
RAPORT RAPORT 
privind privind rezultatelrezultatelee activitactivitățății ii desfdesfășășurateurate

în anul 2017în anul 2017

Instituţia Prefectului Instituţia Prefectului –– Judeţul Satu MareJudeţul Satu Mare



1. Misiunea1. Misiunea

PotrivitPotrivit acteloractelor normative,normative, misiuneamisiunea InstituţieiInstituţiei
PrefectuluiPrefectului esteeste dede aa garantagaranta aplicareaaplicarea şişi respectarearespectarea legiilegii şişi aa
ordiniiordinii publice,publice, prinprin îndeplinireaîndeplinirea atribuţiiloratribuţiilor cucu privireprivire lala::
verificareaverificarea legalităţiilegalităţii acteloractelor administrativeadministrative adoptateadoptate sausau
emiseemise dede autorităţileautorităţile administraţieiadministraţiei publicepublice locale,locale,
contenciosulcontenciosul administrativ,administrativ, gestionareagestionarea situaţiilorsituaţiilor dede urgenţăurgenţă
şişi aa măsurilormăsurilor dede apărareapărare carecare nunu auau caractercaracter militar,militar,
realizarearealizarea politicilorpoliticilor naţionalenaţionale şişi europeneeuropene înîn beneficiulbeneficiul
comunităţiicomunităţii judeţenejudeţene..



2.2. ObiectiveleObiectivele strategicestrategice

 CreştereaCreşterea graduluigradului dede implicareimplicare pentrupentru realizarearealizarea înîn teritoriuteritoriu aa
obiectivelorobiectivelor cuprinsecuprinse înîn ProgramulProgramul dede GuvernareGuvernare;;

 PerfecţionareaPerfecţionarea colaborăriicolaborării interinstituţionaleinterinstituţionale întreîntre autorităţileautorităţile
administraţieiadministraţiei publicepublice şişi instituţiileinstituţiile publicepublice organizateorganizate lala nivelulnivelul
judeţuluijudeţului SatuSatu MareMare înîn vedereavederea soluţionăriisoluţionării problemelorproblemelor
cetăţenilorcetăţenilor;;

 MenţinereaMenţinerea climatuluiclimatului dede pacepace socialăsocială şişi aa uneiunei comunicăricomunicări
permanentepermanente cucu parteneriipartenerii dede dialogdialog socialsocial;;

 PrevenireaPrevenirea corupţieicorupţiei înîn sectorulsectorul publicpublic prinprin mecanismemecanisme şişi
strategiistrategii eficienteeficiente;;

 IdentificareaIdentificarea şişi promovareapromovarea unorunor mecanismemecanisme dede reducerereducere aa
birocraţieibirocraţiei înîn serviciulserviciul public,public, inclusivinclusiv prinprin propuneripropuneri dede
modificărimodificări legislativelegislative..



3. Managementul resurselor instituționale3. Managementul resurselor instituționale

 Eficientizare structuralăEficientizare structurală
ÎnÎn planplan intrainstituţionalintrainstituţional ss--auau realizatrealizat următoareleurmătoarele acțiuniacțiuni::

-- implementareaimplementarea unuiunui sistemsistem dede programareprogramare onon--lineline pentrupentru
accesulaccesul lala ghișeeleghișeele serviciilorserviciilor publicepublice comunitarecomunitare dede permise,permise,
înmatriculăriînmatriculări șiși pașapoartepașapoarte;;

-- continuareacontinuarea implementăriiimplementării proiectuluiproiectului privindprivind gestionareagestionarea
electronicăelectronică aa documentelordocumentelor;;

-- dezvoltareadezvoltarea sistemuluisistemului dede controlcontrol managerialmanagerial internintern;;
-- restructurarearestructurarea conținutuluiconținutului informaționalinformațional alal paginilorpaginilor dede

internetinternet aleale instituțiilorinstituțiilor prefectuluiprefectului;;
-- utilizareautilizarea paginiipaginii dede socialsocial--mediamedia aa instituțieiinstituției caca instrumentinstrument

dede comunicarecomunicare șiși informareinformare eficienteficient..



PPostărileostările zilnicezilnice aleale instituțieiinstituției înîn anulanul 20172017 auau ajunsajuns lala
unun numărnumăr maximmaxim dede 1717..200200 dede vizualizărivizualizări.. CeleCele maimai
vizualizatevizualizate postăripostări auau privitprivit evenimenteleevenimentele carecare marcheazămarchează
sărbătorireasărbătorirea evenimentelorevenimentelor naționalenaționale (Ziua(Ziua NaționalăNațională aa
României,României, ZiuaZiua UniriiUnirii PrincipatelorPrincipatelor Române,Române, ZiuaZiua Drapelului),Drapelului),
dardar sisi celecele privindprivind activitateaactivitatea instituțieiinstituției (audiențele(audiențele publice,publice,
implementareaimplementarea sistemuluisistemului dede programareprogramare onlineonline lala serviciileserviciile
publice,publice, vizitevizite oficiale)oficiale)..



 UtilizareaUtilizarea resurselorresurselor umaneumane
În exercitarea atribuţiilor sale, prefectul este ajutat de În exercitarea atribuţiilor sale, prefectul este ajutat de 

către un subprefect  şi de aparatul de specialitate, având către un subprefect  şi de aparatul de specialitate, având 
următoarea structură:următoarea structură:

 Cancelaria Prefectului,Cancelaria Prefectului,
 Corpul de Control al Prefectului,Corpul de Control al Prefectului,
 Audit Intern,Audit Intern,
 Manager Public,Manager Public,
 Serviciul de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Serviciul de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri 

Europene şi Situaţii de Urgenţă: Europene şi Situaţii de Urgenţă: 
 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ:Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ:
 Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ:Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ:
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple,Paşapoartelor Simple,
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor.Înmatriculare a Vehiculelor.
 Structura de securitate.Structura de securitate.



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

Structura posturilor în cadrul instituţiei Structura posturilor în cadrul instituţiei este este următoarea:următoarea:
–– Autoritate Publică Autoritate Publică –– 44;44;
–– Ordine Publică şi Siguranţă Naţională Ordine Publică şi Siguranţă Naţională –– 31.31.

ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017 auau intervenitintervenit următoareleurmătoarele
modificărimodificări înîn statulstatul dede personalpersonal alal instituțieiinstituției:: doidoi funcţionarifuncţionari
publici,publici, unulunul dede conducereconducere șiși unulunul dede execuțieexecuție auau încetatîncetat
raporturileraporturile dede serviciu,serviciu, douădouă posturiposturi vacantevacante auau fostfost ocupateocupate
temporartemporar prinprin detașare,detașare, iariar unulunul prinprin transfertransfer înîn interesulinteresul
serviciului,serviciului, iariar raportulraportul dede serviciuserviciu alal unuiunui personalpersonal contractualcontractual
dede execuțieexecuție esteeste suspendatsuspendat (concediu(concediu pentrupentru îngrijireaîngrijirea copiluluicopilului
pânăpână lala 22 ani)ani)..



 UtilizareaUtilizarea resurselorresurselor financiarefinanciare

InstituţiaInstituţia PrefectuluiPrefectului –– JudețulJudețul SatuSatu MareMare esteeste instituţieinstituţie
publică,publică, finanţatăfinanţată integralintegral dede lala bugetulbugetul dede stat,stat, prefectulprefectul fiindfiind
ordonatorordonator terţiarterţiar dede credite,credite, înîn directădirectă subordonaresubordonare aa
ordonatoruluiordonatorului principalprincipal dede creditecredite –– MinistMinisteerulrul AfacerilorAfacerilor
InterneInterne..

BugetulBugetul finalfinal aprobataprobat înîn anulanul 20172017 aa fostfost dede 55..777777..000000 leilei..
CheltuielileCheltuielile totaletotale efectuateefectuate înîn anulanul 20172017 auau fostfost 55..707707..787787,,1919
lei,lei, dindin carecare::

•• lala capcap.. 5151 „Autorităţi„Autorităţi publice”publice” –– ActivitateActivitate curentcurentăă,, sumasuma
dede 44..126126..925925,,2525 leilei;;
•• lala capcap..6161 „Ordine„Ordine publicăpublică şişi siguranţăsiguranţă naţională”naţională” sumasuma
dede 11..580580..861861,,9494 leilei



 AchizițiiAchiziții publicepublice
ÎnÎn anulanul 20172017 auau fostfost înîn vigoarevigoare 120120 dede contracte,contracte, acteacte

adiţionaleadiţionale şişi protocoaleprotocoale dede colaborarecolaborare.. PePe parcursulparcursul anuluianului ss--auau
finalizatfinalizat achizițiile,achizițiile, prinprin semnareasemnarea contractelorcontractelor aferente,aferente, pentrupentru
investițiainvestiția aflatăaflată înîn derulare,derulare, astfelastfel::
 ContractulContractul dede lucrărilucrări nrnr.. 55..014014 dindin 2828..0404..20172017,, precumprecum șiși 33 acteacte
adiționaleadiționale aferenteaferente acestuiaacestuia;;
 ContractContract dede serviciiservicii dede dirigențiedirigenție dede șantierșantier nrnr.. 55..808808 dindin
1818..0505..20172017

 AsigurareaAsigurarea resurselorresurselor logisticelogistice
PePe tottot parcursulparcursul anuluianului ss--aa urmăriturmărit asigurareaasigurarea

condiţiilorcondiţiilor pentrupentru bunabuna funcţionarefuncţionare aa activităţiiactivităţii tuturortuturor
compartimentelor,compartimentelor, asigurânduasigurându--sese bazabaza materialămaterială şişi echipamenteleechipamentele
necesarenecesare desfăşurăriidesfăşurării activităţiiactivităţii curente,curente, precumprecum şişi întreţinereaîntreţinerea
echipamentelor,echipamentelor, înîn măsuramăsura resurselorresurselor financiarefinanciare disponibiledisponibile..



4. Realizări în domeniul propriu de  4. Realizări în domeniul propriu de  
competențăcompetență

ÎnÎn calitatecalitate dede reprezentantreprezentant alal GuvernuluiGuvernului RomânieiRomâniei înîn
teritoriu,teritoriu, prefectulprefectul îşiîşi desfăşoarădesfăşoară activitateaactivitatea înîn conformitateconformitate
cucu prevederileprevederile ConstituţieiConstituţiei României,României, LegiiLegii nrnr..340340//20042004,,
privindprivind prefectulprefectul şişi instituţiainstituţia prefectuluiprefectului,, republicarepublicată,tă, cucu
modificărilemodificările şişi completărilecompletările ulterioare,ulterioare, precumprecum şişi aa HH..GG nrnr..
460460//20062006 -- pentrupentru aplicareaaplicarea unorunor prevederiprevederi aleale LegiiLegii
nrnr..340340//20042004 privindprivind PrefectulPrefectul şişi InstituţiaInstituţia PrefectuluiPrefectului..

ÎnÎn concordanțăconcordanță cucu legislațialegislația specifică,specifică, serviciileserviciile dede
specialitatespecialitate dindin cadrulcadrul instituțieiinstituției șiși--auau derulatderulat activitateaactivitatea înîn
anulanul 20172017,, astfelastfel::



A. Cancelaria prefectuluiA. Cancelaria prefectului

AA avutavut înîn vederevedere desfășurareadesfășurarea activitățiiactivității specificespecifice prinprin
debirocratizareadebirocratizarea relațieirelației cucu cetăţeniicetăţenii șiși societateasocietatea civilăcivilă
menținândmenținând oo relaţierelaţie deschisă,deschisă, caracterizatăcaracterizată prinprin echilibru,echilibru,
legalitate,legalitate, transparenţătransparenţă șiși carecare săsă permităpermită implicareaimplicarea
responsabilăresponsabilă aa acestoraacestora lala dezvoltareadezvoltarea parteneriatelorparteneriatelor
publicpublic--privateprivate..



 24 ianuarie24 ianuarie

 9 mai9 mai

 25 mai25 mai

 26 iunie26 iunie

 29 iulie 29 iulie 

 1 octombrie1 octombrie

 25 octombrie 25 octombrie 

 1 Decembrie 1 Decembrie 

 22 decembrie22 decembrie

−− Ziua Unirii Principatelor Române Ziua Unirii Principatelor Române 

−− Ziua IndependențeiZiua Independenței

−− Ziua Eroilor NeamuluiZiua Eroilor Neamului

−− Ziua Drapelului NaţionalZiua Drapelului Naţional

−− Ziua Imnului NaţionalZiua Imnului Naţional

−− Ziua Internaţională a Persoanelor Ziua Internaţională a Persoanelor 
VârstniceVârstnice

−− Ziua Armatei RomâneZiua Armatei Române

−− Ziua Naţională a RomânieiZiua Naţională a României

−− Comemorarea Eroilor Revoluţiei Comemorarea Eroilor Revoluţiei 
RomâneRomâne

Manifestări organizate:



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.
Informări transmise presei: - 120
Întâlniri periodice cu presa prin intermediul cărora s-au adus
la cunoştiinţa opiniei publice şi mass-mediei aspecte curente
ale activităţii instituţiei.
Accesul mass-mediei a fost facilitat la toate evenimentele
organizate de către Instituţia Prefectului
Participări la emisiuni TV – 9
Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare pe pagina oficială a
reţelei de socializare Facebook a postat zilnic evenimentele
derulate în cadrul instituţiei utilizându-o ca un instrument
actual şi modern de diseminare a informaţiei.

 Imagine şi Relaţia cu Mass–Media



La nivelul judeţului Satu Mare, Biroul Judeţean pentru
Romi (BJR) din cadrul instituţiei s-a implicat activ în
transpunerea în teritoriu a Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei romilor şi a Planului General de Măsuri
pentru aplicarea acestui act normativ.

BJR – primeşte zilnic persoane care vin cu diferite
probleme, cele mai multe probleme sunt legate de: venitul
minim garantat, lipsa unei locuinţe, lipsa unui venit / lipsa unui
loc de muncă; infrastructură: apă, curent, drum, reclamaţii la
adresa autorităţilor locale. Astfel, consilierul pe probleme de
romi informează, consiliează, mediază relațiile între diferite
instituţii și cetăţenii de etnia romă.

 Biroul Judeţean pentru Romi



B. Corpul de control al prefectuluiB. Corpul de control al prefectului

 ConsilieriiConsilierii CorpuluiCorpului dede controlcontrol alal prefectului,prefectului, auau coordonatcoordonat pepe
parcursulparcursul anuluianului 20172017 douădouă comisiicomisii mixtemixte dede controlcontrol dindin carecare auau
făcutfăcut parteparte șiși reprezentanţireprezentanţi aiai maimai multormultor instituţiiinstituţii publicepublice;;

 AuAu fostfost efectuateefectuate oo serieserie dede verificăriverificări carecare auau vizatvizat activitateaactivitatea
conduceriiconducerii unorunor unităţiunităţi administrativadministrativ teritorialeteritoriale dede pepe razaraza
judeţuluijudeţului SatuSatu MareMare (primari(primari şişi secretari),secretari), fiindfiind întocmiteîntocmite 99 notenote
dede constatareconstatare carecare cuprindcuprind deficienţeledeficienţele constatateconstatate şişi măsurilemăsurile
dede remediereremediere aleale acestoraacestora;;

 AuAu fostfost înregistrateînregistrate şişi ss--auau desfăşuratdesfăşurat activităţiactivităţi înîn soluţionareasoluţionarea
celorcelor 1818 petiţii,petiţii, sesizărisesizări sausau memorii,memorii, înaintateînaintate sprespre soluţionaresoluţionare..
LaLa finalizareafinalizarea verificărilor,verificărilor, petenţiipetenţii auau fostfost informaţiinformaţi înîn scrisscris cucu
privireprivire lala rezultatulrezultatul acestoraacestora şi,şi, dacădacă situaţiasituaţia aa impusimpus acestacest
lucru,lucru, auau fostfost îndrumaţiîndrumaţi săsă sese adresezeadreseze instituţiilorinstituţiilor abilitateabilitate..



C. DC. Dezvoltare economică, programe și strategii ezvoltare economică, programe și strategii 
guvernamentaleguvernamentale

 ServiciulServiciul monitorizaremonitorizare eelaborealaboreazzăă șiși monitorizeazămonitorizează periodicperiodic
realizarearealizarea obiectivelorobiectivelor cuprinsecuprinse înîn ProgramulProgramul dede DezvoltareDezvoltare
EconomicăEconomică şişi SocialăSocială aa JudeţuluiJudeţului SatuSatu MareMare.. UrmăreșteUrmărește
termeneletermenele prevăzuteprevăzute,, precumprecum şişi greutăţilegreutăţile întâmpinateîntâmpinate,, dede
asemeneaasemenea propunepropune soluţiisoluţii pentrupentru eliminareaeliminarea eventualeloreventualelor
disfuncţionalităţidisfuncţionalităţi apăruteapărute;;
 AcţiunileAcţiunile desfăşuratedesfăşurate înîn domeniuldomeniul afacerilorafacerilor europeneeuropene auau fostfost
orientateorientate înîn specialspecial cătrecătre:: diseminareadiseminarea informaţieiinformaţiei privindprivind
accesareaaccesarea fondurilorfondurilor europeneeuropene precumprecum şişi aa mecanismuluimecanismului
instituţionalinstituţional UU..EE.;.; monitorizareamonitorizarea proiectelorproiectelor finanţatefinanţate dindin fondurifonduri
europeneeuropene dindin JudeţulJudeţul SatuSatu MareMare;; eliminareaeliminarea barierelorbarierelor înîn caleacalea
libereiliberei circulaţiicirculaţii aa serviciilorserviciilor şişi aa dreptuluidreptului dede stabilirestabilire aa
persoanelorpersoanelor;;



D. Controlul legalității, al aplicării actelor D. Controlul legalității, al aplicării actelor 
normative și contencios administrativnormative și contencios administrativ

ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017 ServiciulServiciul juridicjuridic şişi contencioscontencios
administrativ,administrativ, aa efectuatefectuat verificareaverificarea legalităţiilegalităţii HotărârilorHotărârilor
ConsiliilorConsiliilor Locale,Locale, aa ConsiliuluiConsiliului Judeţean,Judeţean, precumprecum şişi aa
DispoziţiilorDispoziţiilor emiseemise dede primariprimari..

ActivitateaActivitatea derulatăderulată aa avutavut înîn vederevedere următoareleurmătoarele aspecteaspecte
structuratestructurate dupădupă cumcum urmeazăurmează::

AA.. ActeActe administrativeadministrative adoptateadoptate şişi emiseemise -- 2323..975975
BB.. ActeActe administrativeadministrative supusesupuse proceduriiprocedurii prealabileprealabile sausau

atacateatacate lala instanţainstanţa dede ContenciosContencios AdministrativAdministrativ -- 347347
PentruPentru unun numărnumăr dede 136136 acteacte administrativeadministrative ss--aa realizatrealizat

proceduraprocedura prealabilăprealabilă șiși auau fostfost revocaterevocate sausau modificatemodificate dede cătrecătre
autoritateaautoritatea administrativăadministrativă emitentăemitentă..



 Ordinele Prefectului emise în 2017

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.)

125

b. ordine privind atribuirea terenului aferent imobilelor 
conform art.36 din Legea nr.18/1991 

84

c. ordine ce reglementează probleme de personal –
salarizare 

203

d. convocarea Colegiului Prefectural 12
e. încetare de mandate consilieri locali 4
f. alte situații 12
TOTAL 440



La nivelul Instituţiei La nivelul Instituţiei 
Prefectului au fost înregistrate Prefectului au fost înregistrate 
un număr de  342 dosare, un număr de  342 dosare, 
aflate în diferite faze aflate în diferite faze 
procesuale. procesuale. 

DintreDintre acesteaacestea::
 263 au ca obiect aplicarea 263 au ca obiect aplicarea 

legilor fondului funciar,legilor fondului funciar,
 79 sunt acţiuni în contencios 79 sunt acţiuni în contencios 

administrativ.administrativ.

 Dosare

236

79

obiectul dosarelor

aplicarea legilor 
fondului funciar

acțiuni în contencios 
administrativ



E. Urmărirea aplicării actelor normative cu E. Urmărirea aplicării actelor normative cu 
caracter reparatoriucaracter reparatoriu

AplicareaAplicarea legilorlegilor fonduluifondului funciarfunciar::
ÎnÎn anulanul 20172017,, auau fostfost eliberateeliberate unun numărnumăr dede 11..466466 titlurititluri dede
proprietateproprietate pentrupentru oo suprafaţăsuprafaţă dede 22..458458 haha..
AplicareaAplicarea LegiiLegii nrnr.. 1010//20012001 privindprivind regimulregimul juridicjuridic alal
unorunor imobileimobile preluatepreluate înîn modmod abuzivabuziv înîn perioadaperioada 66
martiemartie 19451945 –– 2222 decembriedecembrie 19891989::
ÎnÎn anulanul 20172017 auau fostfost înregistrateînregistrate unun numărnumăr dede 2323 dosaredosare

soluţionatesoluţionate prinprin dispoziţiiledispoziţiile primarilor,primarilor, avândavând caca obiectobiect
acordareaacordarea dede despăgubiridespăgubiri oriori restituirearestituirea înîn echivalent,echivalent, dindin
carecare:: 88 auau fostfost predatepredate AutorităţiiAutorităţii NaţionaleNaţionale pentrupentru RestituireaRestituirea
ProprietăţilorProprietăţilor cucu avizulavizul dede legalitate,legalitate, 99 auau fostfost respinserespinse șiși 66
suntsunt înîn lucrulucru..



F. Informare, relații publice și apostilare F. Informare, relații publice și apostilare 
documentedocumente

11.. ActivitateaActivitatea dede audienaudiențețe șiși soluționaresoluționare aa petițiilorpetițiilor
AudienţeAudienţe:: -- auau fostfost programateprogramate unun numărnumăr dede 3737 ședințeședințe dede
audiențăaudiență,, lala carecare auau participatparticipat 155155 persoanepersoane;;
-- unun numărnumăr dede 297297 dede cazuricazuri//persopersoaanene carecare ss--auau prezentprezentatat pentrupentru
audiențaudiențe,e, auau fostfost consiliateconsiliate dede cătrecătre cconsilierulonsilierul responsabilresponsabil dede relațiarelația
cucu publiculpublicul
Petiții înregistratePetiții înregistrate: 277: 277, din care rezolvate:, din care rezolvate:

 favorabil/parțial:      favorabil/parțial:      189189
 nefavorabil: nefavorabil: 3636
 intern: intern: 66
 declinată competența: declinată competența: 44
 clasate: clasate: 77
 în curs de rezolvare: în curs de rezolvare: 3535



22.. ApostilareaApostilarea documentelordocumentelor

De la începutul anului 2017 au fost depuse 1.925 cereri din
care:

Persoane fizice 1.145

Persoane juridice 780

Număr acte apostilate 2.528

Valoarea taxelor consulare 5.544

Valoarea încasată pe cereri 471

Valoarea totală a taxelor achitate 6.015



G. Monitorizarea activității serviciilor publice G. Monitorizarea activității serviciilor publice 
deconcentratedeconcentrate

11.. ActivitateaActivitatea ColegiuluiColegiului PrefecturalPrefectural alal JudețuluiJudețului SatuSatu
MareMare

 MembriMembri înîn ColegiulColegiul PrefecturalPrefectural suntsunt reprezentanțiireprezentanții serviciilorserviciilor
publicepublice deconcentratedeconcentrate șiși aiai InstituțieiInstituției Prefectului,Prefectului, înîn numărnumăr
dede 2626 permanențipermanenți șiși 1414 invitațiinvitați..

 ActivitateaActivitatea ColegiuluiColegiului PrefecturalPrefectural pepe parcursulparcursul anuluianului 20172017 ss--
aa concretizatconcretizat întrîntr--unun numărnumăr dede 1212 şedinţeşedinţe ordinareordinare carecare auau
avutavut caca subiect,subiect, prezentăriprezentări subsub formăformă dede informări,informări, rapoarte,rapoarte,
analizeanalize aleale activităţiloractivităţilor specificespecifice şişi aa măsurilormăsurilor dede
îmbunătăţireîmbunătăţire aa activităţiiactivităţii instituțiilorinstituțiilor șiși serviciilorserviciilor dede lala nivelulnivelul
județuluijudețului SatuSatu MareMare..

 AuAu fostfost adoptateadoptate 22 HotărâriHotărâri aleale ColegiuluiColegiului PrefecturalPrefectural..



22.. ActivitateaActivitatea ComisieiComisiei dede dialogdialog socialsocial aa JudețuluiJudețului SatuSatu
MareMare

 ComponenţaComponenţa comisieicomisiei dede dialogdialog socialsocial aa fostfost stabilităstabilită astfelastfel:: 22
președințipreședinți șiși 2323 dede membrimembri (( 1010 rreprezentanţieprezentanţi aiai instituţiilorinstituţiilor șiși
autoritățilorautorităților publicepublice;; 88 reprezentanţireprezentanţi aiai confederaţiilorconfederaţiilor patronalepatronale
reprezentativereprezentative lala nivelnivel naţionalnaţional;; 55 reprezentanţireprezentanţi aiai confederaţiilorconfederaţiilor
sindicalesindicale reprezentativereprezentative lala nivelnivel naţionalnaţional))..

 ActivitateaActivitatea ComisieiComisiei dede DialogDialog SocialSocial dede pepe lângălângă InstituţiaInstituţia
PrefectuluiPrefectului –– JudeţulJudeţul SatuSatu MareMare ss--aa concretizatconcretizat prinprin 99 şedinţeşedinţe caca
răspunsrăspuns lala solicitărilesolicitările venitevenite dindin parteapartea partenerilorpartenerilor dede dialogdialog
social,social, respectivrespectiv aa sindicatelorsindicatelor şişi aa patronatelorpatronatelor..



33.. ActivitateaActivitatea ComitetuluiComitetului consultativconsultativ dede dialogdialog civiccivic
pentrupentru persoanelepersoanele vârstnicevârstnice alal județuluijudețului SatuSatu MareMare

ÎnÎn anulanul 20172017 auau avutavut locloc 1010 şedinţeşedinţe aleale ComitetuluiComitetului
ConsultativConsultativ dede DialogDialog CivicCivic pentrupentru PersoanelePersoanele VârstniceVârstnice

PePe parcursulparcursul anuluianului 20172017 auau fostfost făcutefăcute oo serieserie dede
intervenţiiintervenţii înîn scrisscris lala PrimăriaPrimăria MunicipiuluiMunicipiului SatuSatu Mare,Mare, CosiliulCosiliul
JudeţeanJudeţean SatuSatu Mare,Mare, PolițiaPoliția LocalăLocală SatuSatu Mare,Mare, CasaCasa dede AsigurăriAsigurări
dede Sănătate,Sănătate, pentrupentru aa informainforma acesteaceste instituţiiinstituţii cucu privireprivire lala
problemeleproblemele ridicateridicate dede persoanelepersoanele vârstnicevârstnice şişi aa--ii sprijinisprijini înîn
rezolvarearezolvarea acestoraacestora..



 Videoconferinţe cu participarea SPD-urilor

În anul 2017 au fost organizate 20 videoconferinţe pe
următoarele teme:
situaţii de urgenţă: - gestionarea efectelor meteorologice pe perioada
iernii; gestionarea codurilor galben – portocaliu; a efectelor generate de
temperaturile ridicate; - pregătirea sezonului rece 2017 – 2018;
bugetarea pe programe de sănătate;
aspecte ce privesc aplicarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice și aspecte ce țin de domeniul
asistenței sociale;
inițierea proiectului Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor
de stare civilă – SIIEASC – finanțat prin intermediul Programului
Operațional Competitivitate , Axa prioritară 2 ;
pregătirea viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene, pe care
România o va deține în primul semestru a anului 2019;



H. Managementul situațiilor de urgențăH. Managementul situațiilor de urgență

ComitetulComitetul JudețeanJudețean pentrupentru SituațiiSituații dede UrgențăUrgență (CJSU)(CJSU) ss--aa
întrunitîntrunit înîn 22 şedinţeşedinţe ordinareordinare şişi 44 şedinţeşedinţe extraordinareextraordinare înîn urmaurma
căroracărora auau fostfost adoptateadoptate 55 hotărârihotărâri..
TematicaTematica ședințelorședințelor aa fostfost axatăaxată pepe următoareleurmătoarele problemeprobleme::

 verificareaverificarea stăriistării tehnicetehnice aa lucrărilorlucrărilor hidrotehnicehidrotehnice cucu rolrol dede apărareapărare împotrivaîmpotriva
inundaţiilorinundaţiilor;;

 măsurilemăsurile cece ss--auau impusimpus pentrupentru gestionareagestionarea situaţiilorsituaţiilor dede urgenţăurgenţă generategenerate dede
fenomenelefenomenele meteometeo periculoasepericuloase;;

 aprobareaaprobarea PlanuluiPlanului dede măsurimăsuri pentrupentru perioadaperioada dede vară,vară, urmareurmare aa prognozeiprognozei meteometeo
dede caniculăcaniculă şişi secetăsecetă hidrologicăhidrologică;;

 aprobareaaprobarea planuluiplanului dede măsurimăsuri pentrupentru prevenireaprevenirea şişi combatereacombaterea efectelorefectelor
fenomenelorfenomenelor meteorologicemeteorologice periculoasepericuloase specificespecifice sezonuluisezonului recerece 20172017 –– 20182018.;.;

 stabilireastabilirea măsurilormăsurilor dede prevenireprevenire aa produceriiproducerii inundaţiilorinundaţiilor pepe teritoriulteritoriul localităţilorlocalităţilor dindin
judeţjudeţ (măsuri(măsuri dede salubrizaresalubrizare aa cursurilorcursurilor dede apă)apă);;

 actualizareaactualizarea componenţeicomponenţei membrilormembrilor CJSUCJSU..



I. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și I. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple Evidența Pașapoartelor Simple 

ÎnÎn perioadaperioada 0101..0101-- 3131..1212..20172017 lala SPCEEPSSPCEEPS SatuSatu MareMare
situaţiasituaţia statisticăstatistică sese prezintăprezintă astfelastfel::

Nr. 
crt. Denumire indicator

1.
Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor
simple electronice

13.106

2.
Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor
simple temporare

9.265

3. Paşapoarte electronice emise 13.114
4. Paşapoarte temporare emise 9.214



J. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de J. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a VehiculelorConducere și Înmatriculare a Vehiculelor

ActivitateaActivitatea desfășuratădesfășurată pepe linielinie dede permisepermise dede conducereconducere șiși
examinăriexaminări autoauto::

În anul 2017 au fost:
-- emiseemise unun numărnumăr dede 1919..946946 permisepermise dede conducereconducere noinoi;;
- au fost examinate la proba teoretică 13.521 persoane în vederea
obţinerii permisului de conducere, fiind admise 5.962 persoane;
- examinate la proba de traseu 7.165 persoane, fiind admise 5.216
persoane.

ActivitateaActivitatea desfășuratădesfășurată pepe linielinie dede înmatriculareînmatriculare șiși
evidențăevidență aa vehiculelorvehiculelor

ÎnÎn aceastăaceastă perioadăperioadă au fost ::
- emise 25.473 certificate de înmatriculare;
- radiate din circulaţie 14.031 vehicule;
- eliberate 15.400 autorizaţii de circulaţie provizorii .



Obiective pentru 2018Obiective pentru 2018

 TranspunereaTranspunerea lala nivelnivel judeţeanjudeţean aa obiectivelorobiectivelor şişi măsurilormăsurilor cuprinsecuprinse înîn
ProgramulProgramul dede GuvernareGuvernare;;

 ColaborareColaborare interinstituţionalăinterinstituţională eficientăeficientă întreîntre autorităţileautorităţile administraţieiadministraţiei
publicepublice şişi instituţiileinstituţiile publicepublice organizateorganizate lala nivelulnivelul judeţuluijudeţului SatuSatu MareMare
pentrupentru unun serviciuserviciu publicpublic dede calitatecalitate;;

 MenţinereaMenţinerea climatuluiclimatului dede pacepace socialăsocială şişi aa uneiunei comunicăricomunicări permanentepermanente cucu
parteneriipartenerii dede dialogdialog socialsocial;;

 ContinuareaContinuarea implementăriiimplementării lala nivelulnivelul instituţieiinstituţiei aa măsurilormăsurilor cuprinsecuprinse înîn
StrategiaStrategia pentrupentru ConsolidareaConsolidarea AdministraţieiAdministraţiei PublicePublice prinprin proceseprocese
decizionaledecizionale coerente,coerente, resurseresurse umaneumane competentecompetente șiși binebine gestionate,gestionate, unun
managementmanagement eficienteficient șiși transparenttransparent alal cheltuielilorcheltuielilor publice,publice, oo structurăstructură
instituționalinstituțional--administrativăadministrativă adecvată,adecvată, proceduriproceduri dede funcționarefuncționare clare,clare,
simplesimple șiși predictibile,predictibile, precumprecum șiși oo atitudineatitudine șiși culturăcultură organizaționalăorganizațională
centratecentrate pepe promovareapromovarea interesuluiinteresului publicpublic..



Vă mulţumim pentru atenţie!Vă mulţumim pentru atenţie!

www.prefecturasatumare.rowww.prefecturasatumare.ro


