de la bugetul de stat pentru plata specialiștilor topografi, 
respectiv remunerarea membrilor comisiilor locale şi judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor ar constitui un imbold pentru accelerarea 
procesului de reconstituire a dreptului de proprietate funciară / eliberare a titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor. 
 

 III.7. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE    

 
          Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor 
Simple al Judeţului Satu Mare în cursul anului 2016 s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile legale cuprinse în actele normative ce ne reglementează activitatea specifică, în 
ordinele şi dispoziţiile primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte şi a vizat în primul rând 
armonizarea activităţii desfăşurate cu prevederile actelor normative, având ca obiectiv 
principal simplificarea unor operaţiuni şi scurtarea timpului în care cetăţenii care apelează la 
serviciile noastre să beneficieze de documentele de călătorie solicitate. 
 
 III.7.1. Obiective  Prioritare 

 continua însuşire şi aplicare a prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.175 din 06 iunie 2013 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în 
străinătate, inclusiv cele aduse prin OUG nr.207/2008 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2005; H.G. nr.94/2006 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv prin H.G. nr.922/12.08.2009 şi HG nr.219/09.03.2011; studierea și însușirea 
procedurilor de lucru. 

 manifestarea în permanenţă a unei atitudini politicoase şi de solicitudine faţă de public 
prin soluţionarea operativă a tuturor categoriilor de cereri ale cetăţenilor; 

 asigurarea unui climat de muncă sănătos, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
 îmbunătăţirea imaginii instituţiei noastre în relaţiile cu cetăţenii şi cu alte instituţii 

publice. 
 
III.7.2. Activitatea de Pregătire Continuă 

 Activitatea de pregătire continuă a tuturor cadrelor s-a desfăşurat în conformitate cu 
legislația specifică.  
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În acest sens, la nivelul Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberarea Şi Evidenţa 
Paşapoartelor Simple al Judeţului Satu Mare s-au luat următoarele măsuri : 

- au fost studiate şi însuşite ordinele şi dispoziţiile în vigoare ; 
- au fost studiate și însușite procedurile de lucru; 
- în luna noiembrie cadrele serviciului au fost chestionate cu privire la temele parcurse în 

vederea creşterii gradului de profesionalism în executarea ansamblului de sarcini ce ne 
revin pentru a face faţă cerinţelor actuale. 
 

III.7.3. Activitatea Specifică  

      În perioada 01.01- 31.12.2016 la SPCEEPS Satu Mare situaţia statistică se prezintă 
astfel: 
 
Nr.crt. Denumire indicator  

1. 
Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor 
simple electronice 

12.750 

2. 
Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor 
simple temporare 

5.943 

3. Paşapoarte electronice emise 12.718 

4. Paşapoarte temporare emise 5.943 

 
Comunicări privind măsurile restrictive: 

- persoane pentru care s-au efectuat menţiuni privind suspendarea de la libera circulaţie 
– 377 

- deplasări în teren – 50 
- număr de paşapoarte retrase – 15 
- comunicări la instanţe privind aplicarea măsurilor restrictive / lipsa de la domiciliu, – 35 
- persoane urmărite naţional sau internaţional depistate şi predate – 0 
- sesizarea organelor competente privind infracţiuni la regimul paşapoartelor – 0 

 
În perioada analizată un număr de 202 de persoane care şi-au declarat paşapoartele 

valabile pierdute, furate sau deteriorate li s-au întocmit procese verbale de constatare a 
contravenţiei potrivit O.G nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 
248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea amenzilor ridicându-se la suma 
de 6.770 lei. 

O atenție deosebită a fost acordată și verificării continue a corectitudinii CNP-urilor și în 
colaborare cu Biroul de Evidenţă a Populaţiei Satu Mare , respectiv Biroul Judeţean de 
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Administrare a Bazelor de Date, corectării acestora în cazul celor greșite și eliminării 
dublurilor. 

 
Situaţia operativă în perioada 01.01.-31.12.2016 se prezintă astfel: 

 Pașapoarte temporare Pașapoarte electronice 

Pașapoarte emise  5.943 12.718 

- simple cu cerere depusă în țară 5.722 12.400 
- simple cu cerere depusă în afara 

țării 0 0 
- CRDS cu cerere depusă în țară 221 318 
- CRDS cu cerere depusă în afara 

țării 0 0 
Total pașapoarte eliberate 5.947 11.542 

- livrate către solicitant  5.947 10.744 
- transmise către formațiunea locală 0 0 
- livrate prin curier 0 795 
- livrate după returnare 0 3 

Modificare stare pașaport 
- pierdut 473 197 
- anulat 3.739 4.693 
- deteriorat 3 2 
- defect de fabricație 1 0 
- rebut de emitere 10 0 
- Rebut tehnologic datorat 

laminatorului  14 0 
- Rebut tehnologic datorat 

imprimantei 24 0 
 În atenţia cadrelor din cadrul serviciului a stat mereu problema prevenirii obţinerii de 
paşapoarte prin fals de identitate, sens în care cadrele care îşi desfăşoară activitatea la ghişeu 
au fost instruite permanent în acest sens, în perioada supusă analizei nu au fost constatate 
infracțiuni privind falsul de identitate și uz de fals. 

Cererile depuse de către cetăţeni în regim normal în vederea obţinerii de paşapoarte 
simple temporare au fost soluţionate în termenul de 2 ore până la 3 zile calendaristice , iar 
cele depuse în vederea obţinerii de paşapoarte electronice au fost soluţionate în termen de 14 
zile calendaristice. 
  

III.8. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE      
CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE    

 Activitatea desfăşurată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare în anul 2016 a fost în conformitate cu actele normative 
ce ne reglementează activitatea specifică, cu ordinele şi dispoziţiile eşaloanelor superioare, 
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vizând în primul rând creşterea calitaţii activităţii desfaşurate, având obiectiv principal 
simplificarea unor operaţiuni şi scurtarea timpului în care cetăţenii care  apelează la serviciile 
noastre să beneficieze de documentele solicitate. Sarcinile prevăzute în planul de activităţi 
pentru această perioadă  au fost îndeplinite la termenele stabilite. 

III.8.1. Obiective prioritare  

            Activitatea s-a axat pe modul în care:  
 se respectă actele normative care le reglementează activitatea;  
 pe  condiţiile  de lucru existente, prioritară fiind solicitudinea faţă de cetăţeni şi 

operativitatea în soluţionarea cererilor acestora;  
 conştientizarea tuturor lucrătorilor privind necesitatea  respectării întocmai a legii, 

privind solicitudinea faţă de cetăţean, precum şi  eliminarea oricăror posibili factori 
generatori de corupţie. 

 
III.8.2. Activitatea de pregătire continuă  

În anul 2016 s-au desfăşurat activităţi de pregătire profesională conform planului 
aprobat, în fiecare ultimă zi de vineri a lunii, respectiv zilnic a fost instruită comisia de 
examinare cu privire la respectarea întocmai a legalităţii, atragându-se atenţia asupra 
eventualelor tentative de corupţie. De asemenea, s-au desfăşurat şi activităţi specifice de 
pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor clasificate. 

III.8.3. Activitatea specifică  

În această perioadă, în cadrul serviciului au fost emise un număr de 13.721 permise de 
conducere noi faţă de 10.244 permise noi emise în aceiaşi perioadă a anului 2015. (fig.1) 
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La data de 31.12.2016 în judetul Satu Mare au fost înregistraţi un număr de 149.211 
conducători auto, din care 13.750 se află în evidenţa manuală a serviciului.  
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În perioada analizată au fost examinate la proba teoretică 11.542 persoane în vederea 
obţinerii permisului de conducere faţă de 12.568 în 2015, fiind admise 5.818 persoane, 
rezultând un procent de promovabilitate la proba teoretică de 50,41 %, faţă de 6.646 
persoane şi respectiv 52,88% în 2015. (fig.2) 
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De asemenea, au fost examinate la proba de traseu 7.920 persoane în vederea 
obţinerii permisului de conducere faţă de 6.834 în  2015, fiind admise 5.594 persoane, 
rezultând un procent de promovabilitate la proba practică de 70,63 %, faţă de 4.918 
persoane şi respectiv 71,96% în 2015.(fig.3).  

În cadrul serviciului au fost atestaţi ca şi examinatori un numar de 10 cadre ( 4 ofiţeri 
şi 6 agenţi). Rezultă deci un procent de promovabilitate la traseu de 70,54%. 
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           La SPCRPCÎV Satu Mare activitatea de examinare la proba teoretică pentru obţinerea 
permisului de conducere se desfăşoară în sistem informatic, activitate care se desfăşoară în 
condiţii foarte bune şi cu operativitate. 
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Pe linia activităţilor de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permiselor de 
conducere au fost efectuate 82 controale inopinante atât în timpul desfăşurării probei 
teoretice cât şi la traseu.  

În anul 2016 au fost emise 15.939 certificate de înmatriculare faţă de 13.559 în aceiaşi 
perioadă a anului trecut şi au fost radiate din circulatie 8.324 vehicule faţă de 7.401 în anul 
2015, fiind eliberate 10.231 autorizaţii de circulaţie provizorii faţă de 9.654 în 2015. La 
31.12.2016  parcul auto al judetului a fost de 122.044  vehicule, rezultând o creştere cu 7.578 
vehicule în ultimul an. (fig.4 – parcul auto) 
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            Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
Satu Mare se aprovizionează  cu plăci cu numere de la atelierul din municipiul Satu Mare, aflat 
în imediata apropiere a sediului serviciului. Nu au fost înregistrate nereguli cu privire la 
activitatea de aprovizionare cu plăci de numere de înmatriculare . 

 
          

 

 

 

 

 

 

 



Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare – Raport de Evaluare a Activităţilor Desfăşurate în anul 2016 
 
 

         51  
  

IV. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, 
RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Cooperare intra şi interinstituţională 
 

Sistemul de management adoptat a fost bazat pe comunicare şi cooperare atât pe 
verticală cât şi pe orizontală  între structurile organizate la nivelul instituţiei. 

Astfel, au fost organizate săptămânal, sau ori de câte ori situaţia o impunea, şedinţe de 
lucru cu teme diverse, respectiv: 
 analiza activităţii structurilor din cadrul instituţiei; 
 agenda de lucru pentru săptămâna în curs; 
 programarea şedinţelor de lucru a comisiilor organizate pe lângă Instituţia Prefectului – 

Judeţul Satu Mare; 
 probleme apărute şi propuneri pentru rezolvarea acestora. 

Acelaşi sistem de comunicare şi colaborare implementat la nivelul instituţiei a fost 
adoptat şi în relaţia cu serviciile publice deconcentrate/ unităţi administrativ teritoriale, 
precum şi în relaţia cu ministerele.  

Instituţia Prefectului s-a bucurat de un număr însemnat de vizite de lucru ale unor 
înalţi demnitari de stat, respectiv a unor oaspeţi din afara ţării, cu ocazia diferitelor acţiuni 
organizate la nivelul judeţului Satu Mare.  

Astfel, au fost prezenţi în judeţul Satu Mare, după cum urmează:  
 21 martie - Delegaţie Ambasada Statelor Unite domnul Matthew Jones ataşat politic al 

Ambasadei şi doamna Anne Marie Blăjan, specialist politic la Ambasada Statelor Unite 
 13-14 iunie  -    Delegaţie oficială din Canada, Larisa Galadza, director general în cadrul 

Ministerului Integrării, Refugiaţilor şi Cetăţeniei şi delegaţia română - Ionuţ Marin, 
consilier secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vizită la Serviciul public 
comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple  

 25 iulie - Delegaţia româno-franceză din St. Marcel les Valence – Franţa Președintele 
Asociației de Prietenie româno-franceză, Jacques Serret, Dominique Quet, primar în St. 
Marcel les Valence și Jurgen Schell, primar în Ingoldingen (Germania), localitate 
înfrățită cu Halmeu. 

 27 octombrie -  Întâlnire cu preşedintele Camerei de comerţ şi Industrie româno-
germană, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Werner Hans Lauk, şi 
Sebastian Metz, director general AHK România. 

 28 octombrie -   Întâlnire cu ambasadorul Germaniei - domnul Werner Hans Lauk 
 18 noiembrie - Întâlnire la Halmeu cu ministrul infrastructurii din Ucraina – Omelian 

Vladimir 
 

Pe parcursul anului 2016, prefectul județului Satu Mare a întreprins 1 vizită externă, la 
invitația ofialităților germane, în perioada 13 -19 septembrie  în districtul Ostalb, Landul 
Badem, Germania, în zona comunităților șvabi-sătmareni. 
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V. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 

V.1. Gestionarea resurselor umane 
 

Activitate de resurse umane din cadrul instituţiei se desfăşoară, în principal, conform 
următoarelor acte normative: Legea nr. 188/1999 republicată, - privind Statutul funcţionarilor 
publici, Legea nr. 360/2002, - privind Statutul poliţistului, HG 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi Legea 284/2010 – 
Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

În cursul anului 2016 au intervenit următoarele modificări în statul de personal al 
instituției: un funcţionar public de execuție s-a pensionat, două posturi vacante au fost 
ocupate temporar prin detașare, iar unul prin transfer în interesul serviciului, iar raporturile de 
serviciu ale unui funcţionar public de execuție sunt suspendate (concediu pentru îngrijirea 
copilului până la 2 ani). 

Conform art. 30 alin. 4-5 din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, 
republicată, au încetat raporturile de muncă ale unor angajați şi au fost încadrați alți angajați 
la cancelaria prefectului.  
La finele anului 3 structura posturilor în cadrul instituţiei a fost următoarea: 
 Autoritate Publică – 39; 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – 31. 

La capitolul „Autoritate Publică” din 39 de posturi aprobate în statul de funcţii, la data 
de 31.12.2016 au fost ocupate un număr de 38 de posturi, repartizate astfel:  
 2 înalţi funcţionari publici – prefect şi subprefect; 
 3 funcţionari publici de conducere – 3 şefi de serviciu;  
 27 funcţionari publici de execuţie;  
 6 posturi de personal contractual. 

Structura posturilor în cadrul instituţiei – administraţie 
publică 

Inalţi FP

FP de conducere 

FP de execuţie

Personal contractual
 

 
La capitolul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” sunt aprobate în statele de 

organizare un număr de 15 posturi la SPCEEPS şi 16 posturi la SPCRPCÎV şi au fost încadrate 
la 31.12.2016 un număr de 26 persoane. 

În luna decembrie, s-a inițiat o reorganizare a instituției ca urmare a suplimentării 
structurii cu un număr de 5 posturi (4 funcții publice și 1 post personal contractual), 
reorganizare care este în curs de desfășurare.  
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Compartimentul de resurse umane a întocmit şi actualizat pentru fiecare funcţionar 
public dosarul profesional, conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional 
al funcţionarilor publici, modificată şi completată prin H.G. nr. 522/30.05.2007. 

Activitatea de resurse umane cuprinde şi activitatea de încadrare, avansare, salarizare 
a funcţionarilor publici cu statut special din cele două servicii publice comunitare precum şi 
gestionarea documentelor clasificate care au legătură cu aceste activităţi. În acest sens se 
ţine în permanenţă legătura cu direcţiile ierarhic superioare, respectiv Direcţia Generală de 
Paşapoarte şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru 
emiterea ordinelor prefectului referitoare la raporturile de serviciu ale personalului SPC, 
precum şi a altor documente care au legătură cu această activitate. 
 Conform Planului anual de perfecţionare aprobat, 2 angajați au participat la cursuri de 
formare profesională. 
A fost elaborat şi transmis ANFP-ului planul de ocupare al funcţiilor publice pe anul 2017, 
stabilindu-se numărul de funcţii publice rezervate promovării funcţionarilor publici care 
îndeplinesc condiţiile legale. 
 Lunar au întocmite şi transmise Ministerului Afacerilor Interne statele de personal, 
precum şi alte situaţii solicitate, urmărindu-se corectitudinea aplicării prevederilor legale în 
vigoare.  
 În permanenţă s-a urmărit respectarea şi aplicarea legislaţiei privind salarizarea, 
încadrarea în muncă, transferul, sporurile, indemnizaţiile, premierile, concediile, pensionările, 
etc.. În acest sens au fost emise un număr de 144 de ordine ale prefectului, având ca obiect 
stabilirea de măsuri cu caracter de specialitate din cadrul serviciului. 
 Compartimentul de resurse umane a emis în anul 2016 peste 174 adeverinţe de 
salarizare şi de venit pentru salariaţii care au solicitat astfel de acte. 
 

V.2. Utilizarea resurselor financiare 
 

Activitate financiară se desfăşoară, în principal, conform următoarelor acte normative:    
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,   
OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, OMFP 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, OUG nr. 119/1999 
republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 

Instituţia Prefectului este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, 
prefectul fiind ordonator terţiar de credite, în directa subordonare a ordonatorului principal de 
credite – Ministrul Afacerilor Interne. 

Pentru anul 2016, bugetul final aprobat a fost de 4.940.000 lei, din care: 
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – cheltuieli curente, suma de 2.847.000 lei,  
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – alegeri locale, suma de 3.472.000 lei 
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – alegeri generale, suma de 1.988.000 lei 
 la cap.61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” suma de 1.772.000 lei,  
 Cheltuielile efectuate au fost de 4.913.722 lei, din care: 
 la cap. 51 „Autorităţi publice” – cheltuieli curente, suma de 2.830.130 lei,  
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 la cap. 51 „Autorităţi publice” – alegeri locale, suma de 3.467.340 lei,  
 la cap. 51 „Autorităţi publice” - alegeri generale, suma de 1.887.470 lei,  
 la cap.61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” suma de 1.750.460 lei,  

Bugetul a fost utilizat în proporţie de 99,40 % la cap. 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe” – cheltuieli curente şi în proporţie de 98,78% la cap. 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”. 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

buget aprobat

plăţi efectuate

buget aprobat 2847,00 2311,00 409,00 123 4

plăţi efectuate 2830,13 2301,96 402,17 122,52 3,48

total cheltuieli 
de personal

cheltuieli 
materiale

cheltuieli 
investiţii

despăgubiri 
civile

 
Situaţia utilizării creditelor bugetare la cap. 51.01 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe”-cheltuieli curente (mii lei) 
 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

buget aprobat

plăţi efectuate

buget aprobat 3472,00 3124,00 336,00 12 0

plăţi efectuate 3467,34 3122,38 332,97 11,99 0

total cheltuieli de 
personal

cheltuieli 
materiale

cheltuieli 
investiţii

despăgubiri 
civile

  
Situaţia utilizării creditelor bugetare la cap. 51.01 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe”- alegeri locale (mii lei) 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

buget aprobat

plăţi efectuate

buget aprobat 1988,00 1547,00 409,00 32 0

plăţi efectuate 1886,47 1478,85 376,09 31,53 0

total cheltui cheltui cheltui despă

 
Situaţia utilizării creditelor bugetare la cap. 51.01 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe”- alegeri generale (mii lei) 
 
 

Pentru alegerile locale din 05 iunie au fost calculate, virate și verificate plățile pentru 
un număr de 4506 persoane, având calitatea de membrii ai birourilor electorale, operatori de 
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calculator și personal tehnic auxiliar, iar pentru alegerile parlamentare s-au achitat 
indemnizații pentru 3764  persoane. 
 
 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

buget aprobat

plăţi efectuate

buget aprobat 1772,00 1563,00 139,00 22 48

plăţi efectuate 1750,46 1552,46 128,57 21,83 47,6

total cheltuie cheltuie cheltuie despăg

 
Situaţia utilizării creditelor bugetare la cap. 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională” (mii lei) 

 
Au fost respectate prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, contabilizarea şi raportarea lor. Au 
fost întocmite  343 angajamente bugetare, 1500 ordonanţări de plată, 2757 ordine de plată 
către trezorerie şi 547 foi de vărsământ. 

Prin casieria instituţiei s-a depus la trezorerie suma de 56095 lei reprezentând 
contravaloarea taxelor percepute pentru apostilarea actelor, sumă care se virează bugetului 
de stat și suma de 667791 lei, reprezentând contravaloarea plăcuţelor de înmatriculare, sumă 
care se virează în contul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule 
Bucureşti. 

Începând cu luna iulie 2016, în urma intrării în vigoare a  OUG 41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, volumul de muncă a crescut foarte mult. 
Noile reglementări au impus deschiderea unor noi conturi de către Instituția Prefectului prin 
care au trecut toate sumele încasate pentru taxe permise auto, taxe înmatriculări și taxe 
pașapoarte. Astfel, s-au încasat și virat către beneficiarii sumelor următoarele sume: 
 către DRPCÎV : 761488 lei 
 către RAAPPS : 1018376 
 către Imprimeria Națională: 2252283 lei 
 către bugetul de stat: 589639 lei 

Toate operaţiunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectuării lor 
în documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe şi alte 
documente contabile.  

Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare şi 
Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare le-au fost transmise la timp situaţiile solicitate.  
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V.3. Asigurarea resurselor logistice  
 
 Activitate se desfăşoară în principal conform următoarelor acte normative: Legea nr. 
98/2016 și HG 395/2016, OMAI 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea 
tehnică de autovehicule a structurilor MAI. 
Pe tot parcursul anului s-a urmărit asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a activităţii 
tuturor compartimentelor, asigurându-se baza materială şi echipamentele necesare 
desfăşurării activităţii curente, precum şi întreţinerea echipamentelor, dar toate acestea în 
măsura resurselor financiare disponibile.  

Datorită creditele bugetare reduse nu s-au realizat toate obiectivele propuse pentru 
anul 2016, respectiv: participarea tuturor funcţionarilor publici propuşi la programe de 
perfecţionare. 

În măsura bugetului alocat s-au asigurat condiţiile pentru buna funcţionare a parcului 
auto şi au fost respectate prevederile OMAI 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind 
asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor MAI,  întocmindu-se zilnic foile de parcurs, 
cu centralizarea consumului de combustibil pe fiecare maşină şi predarea evidenţei pentru 
înregistrare în evidenţele contabile, urmărindu-se încadrarea consumului de carburant în 
normativele aprobate. 

S-a elaborat, actualizat şi modificat în funcţie de bugetele lunare alocate, programul 
anual al achiziţiilor publice pe anul 2016, în baza necesităţilor transmise de structurile din 
cadrul instituţiei. Acest plan este utilizat ca un instrument managerial pe baza căruia se 
planifică procesul de achiziţie.  
 În anul 2016 au fost în vigoare 70 de contracte, acte adiţionale şi protocoale de 
colaborare. 
 Având în vedere cele două scrutinuri de alegeri din anul 2016, s-au achiziționat prin 
procedura de cerere de ofertă, respectiv procedura simplificată, servicii de tipărire a 
buletinelor de vot. De asemenea, volumul achizițiilor a crescut în vederea asigurării bunurilor  
și serviciilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor. 
 Pe parcursul anului s-a finalizat contractul încheiat în vederea achiziționării serviciilor 
de actualizare a documentației tehnice și întocmire a caietului de sarcini pentru achiziționarea 
lucrărilor de contrucții pentru obiectivul de investiții ”Clădire Administrativă – Instituţia 
Prefectului – Judeţul Satu Mare”. 
 Procedura de achiziție pentru aceste lucrări în valoare de 13.528.073,11 LEI fără TVA a 
fost începută în cursul lunii septembrie, aceasta continuând și pe parcursul anului 2017. 

 
 V.4. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
 

Prevenirea şi combaterea corupţiei de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu 
Mare a fost unul dintre cele mai importante obiective ale conducerii instituţiei.  

Pe parcursul anului au fost inventariate şi evaluate activităţile cu risc de corupţie 
pentru fiecare structură/funcţie din cadrul instituţiei. Urmare inventarierii s-a actualizat 
Registrul de Riscuri de Corupţie per instituţie.  

Semestrial s-au realizat raportările solicitate de către forurile superioare având ca 
obiect măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. 
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Pe parcursul anului personalul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare a participat la 
seminarii/sesiuni de informare/ întâlniri organizate având ca teme:  

prevenirea unor fapte sau incidente de corupţie care să afecteze activităţile sau imaginea 
instituţiei. 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare în anul 2016 nu au fost raportate 
fapte de corupţie.  
 

VI. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
 

O percepţie corectă a opiniei publice asupra activităţii desfăşurate de Instituţia 
Prefectului în cursul anului nu se putea realiza fără o relaţie eficientă, transparentă şi 
echidistantă cu mass-media locală dar şi centrală, bazată pe principiile care guvernează 
activitatea de comunicare şi relaţii publice.   
 

VI.1. Imagine şi Relaţia cu Mass–Media   
 

Principala modalitate de comunicare cu mass-media a fost sub forma informărilor  
transmise atât presei scrise cât şi celei audio - vizuale şi online, privind acţiunile derulate de 
către prefect, subprefect, sau aparatul de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului în 
vederea participării acestora la toate aceste acţiuni. 

Au fost transmise, pe parcursul anului, către mass – media, peste 90 de astfel de 
instrumente de informare. 

Au avut loc, periodic, întâlniri cu presa, prin intermediul cărora prefectul, subprefectul 
şi şefii de servicii au adus la cunoştiinţa opiniei publice şi mass-media, aspecte curente ale 
activităţii instituţiei. 

De asemenea, s-au organizat conferinţe sau briefinguri de presă, cu ocazia tuturor 
evenimentelor importante – 3.  
 Accesul mass-mediei a fost facilitat la toate evenimentele organizate de către Instituţia 
Prefectului: şedinţe ale Colegiului Prefectural, Comisiei de Dialog Social, Comitetul Consultativ 
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, audienţe, sau la o serie de 
manifestări organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, Zilei Imnului Naţional, Zilei 
Drapelului, Zilei Eroilor, Zilei Armatei, Comemorarea Eroilor Revoluţiei Române ş.a.m.d. 
Structurile organizate la nivel de instituţie au asigurat actualizarea şi completarea permanentă 
a datelor şi informaţiilor postate pe site-ul oficial al Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
conform cerinţelor unei administraţii moderne, transparente şi orientate către cetăţean, 
acestea fiind principii de bază în administraţia publică a ţărilor din Uniunea Europeană şi un 
model pentru instituţia noastră. 

Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare pe pagina oficială a reţelei de socializare 
Facebook a postat zilnic programul şi evenimentele derulate în cadrul istituţiei utilizându-o ca  
un instrument actual şi modern de diseminare a informaţiei. De asemenea, aceasta a fost şi o 
metodă de măsurare a încrederii populaţiei în activităţile desfăşurate de instituţie.  
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Prefectul Judeţului Satu Mare, a răspuns afirmativ la 8 invitaţii de participare la 
emisiunile în direct a posturilor locale de televiziune și radio, respectiv Nord Vest TV, ITV, 
Radio Transilvania, emisiuni care au avut ca teme aspecte privind activitatea instituţiei sau 
colaborarea Instituţiei Prefectului cu autorităţile publice locale, serviciile publice deconcentrate 
şi a altor instituţii organizate la nivel de judeţ.  

 
 
VII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2017 

 
 Creşterea gradului de implicare pentru realizarea în teritoriu a obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare; 
 Perfecţionarea colaborării interinstituţionale între autorităţile administraţiei publice şi 

instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Satu Mare în vederea soluţionării 
problemelor cetăţenilor; 

 Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu partenerii de 
dialog social;  

 Prevenirea corupţiei în sectorul public prin mecanisme şi strategii eficiente; 
 Identificarea şi promovarea, inclusiv prin promovarea de propuneri legislative, a unor 

mecanisme de reducere a birocraţiei în serviciul public. 
 
  
 
         PREFECT  
 
         Radu BUD 
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Raport de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2016 întocmit în baza 
documentaţiei puse la dispoziţie de către aparatul de specialitate din cadrul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Satu Mare, reprezentat prin : 

 Cancelaria Prefectului, Taşnadi Gabriela ……………………. 
 Corpul de Control al Prefectului, Micle Sergiu ………………… 
 Compartimentul Audit Intern, Secară Cristian ………………….. 
 Compartiment Manager Public, Mariţa Cristian ………………………… 
 Serviciul de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Europene şi Situaţii de 

Urgenţă, Antonescu Ramona ……………………… 
 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, Dorle Cosmin …………………….. 
 Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ, Sopoian Monica ……. 
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, Babici 

Simona ……………… 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, 

Moza Zamfir ………………….. 
 

 

  


