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CAPITOLUL I 
PREZENTAREA INSTITU IEI 

 
1.  Prezentare general  
Institu ia Prefectului Jude ul Gorj, este o institu ie public  cu personalitate 

juridic , cu patrimoniu şi buget propriu, a carei func ionare este patronat  , în principal, 
de prevederile Constitu iei României, cele ale Legii privind prefectul şi institu ia 
prefectului nr. 340/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare, cele ale Hot rârii 
Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului. 

 
Activitatea prefectului se întemeiaz  pe principiile: 

a) legalit ii, impar ialit ii şi obiectivit ii; 
b) transparen ei şi liberului acces la informa iile de interes public; 
c) eficien ei; 
d) responsabilit ii; 
e) profesionaliz rii; 
f) orient rii c tre cet ean. 

 
În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte urm toarele 

atribu ii principale: 
 asigur , la nivelul jude ului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, a 

ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum 
şi a ordinii publice; 

 ac ioneaz  pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare şi dispune m surile necesare pentru îndeplinirea lor, în 
conformitate cu competen ele şi atribu iile ce îi revin, potrivit legii; 

 ac ioneaz  pentru men inerea climatului de pace social  şi a unei 
comunic ri permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând 
o aten ie constant  prevenirii tensiunilor sociale; 

 colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale pentru determinarea 
priorit ilor de dezvoltare teritorial ; 

 verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ean, ale 
consiliului local sau ale primarului; 

 asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, 
în condi iile stabilite prin lege, a m surilor de preg tire şi interven ie pentru 
situa ii de urgen ; 

 dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de 
urgen , m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora 
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şi foloseşte în acest sens sumele special prev zute în bugetul propriu cu 
aceast  destina ie; 

 utilizeaz , în calitate de şef al protec iei civile, fondurile special alocate de la 
bugetul de stat şi baza logistic  de interven ie în situa ii de criz , în scopul 
desf şur rii în bune condi ii a acestei activit i; 

 dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi 
ap rarea drepturilor şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate; 

 asigur  realizarea planului de m suri pentru integrare european ; 
 dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a 

politicilor de integrare european ; 
 hot r şte, în condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare 

din ar  şi din str in tate, în vederea promov rii intereselor comune; 
 asigur  folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre 

cet enii apar inând minorit ilor na ionale şi serviciile publice 
deconcentrate în unit ile administrativ-teritoriale în care aceştia au o 
pondere de peste 20%. 

   Prefectul îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi îns rcin rile stabilite de Guvern. 
 
 
 
 

2. Organizarea Institu iei 
 

Potrivit Ordinului Prefectului nr.302/19.11.2013 privind aprobarea Structurii de 

organizare şi a Statului de func ii ale Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, ca urmare a 

reorganiz rii institu iei, începând cu data de 19.11.2013, structura organizatoric  a 

Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj se prezint  astfel: 

A. Înal i func ionari publici 

B. Cancelaria Prefectului 

C. Structura de specialitate: 

I. Corpul de Control al Prefectului 

II. Compartimentul Audit Intern 
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III. Compartimentul Financiar Contabilitate 

IV. Serviciul Informare, Rela ii Publice, Secretariat, Apostil , Administrativ şi 

Achizi ii Publice: 

a) Compartimentul Informare, Rela ii Publice şi Secretariat 

b) Compartimentul Apostil  

c) Compartimentul Administrativ şi Achizi ii Publice 

V. Serviciul Verificarea Legalit ii Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter  

Reparatoriu şi Contencios Administrativ: 

a) Compartimentul Verificarea Legalit ii Actelor şi Contencios Administrativ 

b) Compartimentul Fond Funciar şi Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu 

c) Compartimentul Rela iile cu Autorit ile Locale, Procesul Electoral şi Resurse 

Umane 

VI. Serviciul Afaceri Europene, Situa ii de Urgen , Dezvoltare Economic  şi 

Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate: 

a) Compartimentul Afaceri Europene 

b) Compartimentul Situa ii de Urgen , Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea 

Serviciilor Publice Deconcentrate 

VII. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor 

VIII. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor 

Simple. 
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CAPITOLUL II 
ACTIVITATEA CANCELARIEI PREFECTULUI 

 
Cancelaria Prefectului este organizat  şi îşi desf şoar  activitatea conform 

prevederilor din Legea nr. 340/2004, republicat , privind prefectul şi Institu ia 
Prefectului. 

Atribu iile personalului încadrat în aceast  structur  au fost cele stabilite prin 
fişele postului realizate potrivit actelor normative. 

În cadrul Cancelariei Prefectului – jude ul Gorj, îşi desf şoar  activitatea patru 
salaria i: 

 un director de cancelarie 
 un consilier 
 un consultant 
 un secretar 

Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care in cursul 
anului 2014 a desf şurat urm toarele activit i principale: 
 

La capitolul activit i cotidiene, personalul Cancelariei Prefectului a asigurat 
condi iile necesare programului zilnic de lucru al prefectului: 
 

∙ organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentan ii locali ai societ ii civile, ai 
sindicatelor şi patronatelor; 

∙ întocmirea sintezelor mass-media pentru informarea prefectului si subprefectului 
; 

∙ informarea prefectului asupra principalelor probleme şi tendin e ale mediului 
social şi economic, in urma analiz rii datelor oferite de sondaje, statistici şi studii; 

∙ au fost asigurate condi iile particip rii sau reprezent rii prefectului la diverse 
manifest ri dedicate unor evenimente aniversare, comemor ri, depuneri de 
coroane sau la manifest ri cultural-artistice desf şurate la nivelul jude ului. 

 
In ceea ce priveşte activit ile periodice, Cancelaria Prefectului s-a ocupat de: 

∙ organizarea şedin elor de lucru ale prefectului; 
∙ desf şurarea întâlnirilor de analiz  şi evaluare a rezultatelor serviciilor publice 

deconcentrate; 
∙ asigurarea condi iilor necesare particip rii prefectului la videoconferin e; 
∙ organizarea, la solicitarea prefectului, a conferin elor de pres  şi a briefingurilor, 

în scopul de a informa opinia public  şi mass-media despre ac iunile prefectului; 
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∙ transmiterea c tre mijloacele de informare in mas  a comunicatelor de pres  şi a 
invita iilor la evenimentele organizate de Institu ia Prefectului, precum şi 
postarea acestor materiale informative pe site-ul institu iei; 

∙ documentarea şi realizarea, in prealabil, a unei mape informative de background 
pentru fiecare dintre evenimentele la care şeful Institu iei Prefectului a participat, 
in scopul form rii unei imagini cat mai ample asupra respectivei manifest ri; 

∙ asigurarea realiz rii, între inerii şi actualiz rii site-ului oficial al Institu iei 
Prefectului; 

∙ organizarea întâlnirilor prilejuite de vizite ale unor personalit i locale sau 
na ionale. 
 
 Activitatea de comunicare cu institu iile mass-media anul 2011 
Anul 2014 a reprezentat o perioad  complex  din punct de vedere al 

evenimentelor de media. De-a lungul anului au fost editate şi transmise de c tre 
purt torul de cuvânt aproximativ 150  de comunicate, inform ri şi lu ri de pozi ie fa  
de situa ii şi evenimente care au solicitat reac ie din partea Institu iei Prefectului. 

Prefectul a sus inut 15 conferin e de pres , dar evenimentele şi activit ile 
curente ale institu iei şi reprezentan ilor acesteia au fost reflectate în presa local , 
regional  şi central  prin faptul c  în majoritatea situa iilor reprezentan ii mass media 
au fost invita i la şedin ele şi întâlnirile de lucru organizate, iar în func ie de subiectele 
de pres , au participat la discu ii sau la declara iile sus inute la finalul acestora. 

Au existat totodat  numeroase solicit ri din partea jurnaliştilor privind 
prezentarea unei opinii a institu iei referitor la evenimentele cu impact mediatic la care 
prefectul a r spuns punctual. 

S-a realizat zilnic monitorizarea presei locale şi centrale, informând în timp util 
prefectul în leg tur  cu con inutul articolelor care f ceau referire la activitatea institu iei, 
a Guvernului României sau în care erau relevate aspecte de interes public. S-au realizat 
materiale în vederea particip rii la emisiuni televizate pentru expunerea ac iunilor şi 
proiectelor institu iei în vederea unei prompte inform ri a cet enilor. 

Prefectul jude ului Gorj a participat în anul 2014 la o serie de activit i, ceremonii 
şi activit i aniversare precum: 

‐ edin a de lucru organizat  de Consiliul jude ean Gorj i Institu ia Prefectului 
- jude ul Gorj, cu autorit ile publice locale i serviciile publice de la nivelul 
jude ului Gorj; 

‐ "Simpozionul Na ional Brâncu iana"; 
‐ Vizita ambasadorului Poloniei E.S. Marek Szczygiel; 
‐ Ceremonia de predare – primire a comenzii unit ii i a Drapelului de Lupta; 
‐ Conferin a de dare de seam  anual  organizat  de Liga Pensionarilor; 
‐ simpozionul national ,,Patologia respiratorie în practica medical  curent ”; 
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‐ Sarb toarea de la Novaci ''Urcatul oilor la munte''; 
‐ Festivalul Na ional de Folclor i Meste uguri Populare ''Pe fir de balad ''; 
‐ S rbatoarea Nuculu; 
‐ Ziua Drapelului; 
‐ Manifest rile dedicate s rb toririi a 45 de ani de la înfiin area Centrului 105 

Comunica ii R.M.N.C.; 
‐ Ziua Imnului Na ional; 
‐ Festivalul Tineretului; 
‐ Festivalul Interna ional de Folclor; 
‐ Sfin irea M n stirii Icoana-Crasna; 
‐ Festivalul R citurilor; 
‐ Festivitatea de deschidere a anului universitar ; 
‐ Manifest rile dedicate ''Luptelor de la Podul Jiului''; 
‐ Manifest rile dedicate împlinirii a 122 de ani de la înfiin area Spitalului 

C rbunesti; 
‐ ''Ziua Na ional  a Traiului de Munte''; 
‐ Ziua Poli iei; 
‐ Ziua Jandarmeriei; 
‐ Ziua Interna ional  a romilor; 
‐ Ziua Veteranilor de R zboi; 
‐ Ziua Eroilor; 
‐ Ziua Armatei; 
‐ Ziua Revolu iei Romane; 
‐ Ziua Na ional  a României; 
‐ Zilele ora elor i comunelor Judetului Gorj; 
‐ Audien e cu cet enii; 
‐ edin a Comitetului Opera ional Consultativ al jude ului Gorj; 
‐ Videoconferin e; 
‐ edin a Comisiei Jude ene de Fond Funciar; 
‐ edin a Comisiei Jude ene de Dialog Social; 
‐ Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice; 
Cu aceste ocazii au fost organizate sedin ele, întocmirea discursurilor şi mesajelor 

oficiale prezentate de prefect sau de reprezentan ii acestuia. 
Abordarea corect  a rela iei institu ie public  – mass-media, a fost elementul 

care poate genera concluzia conform c reia anul 2014 a fost unul bun din punct de 
vedere al reflect rii activit ii prin intermediul mijloacelor de informare în mas , şi 
tocmai datorit  acestei abord ri corecte şi a unei colabor ri transparente, putem afirma 
c  rela ia institu iei cu presa a fost una foarte bun . 
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CAPITOLUL III 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL 
 
Prin documentele de planificare strategic  (Strategia de dezvoltare a Institu iei 

Prefectului - Jude ul Gorj) şi cele de planificare opera ional  (Planul de Management al 
activit ii financiar contabile) i-au fost atribuite urm toarele obiective generale şi 
opera ionale: 

 ÎMBUN T IREA PROCESULUI FINANCIAR CONTABIL  
 Sus inerea financiar  şi material  pentru realizarea obiectivelor specifice ale 

tuturor structurilor organizatorice ale institu iei. 
 Plata corect  şi la timp a angajamentelor asumate 
 Reflectarea, prin documentele de sintez , a unei imagini fidele, clare şi complete 

a patrimoniului. 
 Îmbun t irea organizatoric  şi func ional  a Compartimentului Financiar 

Contabilitate, în conformitate cu legisla ia în vigoare aplicabil  şi principiile de 
management instituite de conducerea institu iei. 

 Îmbun t irea cadrului metodologic şi procedural al compartimentului. 
 Îmbun t irea procesului de perfec ionare profesional  a personalului 

compartimentului. 
   

Ac iunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate: 
Compartimentul Financiar Contabilitate şi-a exercitat atribu iile de contabilitate 

financiar  cât şi contabilitate de gestiune în conformitate cu prevederile legale, 
respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi 
eficien ei cheltuielilor. 

Pentru o mai corect  şi exact  reflectare a opera iunilor economico financiare s-
au respectat principiile contabilit ii de drepturi şi obliga ii, şi anume, înregistrarea în 
momentul cre rii, transform rii sau dispari iei unei valori economice, a unei crean e sau 
obliga ii. 

Corelarea documentelor de planificare bugetar  anual  şi multianual  cu 
obiectivele generale şi specifice ale institu iei ca întreg, în acest sens fiind elaborate 
urm toarele documente: proiectul de buget pe anul 2014, proiectul de buget pe anul 
2015 şi estim rile pentru perioada 2016 – 2018. 

Prin bugetele ini iale şi rectificate, aprobate de ordonatorul principal de credite, 
pe baza necesit ilor exprimate la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj, precum şi  
în conformitate cu prevederile HG  nr.103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a 
structurii de cheltuieli necesare pentru preg tirea, organizarea şi desf şurarea alegerilor 
pentru membrii din România în Parlamentul European, HG  nr. 259/2014 privind 
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aprobarea m surilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru preg tirea, organizarea 
şi desf şurarea alegerilor par iale pentru Camera Deputa ilor şi Senat din data de 25 
mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului 
buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi 
utilizate la aceste alegeri, precum şi a condi iilor şi duratei p str rii materialelor 
rezultate din procesul electoral şi HG  nr. 705/2014 privind aprobarea bugetului şi a 
cheltuielilor necesare pentru preg tirea, organizarea şi desf şurarea alegerilor pentru 
Preşedintele României din anul 2014, au fost repartizate resursele financiare şi utilizate 
pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale institu iei, care, în structur  se 
prezint  astfel: 

CATEGORIA DE 
CHELTUIAL  

Buget 
aprobat 

la nivelul 
anului 
2014 

Credite 
deschise 

la 
31.12.2014 

Pl i 
efectuate 

la 
31.12.2014 

Procent 
de 

realizare 
% 

AUTORIT I 
PUBLICE ŞI 
AC IUNI EXTERNE 

7.405.000,00 7.403.970,00 7.335.759,57 99,00 %

CHELTUIELI 
CURENTE 

7.365.000,00 7.363.970,00 7.304.570,57 99,00 %

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

6.373.000,00 6.373.000,00 6.332.400,00 99,00 %

BUNURI ŞI SERVICII 978.000,00 978.000,00 959.355,60 98,00 %
ALTE CHELTUIELI 
DESP GUBIRI CIVILE 

14.000,00 12.970,00 12.814,97 92,00 %

ALTE TRANSFERURI 0,00  
ACTIVE  
NEFINANCIARE 

40.000,00 40.000,00 39.900,00 99,00 %

FINAN ARE ANI 
PRECEDEN I 

-8711 

 

CATEGORIA DE 
CHELTUIAL  

Buget 
aprobat 

la nivelul 
anului 2014 

Credite 
deschise 

la 
31.12.2014 

Pl i 
efectuate 

la 
31.12.2014 

Procent 
de 

realizare 
% 

ORDINE PUBLIC  
ŞI SIGURAN  
NA IONAL  

1.583.000,00 1.582.610,00 1.564.892,91 99,00 %
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CHELTUIELI 
CURENTE 

1.583.000,00 1.582.610,00 1.564.892,91 99,00 %

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

1.480.000,00 1.479.610,00 1.470.342,00 99,00 %

BUNURI ŞI 
SERVICII 

103.000,00 103.000,00 96.343,91 94,00 %

ALTE CHELTUIELI 
DESP GUBIRI 
CIVILE 

    

FINAN ARE ANI 
PRECEDEN I 

  -1.792,91  

 
Implementarea bugetului s-a f cut cu încadrarea în aloca iile bugetare 

trimestriale şi anuale, astfel: 
 gestionarea bugetului aprobat al institu iei s-a f cut cu detalierea cheltuielilor pe 

structura clasifica iei indicatorilor privind finan ele publice: capitol, titlu de 
cheltuieli, subcapitol, articol, alineat; 

 gestionarea rectific rilor bugetului s-a f cut în condi ii similare cu gestionarea 
bugetului aprobat; 

 gestionarea deschiderilor de credite bugetare s-a f cut prin eviden a sumelor 
primite la nivel de articol şi alineat bugetar; 

 s-a respectat nivelul aloca iilor bugetare pe capitole, articole şi aliniate bugetare. 
 
Eficien a utiliz rii fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Interne, 

Institu iei Prefectului – ordonator ter iar de credite - a fost asigurat  prin: 
 exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor opera iunilor 

care afecteaz  fondurile publice şi patrimoniul public; 
 respectarea sistemului ALOP (Angajarea – Lichidarea – Ordonan area – Plata) 

în derularea opera iunilor financiare ale institu iei, precum şi organizarea, 
men inerea unei eviden e stricte şi raportarea angajamentelor legale şi 
bugetare; 

 monitorizarea cheltuielilor de personal, materiale şi de capital şi a contului  de 
execu ie privind pl ile şi cheltuielile efectuate; 

 înregistrarea tuturor opera iunilor contabile în programul de contabilitate 
(situa ii conturi, note contabile, balan e de verificare, registrul jurnal, analiza 
soldurilor tuturor conturilor contabile, balan e analitice pe fiecare gestiune în 
parte, valorificare inventar etc.); 
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 întocmirea documentelor pentru acordarea drepturilor salariale (state plat , 
indemniza ii concedii de odihn  sau medicale, alte drepturi salariale, declara ii 
de salarii, raport ri statistice) şi operarea în programul de salarii al  DGF SAL; 

 întocmirea documentelor de plat  pentru achitarea facturilor, reprezentând 
achizi ion ri de materiale şi prest ri servicii. 

 
Angajarea şi  utilizarea creditelor bugetare s-a f cut cu respectarea 

principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar 
riguros. 

 
Respectându-se aceste principii, activitatea curent  s-a desf şurat 

astfel: 
 au fost întocmite 1.954 ordine de plat , 253 dispozi ii de plat , 284 dispozi ii de 

încasare, 289 foi de v rs mânt, numai dup  ce aceste  documente au fost 
supuse vizei de control financiar preventiv propriu. Ordinele de plat  şi 
dispozi iile de plat  au fost întocmite pentru achitarea drepturilor de personal, a 
indemniza iilor pl tite unor persoane din afara institu iei pentru desf şurarea 
activit ilor privind alegerile ce au avut loc în anul 2014, a facturilor, 
reprezentând aprovizion ri de materiale şi prest ri de  servicii, iar dispozi iile de 
încasare în special pentru încasarea taxelor reprezentând contravaloarea pl cilor 
şi tarif opera iuni înmatriculare; 

 Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a încasat şi a depus la Trezoreria municipiului 
Tg-Jiu pe baza  foilor de v rs mânt, sumele  încasate în cursul anului, 
reprezentând contravaloarea pl cilor de înmatriculare şi tarif înmatriculare în 
sum  de 941.642 lei; 

 toate facturile  pentru care s-au întocmit documente de plat  au purtat 
semn tura şi sigiliul persoanelor responsabile, respectiv „Certificat în privin a 
realit ii, regularit ii şi legalit ii”, ,,Bun de plat ”.  

 au fost întocmite şi achitate corect şi la timp toate drepturile b neşti şi obliga iile 
aferente, în baza actelor normative în vigoare şi a ştatelor de func ii aprobate de 
conduc torul institu iei; 

 la sfârşitul fiec rei luni au fost întocmite notele contabile pentru ,,Cas ”, 
“Banc ”,  ,,Materiale”, “Garan ii”, “Salarii” şi în baza lor a fost întocmit  balan a 
de verificare; 

 lunar au fost transmise ordonatorului principal de credite informa ii privind 
monitorizarea cheltuielilor de personal şi execu ia bugetar . 
 
Pentru realizarea obiectivelor institu iei, în anul 2014, au fost efectuate 

angajamente legale în num r de 857. 
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Angajamentelor asumate le-au fost rezervate în totalitate credite bugetare, la 
finalul anului 2014, institu ia neînregistrând pl i restante. 

Gestionarea angajamentelor legale s-a f cut în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finan elor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi 
organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

S-a realizat angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iei, 
precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor legale şi bugetare. 

S-au întocmit formularele specifice angaj rii şi ordonan rii la plat  cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare şi a creditelor bugetare alocate. 

Angajarea cheltuielilor şi efectuarea pl ilor au avut la baz  documente justificative, 
vizate pentru controlul financiar preventiv propriu şi aprobate de ordonatorul de credite. 

Drepturile de personal au fost angajate pe baza ştatelor de plat  lunare,  iar 
modific rile ulterioare în ce priveşte drepturile salariale ca urmare a promov rilor, noi 
încadr ri, au fost efectuate prin angajamente legale individuale.  

Pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor institu iei, la subdiviziunea bugetar  
„Bunuri şi servicii” au fost programate şi angajate cheltuieli  în sum  de 959.355,60 la 
Capitolul 51.01.03 „Autorit i Publice şi Ac iuni Externe” şi 96.343,91 la Capitolul 
61.01.50 „Ordine Public  şi Siguran  Na ional ”, acestea privesc în principal 
func ionarea curent  a institu iei, precum şi pl ile efectuate pentru organizarea şi 
desf şurarea alegerilor din cursul anului 2014. 

La încheierea angajamentelor au fost respectate în totalitate principiile prev zute 
de Legea achizi iilor publice şi principiile execu iei bugetare. 

Drepturile de personal angajate pe total an au fost achitate integral. 
Inventarierea patrimoniului a fost efectuat  pentru stabilirea cu exactitate a 

concordan ei datelor din eviden a faptic  şi scriptic , nefiind înregistrate plusuri sau 
minusuri de inventar. 

Situa iile financiare trimestriale şi anuale au fost întocmite la termenele stabilite 
de ordonatorul principal de credite, neînregistrându-se observa ii cu privire la corela iile 
efectuate pe baz  de bilan . 

În anul 2014 s-a efectuat controlul financiar preventiv propriu, verificându-se cu 
aten ie legalitatea şi eficacitatea opera iunii, realitatea sumei şi încadrarea în bugetul 
alocat, s-a întocmit Registrul opera iunilor supuse CFPP, f r  a se înregistra opera iuni 
cu refuz de viz . 

 
 În anul 2014 structura Compartimentului financiar contabilitate, privit  din punct 
de vedere al subordon rii ierarhice, a fost adecvat  necesit ilor stabilite prin art. 10 din 



13 
 

Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, în 
prezent structura financiar contabil  fiind subordonat  direct Prefectului. 
 Perfec ionarea profesional  a personalului a fost asigurat  prin autoinstruire, prin 
studierea legisla iei în vigoare şi a literaturii de specialitate, prin schimbul permanent de 
date şi informa ii cu structura de audit public intern. 
 

Principalele progrese înregistrate în anul 2014 se refer  la: 
- implementarea în totalitate a Standardelor de control intern/managerial prin 

adecvarea structurii organizatorice la necesit ile reale, prin revizuirea şi 
actualizarea procedurilor opera ionale de lucru, prin monitorizarea performan elor 
bazate pe obiective; 

- asigurarea transparen ei în procesul execu iei bugetare; 
- asigurarea managementului compartimentului financiar contabilitate bazat pe 

obiective. 
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CAPITOLUL IV  
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN DESF ŞURAT  LA 
NIVELUL INSTITU IEI PREFECTULUI - JUDE UL GORJ , PE ANUL 2014 

 
 

1. Obiectivele Programului de asigurare şi îmbun t ire a calit ii 
activit ii de audit intern au fost: 
- Cunoaşterea de c tre auditorii interni a procedurilor specifice misiunilor de 

asigurare şi consiliere; 
- Aplicarea adecvat  a procedurilor de audit în misiunile de asigurare şi 

consiliere executate de auditorii interni; 
- Creşterea calitativ  a con inutului documentelor de audit întocmite de 

auditorii interni cu ocazia misiunilor de asigurare şi consiliere executate; 
      -    Planificarea activit ii de audit public intern din cadrul        
  Compartimentului Audit  Intern; 

- Preg tirea profesional  continu  a auditorilor interni şi evaluarea însuşirii 
cunoştin elor necesare derul rii în bune condi iuni a misiunilor de audit 
public intern; 

- Informarea obiectiv  a conducerii institu iei şi a eşaloanelor superioare 
entit ilor auditate privind rezultatele misiunilor de audit public intern 
efectuate; 

- Însuşirea şi punerea în practic  în mod corespunz tor a dispozi iilor 
cuprinse în Codul privind conduita etic  a auditorului şi în Carta auditului 
public intern specific  . 

 
Principalii indicatori stabili i: Num r de activit i realizate; Num r de 

activit i realizate/Num r de ac iuni programate 
 

Ggradului de realizare a obiectivelor  Programului: activit ile 
planificate  au fost realizate  în procent de 95% . Ac iunile care nu s-au realizat 
au fost generate de  evenimente neprev zute la momentul întocmirii programului, 
aceste ac iuni vor fi reprogramate pentru anul 2015. 

 
  

2. Evaluarea programului de asigurare şi îmbun t ire a calit ii  

2.1. Realizarea evalu rii interne 

 
a) Evalu ri realizate de seful compartimentului de audit intern  

 În cadrul Programului de asigurare şi îmbun t ire a calit ii activit ii de audit 
intern, document aprobat de conducerea institu iei prefectului, auditorul intern a 
desf şurat activit i de autoevaluare a propriei activit i . De asemenea cu ocazia 
superviz rii misiunilor de audit public intern au fost efectuate evalu ri ale calit ii 
activit ii de audit public intern, consemnându-se în Nota de supervizare a misiunii. 



15 
 

           Prin RAPORTUL  privind stadiul realiz rii ac iunilor programate pentru 
asigurarea şi men inerea calit ii activit ii de audit public intern organizat  la nivelul 
Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, document nr. 19.781   din 15.12.2014 s-a evaluat 
gradul de realizare a ac iunilor şi obiectivelor programului, concluzionându-se: 
           
           “ Ac iunile programate au fost realizate astfel: 
1.Elaborarea raportului anual al activit ii de audit public intern pentru anul 2013 şi 
transmiterea acestuia la Direc ia General  Audit Intern din Ministerul Afacerilor Interne 
–document nr.349/08.01.2014 – nu au fost înregistrate observa ii cu privire la datele şi 
informa iile înscrise în documentul de raportare. 
2. Formularea de propuneri ce vor fi înaintate D.A.P.I. din M.A.I. pentru elaborarea 
normelor proprii de exercitare a activit ii de audit public intern- cu adresa nr. 13040-
21.08.2014 au fost transmise MAI un num r de 5(cinci) propuneri la „Carta auditului 
public intern în Ministerul Afacerilor Interne”, iar cu adresa nr. 12885/18.08.2014 au 
fost înaintate un num r de 8 (opt) propuneri la Normele metodologice de exercitare a 
auditului public intern în MAI. 
3.Elaborarea Programului de preg tire profesional  – cu adresa nr.19564/11.12.2014 au 
fost transmise DAPI din MAI un num r de 4(patru) teme de formare profesional ; 
4. Rezervarea de credite bugetare pentru formarea profesionala specializata- au   fost 
rezervate, angajate, ordonan ate şin efectuate pl i reprezentând contravaloarea 
cheltuielilor de formare profesional  pentru domeniu de competen e Finan e publice, 
fiind urmat cursul de formare Expert achizi ii publice Modulul III- Certificat de absolvire 
Seria I, nr.00354052; 
5. Revizuirea dosarelor de audit – au fost revizuite toate dosarele de audit aferente 
anului 2014; 
6. Legarea şi arhivarea dosarelor de audit la care recomand rile au fost implementate- 
au fost legate şi arhivate toate dosarele de audit nefiind înregistrate restan e – proces 
verbal de predare la arhiv  în data de 26.08.2014; 
7. Supervizarea misiunilor de un auditor anume desemnat din cadrul Direc iei Audit 
Public Intern din Ministerul Afacerilor Interne- toate misiunile de audit au fost 
supervizate, în majoritatea cazurilor f r  observa ii. 
8. Monitorizare semestrial   şi anual , efectuat  de c tre prefect , a gradului de 
realizare a obiectivelor planificate prin Planul de Management al Compartimentului Audit 
Intern, pentru anul 2014- realizat Raport de monitorizare semestrial  
12380/04.08.2014; 
9. Evaluarea anual  a performan elor profesionale individuale – realizat in luna ianuarie 
2014; 
10.Autoevaluarea implement rii Standardelor de control intern/managerial –realizat 
chestionar de autoevaluare nr.6437/15.04.2014; 373/09.01.2014;17159/27.10.2014; 
11. Efectuarea auditului extern de c tre Grupul de certificare a SMC – in curs de 
realizare; 
12. Revizuirea procedurilor opera ionale aferente misiunilor de asigurare pe baza 
Normelor proprii ce urmeaz  a se realiza- nerealizat pân  în prezent DAPI nu a transmis 
Compartimentului audit Intern noile Norme proprii; 
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13. Elaborarea procedurilor opera ionale pentru misiunile de consiliere - nerealizat pân  
în prezent DAPI nu a transmis Compartimentului audit Intern noile Norme proprii; 
14. Autoinstruire prin studierea legisla iei, a literaturii de specialitate etc- realizat – prin 
adresa nr. 16.817/21.10.2014 s-a transmis UCAAPI din MFP propuneri cu privire la 
Strategia de dezvoltare a Controlului Financiar Public Intern, propuneri ce au fost 
re inute de structura cu atribu ii de armonizare a auditului public intern –Adresa UCAAPI 
nr. 370701/31.10.2014.” 
 

“CONCLUZIA : 
Urmare analizei gradului de realizare a ac iunilor programate pentru asigurarea şi 

men inerea calit ii activit ii de audit intern, aferente anului 2014, se poate desprinde 
concluzia c , Programul de asigurare a calit ii a reprezentat un principal instrument de 
control în domeniu, iar  ac iunile programate, care au intrat în responsabilitatea 
Compartimentului Audit Intern  au fost realizate, asigurând atingerea obiectivului nr.9 
din Planul de Management al structurii de audit. 

Ac iunile care nu s-au realizat au fost generate de  evenimente neprev zute la 
momentul întocmirii programului (netransmiterea noilor Norme metodologice proprii de 
exercitare a activit ii de audit public intern, pe baza c rora se elaboreaz  procedurile 
opera ionale), aceste ac iuni vor fi reprogramate pentru anul 2015.” 
 
      b) Evalu ri realizate de managementul entit ii – Prin analiza de 
management, ce se realizeaz  de managementul de vârf al institu ie, în cadrul 
Sistemului de Management al Calit ii, procesul audit intern a f cut obiectul evalu rii 
manageriale, nefiind constatate disfunc ii în desf şurarea acestei activit i. Gradul de 
realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern prin intermediul 
sistemului de indicatori de performan  stabili i în cadrul S.C.M. se face semestrial şi 
anual pe baza procedurii opera ionale „Monitorizarea performan elor”, prin raportul de 
monitorizare semestrial  a gradului de realizare a obiectivelor specifice structurii de 
audit intern s-a concluzionat: 
 

 „Compartimentul Audit Intern are capacitatea de a ajuta entitatea, prin misiuni de 
asigurare şi consiliere, s -şi îndeplineasc  obiectivele planificate, aceast  capacitate 
poate fi realizat  şi  prin activit i de consiliere informal , concomitent cu misiunile de 
asigurare planificate. Este de precizat c  aceste activit i de consultan  se pot realiza 
doar la solicitarea personalului de conducere şi execu ie şi a Comisiei de dezvoltare 
S.C.M. şi c  acestea nu se dispun din oficiu de c tre auditorul intern. 
 Prin focalizarea Compartimentului Audit Intern, asupra activit ilor de 
consultan , concomitent cu misiunile planificate, se poate aduce un plus de valoare în 
activit ile entit ii, care s  se reflecte în îndeplinirea obiectivelor acesteia, în condi iile 
unei bune gestiuni financiare. 
 De asemenea se consider  necesar ca, Comisia de dezvoltare S.C.M,  s  joace un 
rol activ, în implementarea recomand rilor de audit şi totodat  s  participe efectiv la 
schimbul de date şi informa ii cu structura de audit public intern, pentru men inerea 
func ional  a sistemului de control intern.” 
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      c) Alte evalu ri interne: Având în vedere modul de organizare a activit ii de 
audit intern,  func ia de supervizare fiind asigurat  de auditori anume desemna i din 
cadrul entit ilor superioare, asigurându-se astfel aplicarea Standardului 2340-
Supervizarea misiunii şi a Standardului 1310 - Evalu ri ale programului de calitate, 
activitatea de audit intern a f cut obiectul evalu rilor periodice exercitate de, structura 
de audit de la nivel superior, urm rind cu stricte e modalitatea de îndeplinire a 
obiectivelor de audit, stabilite prin Programul fiec rei misiuni de audit public intern. 
            De asemenea, trimestrial, se realizeaz  autoevaluarea implement rii 
standardelor de control managerial intern, documentul de autoevaluare fiind analizat de 
Comisia de monitorizare şi dezvoltare a S.C.M.  
       d) Abateri şi sanc iuni: nu au fost înregistrate abateri şi sanc iuni pentru 
auditorul intern. 
 
2.2  Realizarea evalu rii externe 

a. Evalu ri realizate de Curtea de Conturi : nu au fost înregistrate evalu ri 
în perioada de raportare 

b. Evalu ri realizate de D.A.I. din Ministerul Afacerilor Interne: nu au 
fost înregistrate evalu ri în perioada de raportare 
             c. Evalu ri realizate de alte organisme: Institu ia Prefectului – Jude ul 
Gorj are implementat un Sistem de Management al Calit ii, sistem certificat de un 
organism extern acreditat, care presupune efectuarea cel pu in o data pe an a unei 
evalu ri externe a tuturor proceselor desf şurate în institu ie, inclusiv auditul intern. În 
baza acestui mecanism, procesul audit intern a fost auditat , de Grupul de Certificare a 
Sistemului de Management al Calit ii, prin Raportul de audit încheiat în luna decembrie 
2014 nu au fost constatate neconformit i  şi nici puncte slabe. Punctele tari identificate 
şi men ionate în raport se  prezint  astfel: 
     - modul de organizare, documentare şi inere sub control a înregistr rilor specifice 
fiec rei activit i în parte; 
     - modul de comunicare; 
     - competen a personalului; 
     - informarea tuturor factorilor implica i; 
    -  calitatea rapoartelor. 
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CAPITOLUL V 
ACTIVITATEA CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI 

 
 

În anul 2014 la nivelul compartimentului Corpul de control al Prefectului au fost 
înregistrate i solu ionate un num r de 76 peti ii, ce au avut ca obiective de verificare 
urm toarele: 

- Administrarea domeniului public i privat al unit ilor administrativ teritoriale, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicat  i Legii nr. 213/1998; 

- Aplicarea legilor fondului  funciar la nivelul localit ilor din jude  i înc lc ri ale 
legisla iei în domeniu cu ocazia eliber rii actelor de proprietate; 

- Aspecte privind abateri de la legalitate i regularitate în activitatea autorit ilor 
executive, conform legii finan elor nr. 273/2006 actualizat ; 

- St ri de incompatibilitate i conflicte de interese pentru ale ii locali. 
    Toate peti iile i sesiz rile au fost solu ionate, în majoritatea cazurilor cu deplas ri în teren, 
particip ri la comisiile locale de fond funciar i în prezen a peten ilor, iar r spunsurile au fost 
transmise în termenul legal, conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activit ii de 
solu ionare a peti iilor. 

     În anul 2014 Corpul de Control a efectuat 11 controale punctuale, finalizate prin 
note/rapoarte de control, propunerile aprobate fiind înaintate institu iilor competente pentru 
implementarea m surilor dispuse i/sau continuare cercet rilor ce se impuneau, astfel: Curtea 
de Conturi Gorj (1), I.P.J. (2), unit ilor de parchet competente (2), Serviciului juridic al 
Institu iei Prefectului (2), D.S.V.S.A Gorj (1), D.S.P. Gorj (1), A.P.M. Gorj(1). 

În anul 2014,  Corpul de control, a participat i analizat în Colectivul de lucru de pe lâng  
Comisia Jude ean  de Fond Funciar Gorj un num r de 458 de propuneri de 
validare/invalidare a dreptului de proprietate, înaintate de comisiile locale din jude  i a 
participat efectiv la toate edin ele Comisiei Jude ene de Stabilire a Dreptului de Proprietate 
Privat  asupra Terenurilor Gorj. 
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CAPITOLUL VI 

ACTIVITATEA SERVICIULUI INFORMARE, RELA II PUBLICE, SECRETARIAT, 
APOSTIL , ADMINISTRATIV I ACHIZI II PUBLICE 

 
Serviciul Informare, Rela ii Publice, Secretariat, Apostil ,Administrativ i Achizi ii 

Publice este subordonat direct Prefectului. 
 În cadrul Serviciului Informare, Rela ii Publice, Secretariat, Administrativ i 
Resurse Umane sunt desf urate urm toarele categorii de activit i: 

 activit i de informare, rela ii publice i secretariat 

 activit i privind latura administrativ  i achizi ii publice 

 aplicarea apostilei pe actele administrative 

 activit i în domeniul IT 
 
1. ACTIVITATEA DE INFORMARE I RELA II PUBLICE 

Compartimentul Informare, Rela ii Publice i Secretariat este structura din cadrul 
Institu iei Prefectului Jude ul Gorj care asigur  rela ia direct  a institu iei cu societatea 
civil , asigur  circula ia documentelor între conducerea institu iei i compartimentele de 
specialitate, coordonând fluxurile de documente , i asigur  interfa a privind 
comunicarea i coresponden a dintre conducerea institu iei i parteneri interni i externi, 
alte entit i cu care institu ia interac ioneaz . 

Compartimentul Informare, Rela ii Publice i Secretariat îndeplineşte urm toarele 
atribu ii : 
 
a) În domeniul rela iei cu publicul i secretariat 
 
- asigur  comunicarea eficient  dintre institu ie i cet eni i ajut  institu ia s  r spund  
mai bine nevoilor cet enilor, informându-i asupra activit ilor sale; 
- asigur  programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de peti ii, cereri, 
sesiz ri sau alte solicit ri de informa ii şi/sau solicit ri telefonice 
- primeşte şi înregistreaz  coresponden a adresat  institu iei şi o transmite conducerii 
institu iei i apoi c tre compartimentele  competente cu solu ionarea solicit rilor 
formulate; 
- înregistreaz , scaneaz  şi transmite peti iile la celelalte compartimente din institu ie, în 
scopul rezolv rii cererilor şi sesiz rilor primite, formul rii şi transmiterii r spunsului c tre 
peti ionari, în termenele prev zute de Ordonan a Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, aprobat  cu modific ri şi complet ri 
prin Legea nr. 233/2002; arhiveaz  peti iile i copii ale r spunsurilor comunicate 
peten ilor; 
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- realizeaz  expedierea r spunsurilor c tre to i peti ionarii care au adresat solicit ri 
institu iei; 
- acord  sprijin cet enilor în îndeplinirea formalit ilor cerute de lege; 
- solu ioneaz  lucr rile repartizate direct; 
- efectueaz  programarea solicit rilor de primire în audien , în conformitate cu 
programul de audien e stabilit, oferind persoanelor solicitante informa iile necesare; 
- la solicitarea conducerii institu iei, întocmeşte şi pune la dispozi ie materiale 
informative necesare preg tirii audien elor acordate de Prefect i Subprefect;  un 
reprezentant al compartimentului Informare, Rela ii Publice, Secretariat i Administrativ  
particip  la audien ele respective; 
- asigur  accesul oric rei persoane la informa ia public , în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 544/2001, furnizeaz  cet enilor informa iile de interes public solicitate verbal 
i îi îndruma în vederea rezolv rii problemelor lor în cel mai scurt timp posibil 

- comunic  din oficiu informa ii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001 privind accesul la informa iile de interes public; 
- precizeaz  persoanelor interesate condi iile i formele în care are loc accesul la 
informa iile de interes public; 
- asigur  accesul mijloacelor de informare în mas  la informa iile de interes public, la 
sursele i mijloacele de informare i documentare din cadrul institu iei; 
- elaboreaz  i d  publicit ii raportul anual privind accesul la informa iile de interes 
public 
- întocmeşte periodic, inform ri privind problematica şi principalele aspecte ce se 
desprind din activitatea compartimentului; 
- preia coresponden a adresat  de institu ie ter ilor, întocmeşte documenta ia necesar  
în vederea expedierii sale şi o pred  unit ii poştale desemnate; 
 
b) în domeniul comunic rii: 
 
- asigur  rela ionarea şi comunicarea direct  cu peti ionarii, prin serviciul de registratur  
şi prin intermediul serviciilor electronice (e-mail, apeluri telefonice); 
- asigur  comunicarea în exterior a informa iilor sau dispozi iilor date de c tre 
conducerea institu iei, în scopul inform rii cet enilor sau a institu iilor interesate; 
- elaboreaz  documente de informare, buletine informative, bro uri, pliante i materiale 
de informare, asigurând difuzarea lor; 
- întocmeşte rapoarte de activitate periodice, în leg tur  cu activitatea 
compartimentului, cu date statistice ori informa ii necesare conducerii institu iei; 
- elaboreaz  strategii de comunicare la nivelul compartimentului, în ceea ce priveşte 
activitatea acestuia, în scopul îmbun t irii continue a rela iei cu peti ionarii şi cu 
institu iile publice; 
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- colaboreaz  cu alte institu ii publice în domeniul promov rii şi extinderii modalit ilor 
de comunicare interinstitu ionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte 
asemenea reuniuni, în vederea consolid rii şi aprofund rii tehnicilor de comunicare; 
- aplica prevederile Legii nr. 677/2001privind protec ia datelor cu caracter personal în 
cadrul institu iei 

 
Concret, prin intermediul Compartimentului Informare, Rela ii Publice, Secretariat 

i Administrativ în anul 2014 au fost înregistrate un num r de 20611 documente. 
 Din cele 20611 documente înregistrate în anul 2014, 1334 au fost 

peti ii, solicit ri i memorii depuse cu ocazia organiz rii audien elor i 38 
cereri privind informa ii de interes public. 
   
 Din totalul de 1334 peti ii , 763 au fost cereri privind legile fondului funciar ori 
retroced ri de bunuri preluate abuziv de regimul comunist; 533 au reprezentat diferite 
cereri (cereri ajutor social, solicitare loc de munc , solicitare locuin ); 38au fost 
reveniri, cu aceea i problem . 
 
 

 
Peti iile au fost primite astfel: 

a) 73 de la Guvernul României, 8 de la Parlamentul României, 19 de la 
Administra ia Preziden ial , 45 de la alte institu ii de stat; 

b) 11 de la persoane juridice; 
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c) 1170 de la persoane fizice; 
d) 1 de la organizatii negurvernamentale; 
e) 6 prin e-mail, iar 0 prin fax; 
f) 7 au fost anonime sau, în urma verific rilor, a rezultat ca petentul este anonim. 

 
 

Din totalul de peti ii primite, 287 au fost redirec ionate, pentru competent  
solu ionare, c tre alte institu ii abilitate ale statului iar 72 au fost clasate. 

 
Peti iile au fost solu ionate astfel: 

a. 827 pozitiv sau par ial pozitiv; 
b. 146 negativ; 
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Activitatea de primire a cet enilor în audien  

Primirea cet enilor în audien  se realizeaz  s pt mânal, audien ele domnului 
Prefect desf şurându-se  în ziua de miercuri a fiec rei s pt mâni iar ale Subprefectului 
în ziua de mar i. Primirea cet enilor în audien  se desf oar  într-un spa iu adecvat, 
la registratura institu iei. 

În anul 2014, 271 persoane au solicitat audien  la conducerea 
institu iei, fiind primite în audien  de conducerea institu iei i au depus 165 
peti ii. 
 Din totalul de 165 peti ii  depuse cu ocazia audien elor , în anul 2014, s-a 
declinat competen a i au fost redirec ionate un num r de 34 peti ii, 112 au fost 
solu ionate pozitiv sau par ial pozitiv, 19 negativ. 
  
 Pe linia respect rii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile 
de interes public, în anul 2014 s-au înregistrat un num r de 38 cereri de 
informa ii de interes public. Din cele 38 de cereri : 3 au fost redirec ionate altor 
institu ii competente cu solu ionarea lor,  31 au fost solu ionate pozitiv sau par ial 
pozitiv, 4 au fost solu ionate negativ (f ceau referire la informa ii exceptate de la liberul 
acces sau la informa ii inexistente sau care nu au putut fi identificate), 3 au fost 
reclama ii administrative. 

Prin r spunsurile transmise s-a urm rit difuzarea informa iilor solicitate cu 
respectarea prevederilor art. 7 şi art.12, alin. 1 din Legea 544/2001. 
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Au fost îndeplinite activit ile prev zute în “Planul de m suri pentru creşterea  
calit ii şi eficien ei activit ii de rela ii cu publicul la nivelul structurilor Ministerului 
Administra iei şi Internelor” , în cadrul şedin elor organizate de conducerea institu iei au 
fost prelucrate prevederile Ordinului ministrului administra iei şi internelor nr 190/2004 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, a Ordonan ei Guvernului nr 27/2002, aprobat  
prin Legea nr 233/2002 cât şi a celorlalte ordine şi instruc iuni specifice. 

Programul de lucru cu publicul a fost stabilit astfel încât în zilele lucr toare s  se 
asigure accesul cet enilor între orele 8,30 i 16,30 i, mar ea, între orele 8,30 i 18,30. 
Programul de lucru cu publicul a fost afi at la loc vizibil, putând fi consultat i pe pagina 
de internet a institu iei. 

Au fost puse la dispozi ia cet enilor formulare tipizate, personalul implicat în 
activitatea de rela ii cu publicul oferind consultan  acestora cu privire la modul de 
completare. 

Prin intermediul liniei telefonice tip "linia verde", s-a oferit posibilitatea ob inerii 
într-un mod rapid de c tre cet eni a tuturor informa iilor legate de domeniul de 
activitate al institu iei. 

S-a realizat între inerea şi actualizarea site-ului oficial al Institu iei Prefectului 
respectându-se prevederile legale privind publicarea de date şi protec ia datelor 
personale. 

 
 

2. ACTIVIT I PE LINIE ADMINISTRATIV  I DE ACHIZI II PUBLICE 
 
Pentru desf şurarea în condi ii optime a activit ii aparatului de specialitate al 

prefectului au fost încheiate contracte sau acte adi ionale, dup  caz, cu diferi i furnizori 
de materiale şi prest ri servicii (repara ii autoturisme, sp l ri autoturisme, abonamente 
la ziare, servicii informatice, servicii de telefonie fix  şi mobil , carburan i pentru 
autoturismele institu iei, sp l ri maşini, repara ii auto,etc.).  

Au fost asigurate  prin cump rare direct  din catalogul SEAP sau pe baza test rii 
pre urilor pie ei, materialele consumabile cum ar fi: hârtie copiator, tonere, birotic , 
materiale de între inere şi cur enie, piese de schimb şi alte imprimate necesare 
activit ii.  

S-au întocmit documente primare de intrare, mişcare şi scoatere din eviden e a 
materialelor, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar. 

În vederea desf ur rii activit ilor specifice, Institu ia Prefectului a fost dotat  la 
începutul anului 2014 cu un num r de 8 ma ini, iar în luna noiembrie a primit prin 
transfer o ma in  rezultând astfel un num r de 9 din care dou  apar in celor dou  
servicii publice comunitare din subordine.  

Pentru buna desf urare a activit ii a fost realizat  permanent verificarea 
modului de îndeplinire a prevederilor OMAI 599/2008, cu privire la legalitatea şi 
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corectitudinea utiliz rii autovehiculelor din dotare, precum şi a resurselor materiale şi 
financiare avute la dispozi ie. 

Au fost încheiate asigur rii obligatorii de r spundere civil  a mijloacelor de 
transport auto din dotare şi efectuarea la termen a inspec iei tehnice periodice a 
acestora, conform prevederilor legale. 

Au fost efectuate la timp reviziile la autoturismele din dotare, s-au f cut 
repara iile curente necesare, iar în cursul lunii noiembrie 2014 au fost preg tite 
autoturismele pentru sezonul de iarn .  

Activitatea administrativ , în anul 2014, a mai vizat: 
� asigurarea încheierii contractelor cu institu iile publice care îşi desf şoar  

activitatea în Palatul Administrativ privind cheltuielile care reprezint  cota parte din 
consumurile de energie electric ; 

� organizarea şi asigurarea accesului în Palatul Administrativ, precum şi 
aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

� gestionarea problematicii colect rii selective a de eurilor în institu ia 
prefectului 

•      Au fost gestionate bunurile material de natura mijloacelor fixe, obiectelor 
de inventar i materialelor institu iei pe locuri de folosin  sau depozitare; 

• Au fost întocmite documentele legale pentru recep ia, transferul i eliberarea 
din gestiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar i a bunurilor material; 

• Au fost completate fi ele de magazine i verificate lunar cu eviden a 
contabil ; 

• Au fost întocmite lunar situa iile privind consumul de benzin  i situa iile 
solicitate de minister prin adrese i radiograme.  

Activitatea de achizi ii publice s-a desf urat cu respectarea « Programului anual 
al achizi iilor publice 2014», care a fost elaborat pe baza propunerilor primite de la 
serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului propriu si actualizat potrivit aloca iilor 
bugetare asigurate, achizi iile de produse si servicii efectuându-se în limita fondurilor 
disponibile cu respectarea prevederile legale in vigoare, având în vedere necesit ile 
obiective de produse, lucr ri i servicii i gradul de prioritate al acestora. 

Aceast  activitate se desf şoar  conform OUG nr.34/2006 cu modific rile şi 
complet rile ulterioare i a HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public . 

 În aplicarea acestor norme, a fost  elaborat şi actualizat, pe baza necesit ilor 
transmise de celelalte servicii/ compartimente, un program anual al achizi iilor publice 
pe anul 2014, ca instrument managerial pe baza c ruia se planific  procesul de 
achizi ie. 

Achizi iile au fost efectuate conform  O.U.G.  nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, modificat .  

Au fost elaborate, în termen legal, contractile de achizi ie public , acordurile 
cadru, contractile subsecvente i actele adi ionale la contractile de achizi ie public  cu 
character de regularitate. 



26 
 

Achizi iile s-au realizat pe baz  de documente justificative, prin utilizarea 
mijloacelor electronice (SEAP) i în urma analizei pre urilor existente pe pia , în scopul 
aprob rii solu iei eficiente i avantajoas  pentru institu ie. 

Analiza pie ei a fost efectuat  prin consultarea catalogului electronic (SEAP), 
consultarea catalogurilor de prezentare ale diver ilor agen i economici i prin solicitarea 
de oferte. 

Conform art.3 din H.G. 925/2006, toate compartimentele Institu iei Prefectului –
Jude ul Gorj au sprijinit activitatea compartimentului de Achizi ii Publice. 

Serviciul Juridic a avizat pentru legalitate notele justificative, contractele i  
acordurile cadru. 

Persoana responsabil  cu viza CFPP a avizat Programul Anual al Achizi iilor 
Publice, referatele, notele justificative, contractele,  acordurile cadru i procesele 
verbale de studii ale pie ei. 

A fost întocmit i trimis rapoartul anual adresat  A.N.R.M.A.P..    
Prin modul de planificare a activit ilor pe linie de logistic , prin asigurarea unui 

management bazat pe obiective, aceste activit i au contribuit în mod semnificativ la 
realizarea obiectivelor generale i specifice aferente tuturor structurilor func ionale ale 
Institu iei Prefectului Jude ul Gorj. 

 
3. APLICAREA APOSTILEI PE ACTELE ADMINISTRATIVE 
Activitatea de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative în cadrul 
Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj se desf şoar  în temeiul Ordonan ei Guvernului nr. 
66/1999 pentru aderarea României la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei 
supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat  la Haga la data de 5 octombrie 1961, 
aprobat  prin Legea nr. 52/2000, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi în 
conformitate cu Instruc iunile ministrului administra iei şi internelor privind organizarea 
şi desf şurarea activit ii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative nr. 
82/29.03.2010. 

Eliberarea apostilei în cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj se efectueaz  în 
aceea i zi în care se înregistreaz  cererea solicitantului, într-un interval de timp 
propor ional cu num rul actelor pentru care se solicit  apostila; pentru apostilarea unui 
singur act durata fiind de aproximativ 15 – 20  minute, în func ie de complexitatea 
verific rilor necesare, interval de timp în care se efectueaz  activit ile prezentate în 
Anexa nr. 1 la ,,Procedura de eliberare a apostilei la Institu ia Prefectului – Jude ul 
Gorj”: 
 To i cet enii care au solicitat eliberarea apostilei pentru acte oficiale 
administrative la Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj, au fost consilia i cu privire la 
procedurile ulterioare ce trebuie urmate (necesitatea traducerii actului de c tre un 
traduc tor autorizat, legalizarea traducerii de c tre un notar public şi aplicarea apostilei 
pe traducerea legalizat  a actului de c tre Camera Notarilor Publici competent ). 
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 La nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj, nu au fost întâmpinate dificult i 
în procesul de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, de altfel pe 
parcursul întregului an nu a fost înregistrat  nici o plângere/sesizare cu privire la modul 
de desf şurare a acestei activit i. 
 În anul 2014 la Biroul Apostil  din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, 
s-a eliberarat apostila pentru un num r de 1260 acte oficiale administrative. 
 Raportând num rul cererilor înregistrate şi num rul apostilelor eliberate în anul 
2014, la num rul total al zilelor lucr toare din acest an, respectiv 1260, precum şi la 
cele 12 luni ale anului, se poate observa c , media lunar  a num rului de apostile 
eliberate a fost de 105 apostile/lun . 
 Totodat , se poate observa un minim şi un maxim în ceea ce priveşte luna cu 
cele mai multe solicit ri şi luna cu cele mai pu ine solicit ri, astfel: 
 - luna cu cele mai multe solicit ri a fost luna septembrie (150 apostile 
eliberate), iar luna cu cele mai pu ine solicit ri a fost luna mai (59 apostile 
eliberate). 

   
 
 
4. ACTIVITA I DIN DOMENIUL IT 
 

Pe lâng  activit ile descrise mai sus, în cadrul Serviciul Informare, Rela ii 
Publice, Secretariat, Apostil , Administrativ i Achizi ii Publice au fost desf urate o serie 
de activit i din domeniul IT din care amintim: 

- între inerea aplica iei şi a bazelor de date a sistemului de management al a 
documentelor DocManager precum i a software-ului legislativ; 
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- prelucrarea şi transmiterea unor documente c tre prim riile din jude ul Gorj, 
servicii publice deconcentrate, cet eni i alte entit i cu care institu ia rela ioneaz  
folosind poşta electronic  sau serviciul fax. 

- diseminarea informa iei pe cale electronic  – asigurarea transmisiei - recep iei 
de date între Institu ia Prefectului Jude ul Gorj i Ministerul Administra iei i Internelor i 
alte institu ii publice 

- asigurarea func ion rii optime a serviciilor de comunica ii (acces Internet şi 
poşt  electronic ) la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul institu iei;  

- efectuarea unor lucr ri de interven ie pe echipamentele I.T. în vederea 
remedierii problemelor ap rute şi asigur rii func ion rii acestora la parametri optimi; 

- acordarea asisten ei tehnic  de specialitate utilizatorilor din cadrul 
compartimentelor institu iei; 

- instalarea şi configurarea echipamentelor nou achizi ionate 
- monitorizarea serverelor şi efectuarea interven iilor necesare în scopul 

func ion rii acestora în parametri optimi;  
- actualizare periodic  a site-ului web al Institu iei Prefectului;  
- demararea procesului de acreditare INFOSEC a sistemelor informatice i de 

comunica ii ce prelucreaz  informa ii clasificate;  
- preluarea şi prelucrarea declara iilor de avere i de interese ale func ionarilor 

din cadrul institu iei i postare acestora pe site-ul institu iei; 
- publicarea şi postarea pe pagina de internet a institu iei a informa iilor 

referitoare la organizarea şi desf şurarea recens mântului general agricol i a 
recens mântului popula iei i al locuin elor; prelucrarea i listarea conven iilor civile 
pentru personalul de recens mânt; 

- participarea la întocmirea diferitelor materiale şi documente în format 
electronic;  

- au fost asigurate condi iilor tehnice pentru desf şurarea şedin elor, întâlnirilor, 
prezent rilor etc. organizate de c tre Institu ia Prefectului.  
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CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA SERVICIULUI AFACERI EUROPENE, SITUA II DE URGEN , 
DEZVOLTARE  ECONOMIC   I MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

DECONCENTRATE 
 

  
 

Obiectiv specific:” Realizarea în jude ul Gorj a obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 2013-2016” 

În conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea 

unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, structurile 

de specialitate ale institu iei prefectului întocmesc anual planul de ac iuni pentru 

realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare (art.6, alin. (1), 

lit.d). 

În vederea elabor rii Planului de ac iuni pentru realizarea în jude ul Gorj 

în anul 2014 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2013 -2016 

(prev zut în anexa nr. 2 a Hot rârii Guvernului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii 

Guvernului, publicat  în Monitorul Oficial al Românei nr. 877/21 decembrie 2012), 

denumit în continuare Plan, Institu ia Prefectului a solicitat Consiliului Jude ean Gorj, 

serviciilor publice deconcentrate şi altor institu ii publice din jude  formularea propriilor 

obiective şi ac iuni necesare realiz rii în jude ul Gorj a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 2013-2016, respectând structura: obiectiv, ac iuni necesare 

realiz rii obiectivului, sursa de finan are, indicatori de performan , termen de realizare 

şi entitatea responsabil . 

Planul a fost aprobat prin Hot rârea Colegiului Prefectural nr.1/2014 şi actualizat 

prin Hot rârea Colegiului Prefectural nr.2/2014 şi a fost structurat în 16 capitole 

corespunz toare capitolelor prev zute în Programul de guvernare 2013 – 2016, 

totalizând un num r de 593 de ac iuni pentru a c ror implementare au fost responsabile 

27 de institu ii, dup  cum urmeaz : 

 Capitolul 1: Agricultur ; responsabili: Agen ia de Pl i şi Interven ie în 

Agricultur  – Centrul Jude ean Gorj, Direc ia pentru Agricultur  Gorj, Oficiul 
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pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj, Oficiul pentru Ameliorare şi 

Reproduc ie în Zootehnie Gorj, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Gorj 

şi Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Gorj; 

 Capitolul 2: Ape şi p duri; responsabili: Sistemul de Gospod rire a Apelor 

Gorj, Direc ia Silvic  Gorj 

 Capitolul 3: Comunica ii; responsabil: Consiliul Jude ean Gorj. 

 Capitolul 4 – Cultur : responsabili: Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Gorj, 

Consiliul Jude ean Gorj, Prim ria municipiului Târgu-Jiu. 

 Capitolul 5 - Dezvoltare şi administra ie: responsabili: Consiliul Jude ean 

Gorj, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj, Prim ria municipiului Târgu-Jiu. 

 Capitolul 6 – Educa ie; responsabili: Prim ria municipiului Târgu-Jiu, 

Inspectoratul şcolar Jude ean Gorj. 

 Capitolul 7 - Finan e: responsabili: Administra ia Jude ean  a Finan elor 

Publice Gorj, Biroul Vamal Gorj. 

 Capitolul 8 - Fonduri europene: responsabil: Institu ia Prefectului – Jude ul 

Gorj. 

 Capitolul 9 – Interne: responsabili: Inspectoratul de Poli ie al jude ului Gorj, 

Inspectoratul de Jandarmi Jude ean ,,Tudor Vladimirescu”, Inspectoratul pentru 

Situa ii de Urgen  ,,Lt.col. Dumitru Petrescu” al jude ului Gorj. 

 Capitolul 10 – Mediu: responsabili: Garda Na ional  de Mediu – Comisariatul 

Jude ean Gorj, Agen ia pentru Protec ia Mediului Gorj, Consiliul Jude ean Gorj, 

Prim ria municipiului Târgu-Jiu. 

 Capitolul 11 - Munc : responsabili: Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea 

For ei de Munc  Gorj, Agen ia Jude ean  pentru Pl i şi Inspec ie Social  Gorj, 

Inspectoratul Teritorial de Munc  Gorj, Casa Jude ean  de Pensii Gorj. 

 Capitolul 12 - Dialog social: responsabili: Inspectoratul Teritorial de Munc  

Gorj, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj. 

 Capitolul 13 – S n tate: responsabili: Direc ia de S n tate Public  Gorj, 

Consiliul Jude ean Gorj. 
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 Capitolul 14 - Tineret şi sport: responsabili: Direc ia Jude ean  pentru Sport 

şi Tineret Gorj, Consiliul Jude ean Gorj. 

 Capitolul 15 - Turism, IMM şi mediul de afaceri: responsabil: Comisariatul 

Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Gorj. 

 Capitolul 16 – Minorit i: responsabil:Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj. 

Institu ia Prefectului a monitorizat realizarea în jude ul Gorj a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare. În acest sens, structura de specialitate din cadrul 

Institu iei Prefectului a solicitat, trimestrial, institu iilor responsabile informa ii privind 

stadiul realiz rii obiectivelor propuse. Pe baza datelor colectate, au fost elaborate şi 

prezentate Prefectului jude ului Gorj inform ri cu privire la stadiul realiz rii în jude  a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare. 

 

Obiectiv specific: ”Monitorizarea prin bugete şi situa ii financiare a serviciilor 

publice deconcentrate” 

 În baza art. 8, din Legea 340/2004 - privind prefectul i Institu ia Prefectului 

republicat , a art. 2, alin.(2), pct.1, lit. (e) a H.G. nr. 460/2006 – privind aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul i Institu ia Prefectului, precum i a 

Hot rârii nr. 1 adoptat  în cadrul edin ei Colegiului Prefectural din data de 22.01.2009, 

s-a procedat la analiza situa iilor financiare i a proiectelor de buget înaintate 

de serviciile publice deconcentrate care au solicitat avizul consultativ al 

prefectului. 

 Astfel, s-au eliberat un num r de 34 avize, structurate dup  cum urmeaz : 

 8 Situa ii Financiare încheiate la data de 31.03.2014; 

 9 Situa ii Financiare încheiate la 30.06.2014; 

 8 Situa ii Financiare încheiate la 30.09.2014; 

 8  Situa ii Financiare anuale încheiate data de  la 31.12.2014; 

 1 Aviz asupra Proiectului de Buget pentru anul 2015 i a estim rilor pentru 

perioada 2016-2018 solicitat de Inspectoratul Teritorial de Munc  Gorj. 

 Din situa ia prezentat  mai sus, se constat  faptul c  8 dintre Serviciile Publice 

Deconcentrate organizate la nivelul jude ului Gorj se conformeaz  frecvent prevederilor 
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legale de a solicita avizul consultativ al prefectului asupra situa iilor financiare i a 

proiectelor de buget, restul nu au solicitat sau au solicitat o singur  dat . 

 

Obiectiv specific:”Înt rirea rolului Colegiului Prefectural şi a mecanismului de 

monitorizare a serviciilor publice deconcentrate” 

 Colegiul Prefectural al Jude ului Gorj a fost constituit prin Ordinul 

Prefectului nr. 62/09.03.2006, fiind modificat şi completat de Ordinul Prefectului nr. 

127/19.05.2006, func ionând în temeiul prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul 

şi institu ia prefectului, republicat  şi ale H.G. nr.460/2006, având  ca scop asigurarea 

coordon rii activit ii serviciilor publice deconcentrate din jude , fiind organul 

consultativ al prefectului în realizarea atribu iilor de conducere a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale, 

organizate la nivelul jude ului Gorj. 

 Modific rile structurale privind componen a Colegiului Prefectural, în anul 2014, 

s-au efectuat în urma unor schimb ri survenite în structurile ministerelor, autorit ilor şi 

altor institu ii din subordinea Guvernului. 

În anul 2014, Colegiul Prefectural al jude ului Gorj s-a întrunit în 12 şedin e, 

emi ându-se în acest sens 14 Ordine ale Prefectului. 

În cadrul şedin elor au fost dezb tute un num r de 31 materiale, au fost 

adoptate un num r de 3 hot râri, con inând m suri ce trebuie întreprinse şi s-au avut 

în vedere o serie de ac iuni şi m suri, vizând: 

 îndeplinirea  Planului de ac iuni pentru realizarea în jude ul Gorj, în anul 2013, a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2013-2016; 

 dezbaterea şi aprobarea Planului de ac iuni pentru realizarea în jude ul Gorj, în 

anul 2014, a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016; 

 sprijinul acordat fermierilor din jude ul Gorj în anul 2013, m suri şi ac iuni 

întreprinse de Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  – Centrul 

Jude ean Gorj pentru sprijinul fermierilor în anul 2014; 

 combaterea muncii la negru; 



33 
 

 ac iunile efectuate de Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Gorj 

cu ocazia „Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor – 15 Martie 2014”. Ac iuni 

efectuate în primul trimestru al anului 2014; 

 situa ia construc iilor din zonele de risc de pe raza jude ului Gorj; 

 ac iunile desf şurate de Direc ia Silvic  Gorj în cadrul „Lunii plant rii arborilor” 15 

martie – 15 aprilie 2014; 

 preg tirile pentru deschiderea sezonului de tabere 2014; 

 stadiul preg tirii campaniei agricole din prim vara anului 2014; 

 prevenirea incendiilor de vegeta ie uscat  în perioada de var ; 

 stadiul de implementare al proiectelor cu finan are european  derulate de 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Gorj; 

 activitatea de autorizare a func ion rii ştrandurilor de pe teritoriul jude ului, pe 

perioada sezonului estival; 

 prevenirea toxiinfec iilor alimentare, prin consumul de produse alimentare în 

perioada sezonului cald; 

 preg tirea unit ilor de înv mânt din jude ul Gorj pentru deschiderea anului 

şcolar 2014-2015; 

 m surile luate şi ac iunile întreprinse pentru combaterea efectelor inunda iilor din 

perioada 27.07-01.08.2014; 

 situa ia statistic  a şomajului în jude ul Gorj; 

 evolu ia bolii „Bluetong” pe teritoriul jude ului Gorj; 

 m suri organizatorice privind îmbun t irea activit ii Colegiului Prefectural; 

 m surile întreprinse în scopul asigur rii circula iei pe sectoarele de drum na ional 

şi jude ean din jude ul Gorj, în perioada sezonului rece 2014-2015; 

 preg tirea unit ilor de înv mânt din jude ul Gorj pentru sezonul rece 2014-

2015; 

 creşterea gradului de siguran  în unit ile de înv mânt; 

 activit ile specifice derulate pentru buna desf şurare a alegerilor preziden iale 

din anul 2014; 

 asigurarea m surilor de paz  şi ordine pe perioada s rb torilor de iarn ; 
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 m surile de supraveghere sanitar  veterinar  şi pentru siguran a alimentelor, în 

perioada s rb torilor de iarn ; 

 stadiul derul rii Programului de între inere a drumurilor na ionale de pe teritoriul 

jude ului Gorj, pentru sezonul rece 2014-2015. 

 Cele 31 inform ri şi rapoarte prezentate au fost urmate de dezbateri şi de 

propuneri privind îmbun t irea activit ii serviciilor publice deconcentrate. 

               Au fost prezentate spre aprobare şi transmise Ministerului Administra iei şi 

Internelor un num r de 12 inform ri lunare şi dou  inform ri semestriale privind 

problemele identificate în activitatea serviciilor publice deconcentrate şi  aspectele care 

pot fi îmbun t ite. 

              Au fost elaborate 4 rapoarte trimestriale privind monitorizarea Planului de 

ac iuni pentru realizarea în jude ul Gorj în anul 2014 a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 2013-2016, rapoarte ce au fost înaintate Ministerului Afacerilor 

Interne; men ion m c  Planul de ac iuni pentru realizarea în jude ul Gorj în anul 2014 a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2013-2016 a fost elaborat cu sprijinul 

larg al serviciilor publice deconcentrate, obiectivele şi ac iunile asumate de acestea fiind 

monitorizate trimestrial. 

Toate m surile stabilite prin hot rârile adoptate în cadrul şedin elor au fost duse 

la îndeplinire. Secretariatul Colegiului Prefectural a monitorizat în permanen  

îndeplinirea hot rârilor. 

 

OBIECTIV GENERAL: ”ÎMBUN T IREA MANAGEMENTULUI SITUA IILOR DE 

URGEN ” 

 Principalele ac iuni întreprinse pentru realizarea obiectivului se prezint  astfel: 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gorj, în scopul îndeplinirii 

obiectivelor propuse (eficientizarea ac iunilor de prevenire şi creşterea capacit ii de 

reac ie şi interven ie în situa ii de urgen  a tuturor structurilor cu atribu ii din cadrul 

Sistemului Jude ean de Management al Situa iilor de Urgen ), i-a desf şurat 

activitatea în anul 2014, în conformitate cu prevederile legale privind Sistemul na ional 

şi local de management al situa iilor de urgen  (O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul 
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Na ional de Management al Situa iilor de Urgen  aprobat  prin Legea nr. 15/2005, 

H.G.R nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura 

organizatoric , atribu iile, func ionarea, dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situa ii de urgen , O.U.G. nr. 1/2014 privind unele m suri în domeniul 

managementul situa iilor de urgen , precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr 21/2004 privind Sistemul Na ional de 

Management al Situa iilor de Urgen , H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de 

organizare, func ionarea şi atribu iile serviciilor de urgen  profesioniste), Ordinele 

Prefectului Jude ului Gorj nr.62/13.02.2014, nr.96/25.03.2014, nr.130/30.05.2014, nr. 

163/08.07.2014, privind reactualizarea şi completarea componen ei Comitetului 

Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gorj şi a Planului de activitate al C.J.S.U. Gorj pe 

anul 2014 nr. 2831291/14.01.2014.  

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gorj a desf şurat activit i 

pentru îndeplinirea urm toarelor atribu ii principale: 

    a)   informarea Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen , prin Inspectoratul 

pentru Situa ii de Urgen  al jude ului Gorj şi prin Inspectoratul General pentru 

Situa ii de Urgen , privind st rile poten ial generatoare de situa ii de urgen , 

iminen a amenin rii acestora şi m surile adoptate; 

    b)  evaluarea situa iilor de urgen  produse pe teritoriul jude ului Gorj, stabilirea 

m surilor şi ac iunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urm rirea 

îndeplinirii lor; 

    c)  analizarea şi aprobarea planului jude ean pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestion rii situa iilor de urgen ; 

    d)  informarea Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen  şi dup  caz a 

Consiliului Jude ean Gorj asupra activit ii desf şurate pentru aprobarea „Planului 

de analiz  şi acoperire a riscurilor”, a  „Planului comitetului jude ean de asigurare 

a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestion rii situa iilor de 

urgen ”, a planurilor de m suri şi ac iuni pentru punerea în aplicare a 

prevederilor legale privind gestionarea riscurilor poten iale. 

Pentru prevenirea situa iilor excep ionale şi gestionarea corespunz toare a 
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situa iilor de urgen  probabile la nivelul CJSU Gorj s-au aprobat: 

  Planul cu principalele activit i ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 

Urgen  Gorj pe anul 2014 nr. 2831291 din 14.01.2014. Au fost executate toate 

ac iunile cuprinse în plan.  

 Planul de m suri al CJSU Gorj pentru perioada sezonului rece 2014-2015    nr. 

2839302/09.10.2014 prin Hot rârea nr. 2839449/16.10.2014 adoptat  în 

şedin a extraordinar  a CJSU Gorj din data de 16.10.2014 şi a fost îndeplinit 

Planul de m suri al CJSU Gorj pentru perioada sezonului rece 2013-2014         

nr.  2254120 din  08.10.2013. 

 Planificarea, organizarea şi desf şurarea şedin elor ordinare şi 

extraordinare 

În anul  2014 au fost organizate şi desf şurate 12 şedin e ale C.J.S.U. Gorj, 

dup  cum urmeaz : 

 2 şedin e ordinare (în data de 23.01.2014 şi 17.07.2014);  

 10 şedin e extraordinare pentru adoptarea documentelor operative 

necesare desf şur rii activit ii şi luarea deciziilor imediate în cazul 

evenimentelor prognozate la data de: 28.02.2014, 28.03.2014, 29.04.2014, 

14.05.2014, 12.06.2014, 17.07.2014; 07.08.2014, 10.09.2014, 16.10.2014, 

31.12.2014 

 

În urma şedin elor au fost adoptate 7 Hot râri ale C.J.S.U. Gorj care au vizat: 

 Aprobarea „Planului cu principalele activit i ale Comitetului Jude ean 

pentru Situa ii de Urgen  Gorj pe anul 2014” nr. . 2831291 din 14.01.2014. 

 Efectuarea demersurilor necesare de c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj la 

ministerele de resort pentru ob inerea de fonduri speciale pentru interven ii, 

prev zute în bugetul de stat la dispozi ia Guvernului, prin Proiect de Hot râre de 

Guvern, necesare refacerii infrastructurii afectate de cantit ile mari de ap  c zute 

în perioada 23-26.04.2014, pe teritoriul jude ului Gorj, în localit ile: Licurici, 

Godineşti, Berleşti, Bustuchin, C tunele, B l neşti, V giuleşti, Glogova şi Dr gu eşti. 

 Eliberarea în regim de urgen  de c tre Ocolul Silvic Tg-C rbuneşti a avizului necesar 
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începerii lucr rii pentru construirea digului de protec ie care a fost prins în proiectul 

societ ii OMV PETROM – “Supratraversarea râului Gilort cu dou  conducte de ap  

dulce şi acces pietonal” pentru localitatea B rb te ti. 

 Efectuarea demersurilor necesare la Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale şi la 

Ministerul Afacerilor Interne de c tre Institu ia Prefectului – Jude ului Gorj pentru 

emiterea ordinului comun, în vederea aprob rii costurilor generate de activit ile 

specifice (func ionare sta ii pompare de desecare şi refacerea infrastructurii de 

îmbun t iri funciare afectat  la A.N.I.F. Filiala Gorj) conform procesului verbal 

încheiat în data de 29.04.2014 de c tre Comisia constituit  prin Ordinul Prefectului – 

Jude ului Gorj nr.84/19.04.2013, înregistrat la Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj 

sub nr.7473/29.04.2014. 

 Efectuarea demersurilor necesare de c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj la 

ministerele de resort pentru ob inerea de fonduri speciale pentru interven ii, 

prev zute în bugetul de stat la dispozi ia Guvernului, prin Proiect de Hot râre de 

Guvern, necesare refacerii infrastructurii afectate de cantit ile mari de ap  c zute 

în perioada 23.04.2014 - 05.05.2014, pe teritoriul jude ului Gorj, în localit ile: 

Turcineşti, D neşti, Padeş, Bumbeşti-Pi ic, St neşti, Schela, Negomir, Tg-C rbuneşti 

şi Tg-Jiu; 

 Dispunerea de c tre primarul Comunei Padeş a m surilor de decolmatare a rigolelor 

de scurgere, care împiedicau preluarea apelor pluviale în exces, precum şi m surile 

de dezafectare a platformei betonat  de pe malul stâng al râului Motru, în zona 

Ocolului Silvic Padeş care ştranguleaz  sec iunea de scurgere a apei. 

 Notificarea de c tre primarul comunei D nciuleşti constructorul în vederea refacerii, 

în regim de urgen , a por iunii de drum afectat  - DV 87 Obârşia – Islaz, în punctul 

„Piscul Ursului”, întrucât lucrarea respectiv  este în garan ie. 

 Informarea de c tre reprezentan ii Prim riei Municipiului Tg-Jiu a proprietarilor din 

zona afectat  de alunecarea de teren produs  pe drumul comunal DC 1 - localitatea 

Preajba Mare, despre pericolul la care se expun prin utilizarea imobilelor, cât şi 

informarea de in torii de utilit i (CEZ, GDF Distrigaz Sud, TELEKOM) despre 

alunecarea de teren. Alocarea de fonduri şi dispunerea m surilor pentru efectuarea 
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unui studiu geotehnic în zona afectat  de alunecarea de teren. 

 Efectuarea demersurilor necesare la Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale şi la 

Ministerul Afacerilor Interne de c tre Institu ia Prefectului – Jude ului Gorj pentru 

emiterea ordinului comun, în vederea aprob rii costurilor generate de activit ile 

specifice (func ionare sta ii pompare de desecare şi refacerea infrastructurii de 

îmbun t iri funciare afectat  la A.N.I.F. Filiala Gorj) conform procesului verbal 

încheiat în data de 07.05.2014 de c tre Comisia constituit  prin Ordinul Prefectului – 

Jude ului Gorj nr.84/19.04.2013, înregistrat la Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj 

sub nr. 8212/09.05.2014. 

  Efectuarea de c tre Sec ia L5 Tg-Jiu a demersurilor necesare la Compania Na ional  

de C i Ferate S.A. din cadrul Ministerului Transporturilor pentru alocarea de fonduri, 

pentru refacerea infrastructurii  şi suprastructurii podurilor afectate. 

 Efectuarea demersurilor necesare de c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj la 

ministerele de resort pentru ob inerea de fonduri speciale pentru interven ii, 

prev zute în bugetul de stat la dispozi ia Guvernului, prin Proiect de Hot râre de 

Guvern, necesare refacerii infrastructurii afectate de cantit ile mari de ap  c zute 

în perioada 27 - 29.07.2014, pe teritoriul jude ului Gorj, în localit ile: Novaci, 

Alimpeşti, Aninoasa, Baia de Fier, Crasna, Godineşti, Muşeteşti şi Polovragi. 

 Solicitarea pentru scoaterea de la Rezervele de Stat a cantit ii de 38,4 tone de 

motorin , necesar  Prim riilor: Polovragi, Bengeşti-Ciocadia, Crasna, Muşeteşti, 

Samarineşti, St neşti, Novaci, Alimpeşti, Bumbeşti-Pi ic, Br neşti, Turceni, Baia de 

Fier, C preni, Roşia de Amaradia, Godineşti, B l neşti, Tismana şi Sistemului de 

Gospod rire a Apelor Gorj, pentru refacerea infrastructurii afectat  de fenomenele 

hidrometeorologice periculoase din perioada 27.07.2014 – 01.08.2104.  

 Reluarea demersurilor de c tre Institu ia Prefectului – jude ul Gorj la ministerele de 

resort, pentru aprobarea sumei de 50 mii lei, pentru jude ul Gorj, din Fondul de 

interven ie la Dispozi ia Guvernului prev zut în bugetul de stat pe anul 2014, prin 

Proiect de Hot râre de Guvern şi alocarea acesteia bugetului local al comunei 

Cruşe , în vederea execut rii lucr rilor de refacere a infrastructurii afectat  de 

inunda iile din 10.07.2013 şi din perioada 27.07.2014 – 01.08.2014,  în comuna 
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Cruşe . 

 Aprobarea „Planului de m suri al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  

Gorj pentru perioada sezonului rece 2014-2015”. 

 Aprobarea „Procedurii privind modalit ile concrete de monitorizare şi ducere la 

îndeplinire a m surilor dispuse de prefect prin ordine sau hot râri ale Comitetului 

Jude ean pentru Situa ii de Urgen  ”. 

 Aprobarea  „ Procedurii opera ionale privind modul de întocmire, transmitere şi 

con inutul rapoartelor operative şi de sintez  privind efectele manifest rii 

fenomenelor hidrometeorologice”. 

 Punerea în aplicare a prevederilor Dispozi iei Secretarului de Stat Şef al  

Departamentului pentru Situa ii de Urgen  nr. 62792 din 30.12.2014 şi Informarea 

meteorologic  nr. 78 din 30.12.2014, C.L.S.U., I.S.U.J. Gorj, I.P.J. Gorj, I.J.J. Gorj şi 

S.A.J. Gorj, ce a constat în aplicarea urm toarele m suri potrivit competen elor:  

 

 patrularea, identificarea, preluarea şi transportul persoanelor f r  ad post 

în spa iile special amenajate de autorit ile publice locale; 

 implicarea în activit ile de patrulare, preluare şi transport persoane f r  

ad post a tuturor institu iilor cu atribu ii în domeniul protec iei popula iei 

(servicii de ambulan , jandarmerie, poli ie local  şi ISU-SMURD); 

 efectuarea ac iunilor de patrulare în zonele cunoscute ca fiind frecventate 

de persoane f r  ad post şi notificarea celorlalte institu ii în vederea 

disponibiliz rii celei mai apropiate resurse cu capacitate de preluare şi 

transport; 

 identificarea persoanelor care locuiesc în spa ii f r  înc lzire şi relocarea 

acestora în perioadele cu temperaturi extreme; 

 transmiterea în timp real a datelor privind misiunile executate pentru 

preluarea şi transportul persoanelor f r  ad post, de c tre toate institu iile 

implicate, la dispeceratul ISUJ Gorj; 

 Raportarea Situa iei privind cazurile de hipotermie şi misiunile de patrulare 

şi transport persoane f r  ad post, centralizat de c tre toate institu iile 
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implicate pentru ultimele 24 de ore, pân  la ora 05.00 a zilei 

urm toare, la dispeceratul I.S.U.J. Gorj. 

M surile stabilite prin hot rârile mai sus men ionate, au fost îndeplinite, iar 

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat modul de punere în practic  a 

acestora. 

Tot pe parcursul anului 2014, membrii Comitetul Jude ean pentru Situa ii de 

Urgen  Gorj au fost convoca i şi au participat la 29 videoconferin e, ca urmare a 

manifest rii fenomenelor hidrometeorologice periculoase,  în cadrul c rora au fost 

abordate probleme legate de efectele acestor fenomene şi luarea m surilor necesare 

prevenirii şi gestion rii situa iilor de urgen  generate de acestea. 

 

 

 

 M suri dispuse în baza ordinelor şi dispozi iilor C.N.S.U., conducerii 

M.A.I. sau rezultate în urma particip rii la videoconferin e ş.a. 

În baza prevederilor Ordinului comun al ministrului administra iei şi internelor şi 

al ministrului mediului şi p durilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea situa iilor de urgen  generate de inunda ii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construc ii hidrotehnice, polu ri accidentale pe 

cursuri de ap  şi polu ri marine în zona costier  şi Programului ac iunii de verificare a 

modului în care au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şi între inute 

şan urile şi rigolele în localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari, 

aprobat de ministrul delegat pentru ape, p duri şi piscicultur , prin Ordinul Prefectului 

nr. 101/10.04.2014 a fost constituit  „Comisia mixt  pentru verificarea modului în care 

au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele 

în localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari”, format  din 

reprezentan i ai Sistemului de Gospod rire a Apelor Gorj, G rzii Na ionale de Mediu – 

Comisariatului Jude ean Gorj şi Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Lt.col. 

Dumitru Petrescu” al jude ului Gorj.  

Comisia şi-a desf şurat activitatea în perioada 09.04.2014 – 20.05.2014, 
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verificând la nivelul prim riilor urm toarele:  

o Existen a depozitelor de deşeuri şi de material lemnoase malurile şi albiile 

cursurilor de ap  precum şi în sec iunile de scurgere a podurilor şi 

pode elor; 

o Existen a depozitelor de material lemnoase forma iunile toren iale din 

apropierea zonelor locuite 

o Modul în care au fost realizate între inerea şan urilor şi rigolelor de 

scurgere apelor pluviale în localit i. 

 Verificarea s-a desf şurat în dou  etape:  

a) În prima etap  au fost verificate 62 de prim rii, iar acolo unde au fost 

constatate deficien e, au fost dispuse m suri cu termene de realizare.  

 

b) În a doua etap  au fost verificate m surile dispuse anterior iar acolo unde 

au fost constatate deficien e au fost aplicate 3 sanc iuni 

contraven ionale de c tre comisarii G rzii Na ional  de Mediu/ 

Comisariatul Jude ean Gorj în valoare de 27.500 lei .  

 

 Ac iuni şi m suri cu caracter proactiv, în perioada predezastru 

 Au fost actualizate Schema cu riscurile teritoriale nr. 50292/OP/27.02.2013 şi 

Planul de analiz  şi acoperire a riscurilor nr. 50294/op/22.04.2013 de la nivelul jude ului 

Gorj.  

În cadrul îndeplinirii misiunilor de înştiin are a comitetelor locale pentru situa ii de 

urgen , institu iilor cu atribu ii în domeniul managementului situa iilor de urgen  şi 

mass-mediei locale, au fost transmise prin Dispeceratul Centrului Opera ional 

Jude ean/ISUJ Gorj, premerg tor evolu iei fenomenelor meteorologice prognozate 8 

avertiz ri meteorologic  „COD PORTOCALIU”, 26 aten ion ri meteorologice „COD 

GALBEN”, 102 avertiz ri „COD GALBEN” de fenomene meteorologice periculoase 

imediate, 1 aten ionare hidrologice „COD ROŞU”, 2 aten ion ri hidrologice „COD ROŞU” 

pentru fenomene imediate, 15 avertiz ri hidrologice „COD PORTOCALIU”, 38 

aten ion ri hidrologice „COD GALBEN” şi 19 inform ri meteorologice. Inform rile, 
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aten ion rile şi avertiz rile emise pentru fenomene hidrometeorologice periculoase au 

vizat precipita ii sub form  de ninsoare, ploi, desc rc ri electrice, intensific ri ale 

vântului şi inunda ii şi au avut rolul de a preveni membrii CJSU şi preşedin ii CLSU din 

jude  cu privire la fenomenele meteorologice prognozate.  

  

Ac iunile şi m surile post - eveniment 

 În anul 2014 ca urmare a cantit ilor de precipita ii însemnate şi a topirii bruşte a 

z pezii au ap rut câteva puncte critice la nivelul jude ului Gorj, prin extensia 

alunec rilor de teren active, reactivarea alunec rilor stabilizate şi semistabilizate sau 

apari ia unor noi puncte cu alunec ri de teren.  

Urmare a acestui fapt, în baza Ordinului Prefectului nr. 95 din 24.03.2011 cu 

caracter permanent privind constituirea comisiei mixte de constatare a efectelor 

produse de fenomenele hidrometeorologice (alunec ri de teren şi inunda ii) în jude ul 

Gorj, format  din reprezentan i ai Institu iei Prefectului – jude ul Gorj, Consiliului 

Jude ean Gorj, Inspectoratului Jude ean în Construc ii Gorj şi Inspectoratului pentru 

Situa ii de Urgen  „Lt.col. Dumitru Petrescu” al jude ului Gorj, aceasta s-a activat şi 

deplasat în teren în zonele afectate.  

În acest sens comisia mai sus men ionat  a verificat un num r de 46 cazuri, a 

constatat efectele produse de fenomenele hidrometeorologice Bustuchin 2,  Ciuperceni 

2, Teleşti 1, Tg-C rbuneşti 2, Scoar a 1, Bor scu 1, Alimpeşti 4, Br neşti 1, Bengeşti-

Ciocadia 1, Crasna 2, Leleşti 1, Roşia de Amaradia 4, Dr goteşti 1, D nciuleşti 2, 

St neşti 1, D neşti 1, Padeş 1, Schela 1, Tg-Jiu 1, Bumbeşti-Pi ic 1, Polovragi 2, 

Muşeteşti, Godineşti 2, Novaci 1, Berleşti 1, Glogova 1, V giuleşti, Dr gu eşti 1, Licurici 

1, Bustuchin 1, C tunele 1, Sec ia L 5 Tg-Jiu 1, Uzina Hidroelectric  1, şi a dispus 

m suri pentru monitorizarea şi gestionarea corespunz toare a situa iilor de urgen  

respective. 

O situa ie deosebit  a fost la sfârşitul lunii iulie, când o parte din localit ile din 

jude ul Gorj (Novaci, Alimpeşti, Aninoasa, Baia de Fier, Crasna, Godineşti, Muşeteşti şi 

Polovragi) au fost afectate de calamit i naturale. Pentru înl turarea efectelor acestor 
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calamit i a fost alocat  suma de 12.000 mii lei din Fondul de rezerv  bugetar  la 

dispozi ia Guvernului, prin Hot rârea de Guvern nr.667 din 31.07.2014. 

  

  Activit i de preg tire prin exerci ii 

 În scopul perfec ion rii preg tirii personalului operativ – profesionist şi voluntar 

din  structurile cu atribu ii în managementul  situa ilor de urgen  pentru cunoaşterea şi 

aplicarea concep iei unitare de ac iune specific  interven iilor în cazul producerii unor 

situa ii de urgen , în anul 2014 au fost planificate, organizate şi desf şurate 4 

exerci ii cu for e şi mijloace în teren (EXFT),  dup  cum urmeaz : 

 

 În cazul producerii unei situa ii de urgen  generat  de un incendiu la instala ia 

de G.P.L.  la  SC Petrom SA – Instala ia de Deetaneizare şi GPL 

Turburea; - în data de 28.03.2014; 

 În cazul producerii unei situa ii de urgen  generat  de un incendiu la S.C. 

ARTEGO S.A - în data de 25.06.2014; 

 În cazul producerii unei situa ii de urgen  generate de un incendiu la  S.C. 

Conpet S.A. Ploieşti - B rb teşti - în data de 21.08.2014; 

 Gestionarea unei situa ii de urgen  în cazul unui accident major produs pe 

Calea Ferat  Bumbeşti-Jiu – Livezeni (Firul 116)” - în data de 11.09.2014. 

În baza art. 18 din O.M.A.I. nr. 1259 / 10.04.2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi asigurarea activit ii de înştiin are, avertizare, prealarmare şi 

alarmare în situa ii de protec ie civil , s-au organizat şi desf şurat 24 antrenamente de 

înştiin ate a comitetelor locale şi a operatorilor economici din zona de responsabilitate. 

În cadrul antrenamentelor s-a urm rit viabilitatea schemelor de înştiin are, prin 

realizarea unor scenarii care au avut la baz  analiza factorilor de risc din zona de 

competen  şi încadrarea activit ilor în timp real. 

 

  Activit i de preg tire prin cursuri, convoc ri şi instructaje 

  Planificarea, organizarea şi desf şurarea activit ii de preg tire a  personalului  
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de specialitate cu atribu ii în domeniul gestion rii situa iilor de urgen  s-a executat 

conform  „Planului de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  pentru anul 2014” 

avizat de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen  şi aprobat prin Ordinul 

Prefectului Jude ului Gorj nr. 2813016/21.01.2014, astfel: 

a. Prin cursuri organizate în cadrul Centrului Na ional de Perfec ionare a 

Preg tirii pentru Managementul Situa iilor de Urgen  - Ciolpani şi Centrului 

Zonal de Preg tire pentru Protec ie Civil  din Craiova, unde s-au ob inut 

rezultate bune şi foarte bune procentul de participare în anul 2014 fiind de: 

 la Centrul Na ional de Perfec ionare a Preg tirii pentru Managementul Situa iilor 

de Urgen  - Ciolpani au fost planifica i 9, prezen i 3, procentul de participare 

fiind de 33,33 % fa  de aceea i perioada a anului 2013 când  procentul de 

participare a fost  de 60 % (a sc zut procentul de participare cu 26,67%); 

 la Centrul Zonal de Preg tire pentru Protec ie Civil  din Craiova au fost planifica i 

48, prezen i 30,  procentul de participare fiind de 62,5 % fa  de aceeaşi 

perioad  a anului 2013 când  procentul de participare a fost  de 80 %, (a sc zut 

procentul de participare cu 17,5%); 

b. Prin convoc ri, instructaje, antrenamente de specialitate, aplica ii, exerci ii şi 

concursuri profesionale astfel: 

 instructajul anual cu preşedin ii comitetelor locale pentru situa ii de urgen  la care 

au fost planifica i 70, prezen i 63, absen i 7, învoi i 1, procentul de 

participare fiind de 90%, fa  de aceeaşi perioad  a anului 2013 când  procentul 

de participare a fost  de  74,3% (a crescut  procentul de participare cu 15,7%);  

 instructajul de preg tire anual cu şefii centrelor operative cu activitate temporar  

de la municipii, oraşe şi comune, la care au fost planifica i 70, prezen i 52,  

absen i 11, învoi i 7, procentul de participare fiind de 82,8% (a r mas 

constant procentul de participare); 

 convoc rile trimestriale cu şefii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen , la 

care au fost planifica i 210, prezen i 147, absen i 46, învoi i 17 procentul 

de participare pentru  anul 2014, fiind de 70%,  fa  de aceeaşi perioad  a  
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anului 2013 când procentul de participare a fost  de 68% (a crescut procentul de 

participare cu 2%).  

 convocarea de preg tire anual  cu şefii serviciilor private pentru situa ii de 

urgen , la care au fost planifica i 12, prezen i 12,  procentul de participare fiind 

de 100%, la fel ca în anul 2013 procentul de participare fiind constant.  

 

 

Disfunc ionalit i şi greut i întâmpinate 

 Diminuarea consecin elor situa iilor de urgen  este rezultatul unei combina ii 

ample, dintre m surile şi ac iunile premerg toare producerii acestora, cele de asigurare 

a r spunsului pe timpul manifest rii unor tipuri de risc şi cele întreprinse în perioada 

post-dezastru. 

Dac  la nivel central lucrurile sunt reglementate şi organizate corespunz tor, la 

nivel jude ean/local înc  se manifest  unele greut i (care se constituie în puncte 

slabe), determinate de: 

 insuficien a resurselor materiale şi financiare destinate ac iunilor 

preventive şi de r spuns în situa ii de urgen , în special în localit ile 

rurale; 

 neparticiparea la formele de preg tire profesional  specific  

(neparticiparea la cursuri). 

 

Direc ii de ac iune şi propuneri pentru eficientizarea activit ii CJSU 

Gorj în anul 2015 

1. Desf şurarea activit ilor specifice în baza „Planului cu principalele activit i 

ale C.J.S.U. pe anul 2015” şi completarea acestuia ori de câte ori este nevoie; 

2. Asigurarea inform rii permanente a Institu iei Prefectului şi a I.S.U. Gorj la 

efectuarea unor modific ri în conducerea institu iilor cu atribu ii în gestionarea 

situa iilor de urgen , pentru actualizarea componen ei Comitetului Jude ean 

pentru Situa ii de Urgen  şi a bazei de date pentru înştiin area în situa ii de 

urgen ; 
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3. Creşterea nivelului de instruire prin participarea la activit ile de preg tire în 

domeniul situa iilor de urgen  a personalului de conducere din administrarea 

public  local , a membrilor comitetului jude ean şi comitetelor locale, a 

personalului centrelor operative, celulelor de urgen , a inspectorilor şi 

personalului de specialitate cu atribu ii în domeniul protec iei civile, a cadrelor 

tehnice cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, a şefilor serviciilor de 

urgen  voluntare şi private; 

4. Desf şurarea unor activit i de preg tire pe plan local cu C.L.S.U., privind 

activit ile pe care trebuie s  le întreprind  premerg tor, pe timpul şi dup  

manifestarea unor tipuri de risc care pot genera situa ii de urgen ; 

5. Verificarea modului de îndeplinire a m surilor stabilite în şedin ele 

Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi informarea periodic  a Institu iei 

Prefectului – jude ul Gorj; 

6.  Actualizarea „Planului jude ean de analiz  şi acoperire a riscurilor” . 

 

Concluzii finale 

Comitetul jude ean şi comitetele locale pentru situa ii de urgen  din jude ul Gorj 

şi-au concentrat eforturile pentru gestionarea situa iilor de urgen  care s-au produs pe 

teritoriul jude ului Gorj în anul 2014. 

M surile întreprinse la nivel local, precum şi coordonarea eficient  a interven iilor 

au f cut posibil  reducerea consecin elor situa iilor de urgen  înregistrate, iar acolo 

unde situa ia a permis, reluarea par ial  sau total  a activit ii sociale şi economice în 

zonele afectate s-a produs în timp scurt. 

Prin modul de organizare a activit ilor de prevenire şi limitare a efectelor 

situa iilor de urgen , comparativ cu anii preceden i, în majoritatea situa iilor, 

autorit ile administra iei publice locale au ac ionat preventiv şi mult mai coerent, prin 

aplicarea unor m suri menite s  determine limitarea efectelor situa iilor de urgen . 

Apreciem c  majoritatea primarilor, în calitatea lor de preşedin i ai comitetelor 

locale pentru situa ii de urgen  au coordonat permanent şi eficient for ele de 

interven ie, ac ionând cu responsabilitate şi aplicând corect procedurile prev zute de 
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normativele în domeniu, iar colaborarea interinstitu ional  în cadrul CJSU Gorj a fost 

bun , asigurându-se gestionarea corespunz toare a situa iilor de urgen  care s-au 

produs pe teritoriul jude ului Gorj în anul 2014. 

   

Obiectiv specific: ”Asigurarea cooper rii cu serviciile publice, organiza iile 

sindicale şi patronale, pentru men inerea climatului de pace social  în cadrul edin elor 

de Dialog Social” 

Comisia de Dialog Social organizat  la nivelul Institu iei Prefectului – 

Jude ul Gorj şi-a desf şurat activitatea potrivit prevederilor art. 125 din Legea 

nr.62/2011 privind dialogul social şi a propriului regulament. 

Potrivit prevederilor legale, conducerea şi organizarea  şedin elor Comisiei 

de dialog social a fost asigurat , alternativ, de prefect şi de preşedintele 

consiliului jude ean. 

În anul 2014 comisia de dialog social s-a întrunit în 12 şedin e în care au fost 

prezentate şi dezb tute 25 de teme.   

Problemele abordate  în cadrul şedin elor au fost probleme specifice privind 

protec ia social , rela iile dintre patronat şi sindicate, din care amintim: 

 Rolul sindicatelor ca şi catalizator pentru formarea profesional ; 

 Acordarea ajutorului de înc lzire pe perioada sezonului rece 2013-2014,  

 Proiectul planului de şcolarizare la înv mântul profesional pentru anul şcolar 

2014-2015; 

 Analiza dot rii cu aparatur  medical  necesar  acord rii primului ajutor în 

unit ile sanitare din jude ul Gorj;  

 M surile sanitare - veterinare şi pentru siguran a alimentelor care vor fi 

întreprinse de D.S.V.S.A. Gorj în preajma s rb torilor pascale 2014 

 Raport privind finan area medicinii dentare de c tre C.A.S.J. Gorj în perioada 

2011-2013; 

 Informare privind stadiul preg tirii campaniei agricole din prim vara anului 

2014 şi realiz rile pân  la aceast  dat ; 
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 M surile întreprinse de Inspectoratul Şcolar Jude ean Gorj în vederea 

preg tirii examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2014 în unit ile 

şcolare din jude ul Gorj; 

 Statistica firmelor cu obiect de activitate: turism, agroturism, turism monahal 

din jude ul Gorj; 

 Activit ile întreprinse de Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Gorj în unit ile 

de înv mânt, în anul şcolar 2013-2014; 

 Ac iunile întreprinse de Inspectoratul Jude ean de Poli ie Gorj în unit ile de 

înv mânt, în anul şcolar 2013-2014 şi m surile ce trebuie luate pe viitor; 

 Ac iuni întreprinse de Inspectoratul Şcolar Jude ean Gorj privind 

implementarea proiectelor europene la  nivel de înv mânt în Jude ul Gorj; 

 Ac iunile şi m surile întreprinse în vederea promov rii turismului în Jude ul 

Gorj în vederea atragerii de turişti români şi str ini; 

 Prezentarea solicit rii Federa iei Sanitas de extindere a Contractului Colectiv 

de Munc  la nivel de Sector de Activitate „S n tate. Activit i Veterinare” pe 

anii 2014-2015 la nivelul tuturor unit ilor din sectorul s n tate. 

 M surile întreprinse de Comisariatul Jude ean de Protec ie a Consumatorilor 

Gorj pe perioada verii 2014”;  

 „M surile întreprinse de c tre Inspectoratul Jude ean de Poli ie Gorj pentru 

prevenirea consumului de droguri în unit ile de înv mânt din jude ul Gorj”; 

 Necesitatea elabor rii unor planuri integrate de accesibilizare a oraşelor 

conform art.61, respectiv art.99 din Legea nr.448/2006, privind protec ia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 Consecin ele inunda iilor din perioada 27.07 – 01.08.2014 produse în zona 

administrativ  a jude ului Gorj”; 

 „Activitatea desf şurat  de Direc ia de S n tate Public  Gorj în zonele 

afectate de inunda ii”; 

 Schema de ajutor minimis „Locuri de munc  subven ionate” – Locuri de 

munc  pentru tineri în regiunea „Sud Vest”. 
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 preg tirea unit ilor de înv mânt pentru sezonul rece şi privind siguran a 

elevilor în şcoli ; 

 Activit ile desf şurate la nivel IJP Gorj în primele 9 luni ale anului 2014 

pentru prevenirea şi combaterea infrac iunilor contra patrimoniului şi protec ia 

persoanelor; 

 . Pl ile în avans pe suprafa  acordate fermierilor în campania 2014, în 

jude ul Gorj; 

 „Programul Opera ional  - Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”; 

 „Istoricul şi stadiul actual al modific rilor aduse Legii nr.62/2011”. 

 

Obiectiv specific: ”Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice 

minorit ilor na ionale” 

Guvernul României s-a angajat, prin Programul de Guvernare, s  se implice 

pentru asigurarea dreptului cet enilor apar inând minorit ilor na ionale de a-şi p stra 

şi dezvolta liber exprimarea identit ii etnice, astfel încât s  se poat  manifesta pe 

deplin în sfera culturii, limbii, religiei, educa iei, vie ii publice.  

În perioada analizat , ca ac iuni notabile organizate cu implicarea Institu iei 

Prefectului, prin Biroul Jude ean pentru Romi, men ion m: 

 S-au elaborat diagnozele comunit ilor de romi de la nivelul U.A.T.-urilor, în 

colaborare cu Centrul Romilor pentru Politici de S n tate. 

            Au fost organizate dou  ac iuni privind informarea elevilor de etnie rom  

privind locurile speciale la licee şi facult i, drepturile pacien ilor asigura i şi neasigura i. 

Au fost derulate dou  ac iuni în cadrul unor proiecte cu finan are extern  

nerambursabil . 

           Au fost efectuate un num r de 4 ac iuni de verificare a activit ii exper ilor 

locali şi a mediatorilor sanitari angaja i la nivelul U.A.T.-urilor 

           Au fost efectuate un num r de dou  analize privind activitatea Biroului 

Jude ean pentru Romi, Grupului de Lucru Mixt de la nivelul jude ului Gorj, selec ia şi 
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angajarea la nivelul prim riilor a exper ilor de etnie rom , activitatea mediatorilor 

sanitari de la nivelul jude ului Gorj. 

Au fost transmise Agen iei Na ionale pentru Romi, Ministerului Afacerilor Interne 

un num r 4 inform ri cu privire la activitatea Biroului Jude ean pentru Romi, Grupului 

de Lucru Mixt de la nivelul jude ului Gorj, selec ia şi angajarea la nivelul prim riilor a 

exper ilor de etnie rom , activitatea mediatorilor sanitari de la nivelul jude ului Gorj. 

 

COOPERARE INTRA I INTERINSTITU IONAL , RELA II INTERNA IONALE 
 În anul 2014, îmbun t irea activit ii de cooperare intra i interinstitu ional  a 

constituit una din priorit ile institu iei sub aspectul eficien ei comunic rii cât i al 

rezultatelor ob inute pe cele trei paliere principale: local, jude ean i central. 

 

A. Cooperare/colaborare cu S.P.D.-urile i alte institu ii publice de la 

nivel jude ean 

 În cursul anului 2014, au fost efectuate ac iuni de verificare, în baza prevederilor 

art.6 alin.1), pct.1, lit.b) din Hot rârea Guvernului nr.460/2006,  de c tre comisii mixte 

înfiin ate prin ordin al prefectului, astfel: 

 a) Verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost 

realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localit i, pentru asigurarea sec iunilor de 

scurgere a apelor mari. 

   Rezultate relevante: 

- Au fost verificate un num r de 62 prim rii din cele 70 existente în jude ;  

- Au fost întocmite procese-verbale la toate localit ile verificate, cu constat ri, 

m suri şi termene de remediere a deficien elor constatate; 

- Procesul verbal final a fost înaintat prefectului jude ului Gorj, în calitate de 

preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi Centrului Operativ al 

Ministerului Mediului şi Schimb rilor Climatice; 

- A fost întocmit  o sintez  cu rezultatele ac iunilor desf şurate la nivelul jude ului 

Gorj, care a fost înaintat  Ministerului Afacerilor Interne. 
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 b) Constatarea efectelor produse de precipita iile abundente c zute, care au 

afectat drumuri, poduri şi pode e, lucr ri edilitare, locuin e, terenuri agricole şi alte 

obiective de pe teritoriul jude ului Gorj. 

Rezultate relevante: 

Constat ri: 

  - Comisiile mixte constituite au efectuat 43 deplas ri în 39 localit i de pe teritoriul 

jude ului Gorj, unde au constatat la fa a locului efectele produse de c derile abundente 

de precipita ii. 

M suri: 

 Împreun  cu reprezentan ii autorit ilor locale, s-au întocmit note de 

constatare şi procese verbale con inând m suri, responsabili şi termene; 

 În urma hot rârilor adoptate de Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  

Gorj, au fost întocmite şi înaintate Ministerului Dezvolt rii Regionale şi 

Administra iei Publice un num r de 9 proiecte de Hot râri de Guvern, privind 

alocarea de fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate; 

 A fost întocmit un Raport de sintez  privind pagubele produse de inunda iile 

c zute în luna iulie 2014, care a fost înaintat Comitetului Ministerial pentru 

Situa ii de Urgen  din cadrul Ministerului Mediului şi Schimb rilor Climatice; 

 A fost completat  şi înaintat  Ministerului Afacerilor Interne o machet  

cuprinzând evaluarea pagubelor produse de inunda iile c zute în luna iulie 2014, 

în vederea acces rii FSUE. 

 c) Constatarea efectelor produse de precipita iile abundente c zute, asupra 

infrastructurii de  îmbun t iri funciare din dou   incinte îndiguite de pe raza jude ului 

Gorj. 

   Rezultate relevante: 

   Comisia mixt  a întocmit o not  de constatare con inând m suri, responsabili şi 

termene. Institu ia Prefectului a solicitat  sprijinul Ministrului Agriculturii şi Dezvolt rii 

Rurale privind alocarea de fonduri pentru executarea în regim de urgen  a lucr rilor 

afectate. 
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 d) Verificarea activit ii de exploatare, depozitare şi valorificare a masei 

lemnoase, pe teritoriul jude ului Gorj. 

Rezultate relevante: 

 Comisia mixt , constituit  din reprezentan i ai Agen iei pentru Protec ia Mediului 

Gorj, G rzii Na ionale de Mediu – Comisariatul Jude ean Gorj,  Inspectoratului Teritorial 

de Regim Silvic şi de Vân toare Râmnicu Vâlcea, Direc iei Silvice Gorj, Administra iei 

Jude ene a Finan elor Publice Gorj, Inspectoratului de Jandarmi Jude ean “Tudor 

Vladimirescu” Gorj, a întocmit 6 note de constatate con inând m suri, termene şi 

responsabili şi un raport final, înaintat prefectului şi Ministerului Mediului şi Schimb rilor 

Climatice. 

 e) Verificarea stadiului  m surilor stabilite la nivelul autorit ilor locale, privind 

deschiderea în bune condi ii a noului an şcolar 2014-2015, în jude ul Gorj, de 

c tre o comisie mixt  format  din reprezentan i ai Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, 

Consiliului  Jude ean Gorj, Inspectoratului Şcolar Jude ean Gorj, Direc iei de S n tate 

Public  Gorj, Direc iei Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Gorj. Au fost 

verificate toate unit ile şcolare din jude ul Gorj, atât sub aspectul realiz rii lucr rilor de 

igienizare/repara ii, al de inerii autoriza iei de func ionare, de inerea stocurilor de 

combustibili, cât i dot rilor cu materiale didactice i colare . 

 La nivelul jude ului Gorj, a fost aplicat „Planul jude ean de ac iune-cadru – 

pentru creşterea gradului de siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi 

prevenirea delicven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de 

înv mânt preuniversitar”, de c tre Inspectoratul de Poli ie Jude ean Gorj, 

Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Tudor Vladimirescu” Gorj, Inspectoratul Şcolar 

Jude ean Gorj, Consiliul Jude ean Gorj, sub coordonarea Institu iei Prefectului – Jude ul 

Gorj. Pe parcursul anului 2014, conform calendarului acestui plan, au avut loc ac iuni 

pentru combaterea violen ei în şcoli şi în zonele adiacente acestora, şedin e 

s pt mânale de analiz  la sediul Inspectoratului de Poli ie Jude ean Gorj şi raport ri 

s pt mânale şi lunare c tre Ministerul Afacerilor Interne. 
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B. Cooperare/colaborare cu autorit ile şi institu iile publice ale 

administra iei centrale 

În anul 2014, prin grija Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj, s-au efectuat o 

serie de interven ii punctuale la ministere i alte institu ii centrale pentru 

solu ionarea anumitor probleme pentru interesul cet enilor, printre acestea se 

enumer : 

o adresa nr.3825/17.03.2014, transmis  la Casa Na ional  de Asigur ri 

de S n tate, Ministerul Finan elor Publice, Cabinetele Parlamentarilor 

Gorjeni, propunerile de modificare/completare a legisla iei în domeniul de 

activitate al Casei de Asigur ri de S n tate Gorj, cu rug mintea de a fi 

analizate i de a fi întreprinse m surile ce se impun, conform 

competen elor specifice; 

o adresa nr.3991/17.03.2014,  transmis  la Secretariatul de Stat pentru 

Culte, în vederea aloc rii unui sprijin financiar pentru executarea renov rii 

turlei, schimbarea instala iei electrice i reîmprosp tarea picturii în unele 

locuri la biserica “Sf. Ioan Botez torul” din Parohia Sîmbotin, comuna 

Schela; 

o adresa nr.5423/16.04.2014, transmis  la Secretariatul de Stat pentru 

Culte, în vederea aloc rii unor fonduri necesare în vederea restaur rii 

bisericii cu hramul “Cuvioasa Paraschiva”; 

o adresa nr.13633/26.09.2014, transmis  la Ministerul S n t ii în 

vederea repartiz rii unui num r de 6 ambulan e tip B 4x4, necesare 

înlocuirii celor existen e în substa iile Motru, Novaci, Bumbe ti-Jiu, Tg-

C rbune ti, Turceni i Rovinari;  

o adresa nr.13634/26.09.2014, transmis  la Ministerul Afacerilor 

Interne în vederea posibilit ii transmiterii cu titlu gratuit, c tre Serviciul 

Jude ean de Ambulan  Gorj, a unui autoturism disponibilizat de c tre 

institu iile coordonate de c tre Ministerul Afacerilor Interne; 

o adresa nr.15155/01.10.2014, transmis  la Ministerul Muncii, Familiei, 

Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice în vederea solu ion rii unor 
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propuneri ale Consiliului Jude ean al Persoanelor Vârstnice Gorj, 

referitoare la categoriile de persoane care pot beneficia de tratament 

balnear i cuantumul contribu iei b ne ti; 

o adresa nr.14921/06.10.2014, transmis  la Secretariatul de Stat 

pentru Culte, în vederea aloc rii unor fonduri necesare în vederea 

finaliz rii lucr rilor necesare bisericii cu Hramul “Sfânta Cuvioasa 

Parascheva” din Parohia Celei, ora  Tismana; 

o adresa nr.16940/06.11.2014,  transmis  la Secretariatul de Stat 

pentru Culte, în vederea aloc rii unor fonduri necesare execut rii 

“”Lucr rilor de restaurare – conservare a bisericii Sfin ii Împ ra i 

Constantin i Elena. 

În urma solicit rilor întreprinse de Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj, în 

majoritatea cazurilor, ministerele i celelalte institu ii centrale, au comunicat r spuns în 

scris.  

C. Cooperarea interinstitu ional  în cadrul unor comisii/consilii/ 

comitete 

  

În conformitate cu cadrul normativ aplicabil prin ordin al prefectului func ioneaz  

comisii/comitete constituite pentru realizarea unor atribu ii specifice în diferite domenii 

de activitate. 

Modalitatea de cooperare pentru atingerea obiectivelor specifice în cadrul acestor 

comisii se prezint  astfel: 

 

A. COMITETULUI CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE 

PERSOANELOR VÂRSTNICE GORJ 

 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr.499/07.04.2004, privind înfiin area, 

organizarea i func ionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor, la nivelul jude ului Gorj, prin ordinul 
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prefectului nr.74/14.05.2004, a fost constituit i func ioneaz  Comitetul 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj. 

 În anul 2014, Comitetul a fost reactualizat prin ordinul Prefectului Jude ului 

Gorj nr.50/06.02.2014. 

Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice Gorj a constat prin întâlnirea membrilor acestuia în 10 edin e, ( 6 edin e 

desf urându-se la sediul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj i 4 edin e în teren), 

unde au fost dezb tute mai multe teme i întreprinse m suri, cum ar fi: 

 Informare privind ajutorul de înc lzire pe perioada sezonului rece 2013-2014 în  

jude ul Gorj, la data de 31.01.2014; 

 M surile sanitare-veterinare şi pentru siguran a alimentelor care vor fi întreprinse 

de Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Gorj în perioada 

s rb torilor Pascale 2014; 

 Ac iuni ce urmeaz  a fi întreprinse de c tre Comisariatul Jude ean pentru 

Protec ia Consumatorilor Gorj în perioada s rb torilor Pascale 2014; 

 Informare privind preocuparea conducerii farmaciilor din jude ul Gorj, atât din 

mediul urban, cât şi din mediul rural, pentru asigurarea necesarului de 

medicamente  compensate şi gratuite pentru pensionari şi persoane vârstnice. 

 Informare privind activit ile desf şurate pan  în prezent şi care urmeaz  a fi 

desf şurate în cursul acestui an de c tre Poli ia de Proximitate din cadrul 

Inspectoratului Jude ean de Poli ie Gorj pentru a veni în sprijinul persoanelor 

vârstnice din jude ul Gorj. 

 Deplasarea la Centrul de Îngrijire şi Asisten  Suseni pentru a sta de vorb  cu 

cadrele medicale  şi persoanele asistate. 

 Stadiul primirii şi valorific rii biletelor de tratament balnear în primele şapte luni 

ale anului 2014. 

 Informare privind situa ia câinilor f r  st pâni din jude ul Gorj; 

 Deplasarea la Centrul de Îngrijire şi Asisten  Dobri a pentru a sta de vorb  cu 

cadrele medicale  şi persoanele asistate 
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 Informare privind acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei pe perioada 

sezonului rece 2014-2015; 

 Programul de manifest ri şi activit i dedicate zilei de 1 Octombrie - Ziua 

Interna ional  a Persoanelor Vârstnice, desf şurat în localit ile jude ului Gorj. 

 Deplasare la Centrul de Îngrijire şi Asisten  Dobri a pentru discu ii i distribuire 

de produse alimentare beneficiarilor din acest centru cu ocazia s rb torilor de 

iarn . 

 Impresii la sfârşit de an 2014 cu privire la activit ile desf şurate de membrii 

Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

Gorj; 

 Deplasare la Centrul de Îngrijire şi Asisten  Suseni pentru discu ii i distribuire 

de produse alimentare beneficiarilor din acest centru cu ocazia s rb torilor de 

iarn . 

 

B. CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU PROTEC IA CONSUMATORILOR 

 

În contextul H.G. nr.251/1994, privind stabilirea componen ei, a atribu iilor i a 

modului de organizare a Consiliului Consultativ pentru Protec ia Consumatorilor, la 

nivelul jude ului Gorj a func ionat Consiliul Consultativ pentru Protec ia 

Consumatorilor Gorj a c rui activitate s-a desf şurat trimestrial.  

Activitatea Consiliului Consultativ pentru Protec ia Consumatorilor a constat 

îndeosebi în verificarea respect rii prevederilor legislative, respectarea drepturilor 

cet enilor, prin ac iuni de control realizate atât de c tre institu iile abilitate cât şi de 

comisii mixte stabilite prin Ordin de c tre Prefectul jude ului Gorj şi întreprinderea 

m surilor necesare pentru remedierea unor deficien e sau închiderea unit ilor cu 

probleme grave. 

Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a coordonat secretariatul acestei Comisii, 

convocând serviciile publice deconcentrate care fac parte din acesta, şi de comun acord 

s-au stabilit tematicele care urmau a fi puse în discu ie. 
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În anul în curs, Consiliul Consultativ pentru Protec ia Consumatorilor 

Gorj a fost reactualizat prin ordinul Prefectului jude ului Gorj 

nr.156/24.6.2014  i s-a întrunit în 3 şedin e ordinare, în care s-au dezb tut 

inform ri şi rapoarte realizate pe linia ap r rii şi asigur rii drepturilor şi intereselor 

legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive şi a urm rit colaborarea 

autorit ilor publice în domeniul protec iei consumatorilor, modul în care acestea 

sesizeaz  autorit ile în cauz  asupra eventualelor cerin e în rezolvarea cererilor şi 

sesiz rilor consumatorilor. 

Tematica dezb tut   a fost foarte variat  cuprinzând urm toarele: 

- Informare cu privire la activitatea întreprins  de Inspectoratul Teritorial de 

Munc  Gorj în trimestru I 2014 pentru prevenirea cauzelor de munc  f r  forme legale 

i accidentelor de munc . M suri propuse pentru anul 2014; 

- Supravegherea vamal  a pie ei conform Regulamentului nr.765/2008; 

- Informare cu privire la m surile care vor fi întreprinse de c tre Comisariatul 

Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor pe perioada s rb torilor Pascale 2014; 

- Informare cu privire la activitatea întreprins  de Serviciul Jude ean de 

Metrologie Legal  Gorj pe semestrul I 2014; 

- Informare cu privire la activitatea de autorizare de c tre DSP Gorj, a 

trandurilor de pe teritoriul jude ului Gorj, pe perioada sezonului estival; 

- Informare cu privire la m surile întreprinse de c tre CJPC Gorj de prevenire i 

combatere a practicilor care d uneaz  vie ii, s n t ii, securit ii i intereselor 

economice ale consumatorilor în primul semestru al anului 2014; 

- Informare privind evolu ia bolii “Bluetong” pe teritoriul jude ului Gorj; 

- M surile întreprinse de CJPC Gorj de prevenire i combatere a practicilor care 

d uneaz  vie ii, s n t ii, securit ii i intereselor economice ale consumatorilor în 

trimestrul III al anului 2014. 

 

C. COMISIA JUDE EN  PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIAL  

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1217/26.09.2006 privind constituirea 
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mecanismului na ional pentru promovarea incluziunii sociale în România, la nivelul 

jude ului Gorj, Comisia Jude ean  privind Incluziunea Social  a avut ca principale 

activit i în anul 2013, urm toarele: 

- Întrunirea comisiei într-o edin  de lucru; 

 - Reactualizarea la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a Comisiei 

jude ene privind incluziunea social  prin Ordinul Prefectului jude ului Gorj 

nr.140/05.06.2014; 

- Prezentarea proiectului Strategiei jude ene de dezvoltare a serviciilor sociale  a 

jude ului Gorj pe perioada 2014-2020; 

- Prezentarea proiectului Planului Opera ional pentru Implementarea Strategiei 

Jude ene 2014-2020 elaborat  de c tre Direc ia General  de Asisten  Social  i 

Protec ia Copilului Gorj; 

- Analiza, completarea i aprobarea Planului Jude ean privind Incluziunea 

Social  pe anul 2014; 

În Planul Jude ean privind Incluziunea Social  pe anul 2014, au fost propuse i 

aprobate un num r 31 de ac iuni mari, dintre care amintim: 

- Asigurarea beneficiilor de asisten  social  destinate grupurilor dezavantajate, 

asigurându-se totodat  c  r spund nevoilor reale ale familiilor, persoanelor singure; 

- Asigurarea beneficiilor de asisten  social  destinate grupurilor dezavantajate, 

asigurându-se totodat  c  r spund nevoilor reale ale familiilor, persoanelor singure; 

- Asigurarea beneficiilor de asisten  social  destinate grupurilor dezavantajate, 

asigurându-se totodat  c  r spund nevoilor reale ale familiilor, persoanelor singure; 

- Dezvoltarea de programe prin care s  se previn  abandonul şcolar,  

combaterea delincven ei juvenile şi dispari ia de minori; 

- Dezvoltarea de programe prin care s  se previn  abandonul şcolar,  

combaterea delincven ei juvenile şi dispari ia de minori; 

- Protec ia şi asistarea specializat  a copiilor afla i în situa ii de risc major (copilul 

str zii, copilul delicvent, copilul victim  a exploat rii, abuzului); 

- Protec ia şi asistarea specializat  a copiilor afla i în situa ii de risc major (copilul 

str zii, copilul delicvent, copilul victim  a exploat rii, abuzului); 
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- Asigurarea  bun st rii vie ii copilului şi protec ia acestuia într-un mediu familial 

s n tos şi func ional; 

- Îmbun t irea calit ii serviciilor de protec ie  special   şi definitiv  a copilului lipsit 

temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i; 

- Prevenirea şi combaterea violen ei în familie; 

- Integrarea social  a grupurilor vulnerabile; 

- Activit i în vederea îmbun t irii siguran ei persoanelor vârstnice;  

- Creşterea accesului la serviciile sociale; 

- Educa ie şi incluziune social ; 

- Combaterea discrimin rii şi promovarea unei atitudini pozitive pentru popula ia 

rom ; 

- Promovarea accesului la serviciile oferite prin Centrul de zi “Christian” pentru a 

sus ine integrarea socialǎ şi a prevenii marginalizarea persoanelor cu dizabilitǎ i; 

- Implicarea comunitar ; 

- Activit i de recuperare, reabilitare pentru copii cu dizabilit i şi sus inere 

educativ  a familiilor, copiilor cu dizabilit i; 

- Integrarea copiilor şi elevilor cu CES în înv mântul de mas /CSEI Tg-Jiu; 

- Facilitarea accesului la formarea profesional  corelat  cu nevoia persoanei în 

vederea creşterii şanselor de integrare social ; 

- Campanii privind identificarea şi combaterea cazurilor de munc  f r  forme 

legale de angajare; 

- Campanie na ional  privind eliminarea muncii copilului; 

- M suri de sprijin pentru încadrarea pe pia a muncii a unui nr. cât mai mare de 

beneficiari ai ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Îmbun t irea accesului grupurilor vulnerabile pe pia a muncii; 

- Implicarea societ ii civile, ONG-uri institu ii de cult recunoscute de lege în 

elaborarea de proiecte care au ca obiectiv îmbun t irea activit ilor privind protec ia 

copilului şi a familiei; 

- Îmbun t irea infrastructurii sociale prin reabilitarea, modernizarea institu iilor 

reziden iale privind protec ia special  a persoanelor cu dizabilit i; 
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- Gestionarea responsabil  a resurselor de ap ; 

- Investi ii în infrastructur  în special pentru zonele defavorizate şi grupurile 

vulnerabile; 

- Campanii de informare pentru a conştientiza drepturile şi obliga iile persoanelor 

sau grupurilor vulnerabile; 

- Creşterea rolului medicului de familie; 

- Dobândirea calit ii de asigurat în sistemul de s n tate a unui num r cât mai 

mare dintre grupurile de persoane vulnerabile, care nu sunt asigurate; 

- Asigurarea continuit ii asisten ei medicale, facilitarea accesului la servicii 

medicale şi creşterea  calit ii actului medical; 

- Înt rirea disciplinei contractuale; 

- Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asisten  social ; 

- Îmbun t irea condi iilor de via  a popula iei rome. 

Dintre acestea majoritatea au fost realizate în procent de 100% . 

 

 

D. ECHIPA INTERSECTORIAL  LOCAL  DE LA NIVELUL JUDE ULUI GORJ 

 

 Începând cu anul 2007 i pân  în anul 2012 inclusiv, la nivelul jude ului Gorj au 

existat dou  structuri separate care se ocupau de problematica violen ei în familie 

(Grupul de lucru consultativ cu atribu ii în prevenirea i combaterea violen ei în familie) 

i a exploat rii prin munc  (Echipa intersectorial local  cu atribu ii în prevenirea i 

combaterea exploat rii prin munc ). Ambele structuri existau i func ionau în baza 

ordinelor Prefectului Jude ului Gorj. 

 Începând din anul 2013, pentru o eficientizare mai bun  a activit ii de 

prevenire, pentru o reducere a costurilor, dar i potrivit prevederilor H.G. nr.49/2011, 

pentru aprobarea Metodologiei Cadru privind prevenirea i interven ia în echipa 

multidisciplinar  i în re ea în situa iile de violen  asupra copilului i de violen  în 

familie i a Metodologiei de interven ie multidisciplinar  i interinstitu ional  privind 

copiii exploata i i afla i în situa ii de risc de exploatare prin munc , copiii victime ale 
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traficului de persoane, precum i copiii români migran i victime ale altor forme de 

violen  pe teritoriul altor state, a luat fiin  la nivelul jude ului Gorj, prin 

Hot rârea Consiliului Jude ean Gorj nr.26/21.02.2013, Echipa Intersectorial 

Local  cu atribu ii în combaterea violen ei asupra copiilor, violen ei în familie 

i a exploat rii prin munc  de la nivelul jude ului Gorj (EIL), care are în 

componen  reprezentan i ai institu iei Prefectului – Jude ul Gorj, Consiliul Jude ean 

Gorj, serviciilor publice deconcentrate i ONG-urilor din jude ul Gorj. 

 Activitatea din acest an a Echipei Intersectorial Local  cu atribu ii în combaterea 

violen ei asupra copiilor, violen ei în familie i a exploat rii prin munc  de la nivelul 

jude ului Gorj se oglinde te prin desf urarea a unui num r de 11 edin e de lucru, 

dar i prin organizarea num r foarte mare de ac iuni.  

 În cadrul edin elor de lucru, principalele puncte dezb tute au fost: 

- Stabilirea ac iunilor incluse în Planul de Ac iune aferent anului 2014, 

implementat de EIL; 

- Discu ii referitoare la necesitatea încheierii unui protocol interinstitu ional la 

nivelul EIL; 

- Definitivarea protocolului interinstitu ional la nivelul EIL; 

- Ac iuni întreprinse în colaborare cu IPJ Gorj pentru a marca Ziua Poli iei 

Române; 

- Discu ii referitoare la viitoare colabor ri interinstitu ionale în cadrul unor 

proiecte aflate în stadiu de implementare, finan ate din fonduri europene, promotorii 

fiind membrii EIL; 

- Ac iuni desf şurate în perioada mai - iunie 2014; 

- Stabilirea unor ac iuni de prevenire în perioada august, septembrie, decembrie 

2014; 

- Discu ii referitoare la necesitatea încheierii unui protocol unei bune colabor ri 

cu membrii Consiliului Jude ean al Elevilor Gorj; 

 

Ac iunile importante organizate de EIL sau activit ile în cadrul c rora 

echipa i-a adus aportul, la nivelul jude ului Gorj, au fost: 
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  - Solu ionarea st rii de nemul umire din rândul locatarilor ce domiciliaz  cu chirie 

în blocul C2, imobil ce apar ine SC Luzan SRL Tg-Jiu, situat în oraşul Rovinari, jude ul 

Gorj; 

  - Participare la Concursul “Art  sau violen ? Tu alegi!”; 

- Participare la Concursul de desen “Copil rie f r  violen ”; 

- Deplasarea echipei la Tab ra de copii de la Tismana; 

- Desf şurarea unor activit i în perioada 26.09-03.10.2014 care marcheaz  

“S pt mâna prevenirii criminalit ii”, i anume: 

1. mas  rotund  cu consilierii psihopedagogi şi reprezentan ii institu iilor 

publice locale, tema: “Optimizarea parteneriatului institu ional şi a 

parteneriatului public în vederea creşterii siguran ei în şcoli şi a prevenirii 

delicven ei juvenile”, activit i sportive; 

2. “Prevenirea victimiz rii minorilor” (atelier de lucru pictur  şi desen, 

prelegeri, inform ri şi dezbateri cu participarea elevilor, p rin ilor şi 

cadrelor didactice din jude ul Gorj; 

3. “Prevenirea infrac iunilor de furt”, activitate desf şurat  la cluburile 

persoanelor de vârsta a III-a, spectacol de muzic  şi poezie; 

- Desf urarea unor activit i în perioada 24.11-10.12.2014, în cadrul Campaniei celor 

16 zile de activism împotriva violen ei asupra femeii, şi anume:  

 Seminar cu tema “Prevenirea violen ei domestice” la sediul DGASPC Gorj, la 

care au participat asisten ii sociali din cadrul prim riilor jude ului, la sediul 

Centrului Cristian şi sediul Centrului Magnolia i persoane vârstnice din jude ul 

Gorj; 

 Activit i cultural-sportive cu elevi, p rin i, cadre didactice la Şcoala 

Gimnazial  Voievod Litovoi, stabilirea unor ac iuni de prevenire împreun  cu 

membrii Consiliului Jude ean al Elevilor, ac iuni de promovare a aptitudinilor 

nonviolen e cu elevii Şcolii gimnaziale Sf. Nicolae din Tg-Jiu; 

- Desf urarea unor ac iuni în cadrul Campaniei cu tema “Familia mea nu iubeşte 

violen a” (concurs de desen, concurs de eseu, concurs de postere) cu participarea 

elevilor din înv mântul gorjean. 
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E. COMISIA  JUDE EAN  ÎN DOMENIUL EGALIT II DE ŞANSE ÎNTRE 

FEMEI ŞI B RBA I 

 

 În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse de c tre Comisia Jude ean  în 

domeniul Egalit ii de anse între femei i b rba i de la nivelul jude ului Gorj, aceasta a 

func ionat în anul 2013 în conformitate cu art. 4, alin. 6 din H.G. 1054/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al comisiilor jude ene i a 

municipiului Bucure ti în domeniul egalit ii de anse între femei i b rba i, precum i a 

prevederilor ordinului Prefectului jude ului Gorj nr.36/21.03.2012 privind reactualizarea 

componen ei Comisiei Jude ean  în domeniul Egalit ii de anse între femei i b rba i 

de la nivelul jude ului Gorj.  

Membrii Comisiei Jude ene în domeniul Egalit ii de anse între femei i b rba i 

de la nivelul jude ului Gorj s-au întrunit în anul 2014, în 3 edin e de lucru. 

Temele dezb tute în cadrul edin elor de lucru au fost:  

- Discu ii pe tema elabor rii planului de ac iuni al COJES Gorj pentru anul 2014; 

- Egalitatea de şanse în proiectele ini iate de Asocia ia pentru Şanse Egale în anul 

2014; 

- Prezentarea Raportului de progrese privind egalitatea de anse între femei i 

b rba i în anul 2013 al Comisiei Europene; 

 - Prezentarea Raportului de activitate al Inspectoratului Teritorial de Munc  Gorj 

pentru perioada ianuarie-iunie 2014 cu privire la verificarea implement rii i respect rii 

prevederilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de anse între femei i b rba i, 

republicat ;  

 -  Informare privind situa ia omajului înregistrat i ac iunile desf urate pe 

primele 8 luni ale anului 2014 de c tre Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de 

Munc  Gorj cu privire la verificarea implement rii şi respect rii prevederilor Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi b rba i – republicat ; 
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- Egalitatea de anse în proiectele POSDRU implementate de Asocia ia pentru 

anse Egale; 

De asemenea, membrii comisiei au mai participat la câteva ac iuni, i anume: 

 - Discu ii cu privire la implementarea de c tre Asocia ia pentru Şanse Egale, în 

parteneriat cu alte institu ii si ONG-uri şi Egalitatea de Şanse a 4 proiecte POSDRU, şi 

anume: Proiectul „Succes –Parteneriat pentru Mediul Rural - POSDRU 135 /5.2/S/ 

126362″, Proiectul  “Femeia - de la mişcarea sufrageta, la secolul XXI” – POSDRU 

/144/6.3/ S/125495, Proiectul ”Paşi spre viitor” POSDRU /130/5.1/G/133927 şi proiectul 

“AFES – Acces la formare şi egalitate de şanse”, ID 133996; 

 - Conferin a de lansare a proiectului “Egali pe pia a muncii”, 

POSDRU/130/5.1/G/133976; 

 

 

OBIECTIV GENERAL: ”ÎMBUN T IREA ACTIVIT ILOR INSTITU IEI ÎN DOMENIILE 

AFACERILOR EUROPENE ŞI COOPER RII INTERNA IONALE” 

Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost desf şurate activit i în urm toarele 

direc ii: 

 Informarea poten ialilor beneficiari din jude ul Gorj cu privire la 

oportunit ile de finan are active şi ghidurile solicitantului supuse consult rii publice de 

c tre autorit ile de management prin utilizarea a diverse instrumente de diseminare şi 

comunicare a informa iilor specifice, respectiv: 

 consiliere la sediul institu iei, acordat  poten ialilor beneficiari 

(reprezentan i ai IMM-urilor, ONG-urilor, administra iei publice locale, persoane fizice); 

 consiliere prin intermediul formularului on-line postat pe site-ul institu iei; 

 elaborarea de sinteze şi transmiterea acestora c tre autorit ile publice 

locale şi serviciile publice deconcentrate privind oportunit ile de finan are active, 

prelungirea termenelor de depunere a cererilor de finan are, posibilitatea de a formula 

propuneri în perioada în care ghidurile solicitantului au fost supuse consult rii publice; 

 elaborarea şi postarea pe site-ul institu iei de materiale informative privind 

lans rile de noi programe de finan are; 
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 elaborarea periodic  şi transmiterea electronic  a buletinului informativ pe 

teme europene c tre poten ialii beneficiari ai oportunit ilor existente. 

 Monitorizarea proiectelor derulate de autorit ile publice locale şi serviciile 

publice deconcentrate din jude ul Gorj 

Trimestrial au fost solicitate de la autorit ile publice locale şi serviciile publice 

deconcentrate informa ii privind stadiul implement rii proiectelor finan ate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi dificult ile întâmpinate în implementarea acestora.  

 Transmiterea de inform ri şi documente privind obliga iile asumate de 

România în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (la solicitarea Consiliului 

Concuren ei, au fost informate autorit ile publice locale şi serviciile publice 

deconcentrate cu privire la obliga ia furnizorilor de ajutor de stat de a raporta anual 

ajutoarele de stat acordate în anul precedent, în vederea îndeplinirii de c tre România a 

obliga iei de raportare anual  a ajutoarelor de stat acordate, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr.749/2004 al Comisiei (Regulament de punere în aplicare); 

 Colaborarea interinstitu ional  – la solicitarea diferitelor entit i publice, au 

fost colectate, centralizate şi furnizate informa ii la nivel jude ean pe diferite sectoare, 

în func ie de solicit ri, sau au fost informate autorit ile publice locale cu privire la 

diferite aspecte, precum: 

 Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur , Investi ii Str ine, 

Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor: investi iile str ine cu o valoare 

mai mare de un milion de euro finalizate, în implementare şi în preg tire, aflate pe raza 

unit ii administrativ-teritoriale din jude ului Gorj; 

 Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice: situa ia 

centralizatoare la nivelul jude ului Gorj privind proiectele de investi ii aflate în derulare 

la nivelul unit ilor de înv mânt, pentru care autoritate contractant  este unitatea 

administrativ-teritorial  (Consiliul Jude ean, consilii locale, prim rii) şi a c ror finan are a 

fost asigurat  din bugete locale, buget de stat sau alte surse (cu excep ia fondurilor 

europene); 
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 Comisia Na ional  a României pentru UNESCO: informarea prim riilor de 

municipii şi oraşe cu privire la oportunitatea oraşelor din România de a se înscrie în 

Re eaua Oraşelor Creative; 

 Consiliul Jude ean Gorj: investi iile str ine realizate la nivelul jude ului 

Gorj; 

 Asocia ia pentru Implementarea Democra iei: identificarea de organiza ii 

neguvernamentale de la nivelul jude ului Gorj cu activitate în sfera administra iei 

publice; 

 Institu ia Prefectului – Jude ul Vâlcea: identificarea de poten iali expozan i 

din jude ul Gorj, interesa i s -şi promoveze produsele tradi ionale cu specific zonal în 

cadrul expozi iei regionale cu vânzare de produse tradi ionale; 

 Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice şi Ministerul 

Fondurilor Europene: invita ie adresat  autorit ilor administra iei publice locale privind 

oportunitatea înscrierii şi particip rii a func ionarilor publici cu rol de execu ie, direct 

implica i în derularea procedurilor de achizi ie public , la Programul de formare specific  

în domeniul achizi iilor publice; 

 Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici (ANFP): informarea APL şi SPD 

privind lansarea celei de-a VII-a edi ii a Competi iei celor mai bune practici din 

administra ia public  din România, precum şi condi iile de înscriere şi participare; 

 Ministerul Afacerilor Interne: chestionarul privind modalitatea de 

implementare a Pactului interna ional privind drepturile civile şi politice pentru perioada 

2009-2014; 

 Comisia Na ional  de Prognoz : chestionarele trimestriale de prognoz  de 

la eşantionul reprezentativ de agen i economici la nivelul jude ului Gorj, în vederea 

întocmirii analizei evolu iei trimestriale a sectorului industrial. 

 Cooperare interinstitu ional : 

 Blocul Na ional Sindical: acordul de colaborare în cadrul proiectului 

,,Garan ii pentru TINEri!”; 
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 Agen ia pentru Dezvoltare Regional  Sud-Vest Oltenia: propunerea de 

încheiere a unui protocol de promovare a investi iilor finan ate prin Programul 

Opera ional Regional. 

 

  ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
Prin documentele de planificare strategic  i opera ional , în domeniul acces rii 

finan rilor nerambursabile la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Gorj a fost stabilit ca 

obiectiv specific Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor externe nerambursabile.  

Pentru atingerea acestui obiectiv, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a accesat şi 

utilizat fonduri europene nerambursabile disponibile în perioada de programare 

financiar  2007-2013 prin proiectul ,,Implementarea unui sistem modern de 

management al documentelor”, cod SMIS 7757, derulat în perioada 26.04.2010-

25.11.2011, finan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Dezvoltarea 

Capacit ii Administrative.  

În intervalul decembrie 2011 - decembrie 2016, proiectul se afl  în perioada de 

sustenabilitate, respectiv de men inere a investi iilor realizate,  urmând ca  în cursul 

anului 2015, Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice, prin Direc ia 

pentru Dezvoltarea Capacit ii Administrative, s  efectueze misiunea de verificare ex-

post a asigur rii sustenabilit ii proiectului.  

Proiectul implementat a vizat achizi ia de echipamente hardware şi solu ii IT 

privind circuitul electronic al documentelor, sesiuni de instruire şi crearea unui 

mecanism eficient de management. 

 

De asemenea, institu ia a depus la finele anului 2009 proiectul ,,CERT GORJ – 

Consilieri europeni pentru re eaua teritorial  Gorj”, cod SMIS 22767, solicitându-

se finan are din Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative. Dup  ce 

a parcurs toate etapele de verificare şi evaluare, cererea de finan are a fost admis . 

Îns , datorit  epuiz rii fondurilor alocate cererii de propuneri de proiecte, proiectul a 

r mas în aşteptare pân  la identificarea unor surse suplimentare de finan are. Urmare 

adresei nr.2437062/05.12.2013 a Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei 
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Publice prin care s-a solicitat Institu iei Prefectului analiza oportunit ii implement rii în 

prezent a proiectului, institu ia şi-a men inut inten ia de implementare a proiectului, dat 

fiind faptul c  problema ce s-a dorit a fi solu ionat  prin acest proiect este de strict  

actualitate în perspectiva perioadei de programare financiar  2014-2020. 

 

Derularea Programului Opera ional Ajutorarea persoanelor Defavorizate 

(POAD 2014) la nivelul jude ului Gorj 

 La nivelul jude ului Gorj, derularea programului POAD 2014 s-a f cut în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 799/2014, cu modific rile i complet rile 

ulterioare, privind implementarea Programului Opera ional Ajutorarea 

persoanelor Defavorizate şi instruc iunile emise de Ministerul Fondurilor 

Europene. Baza legal  european  reprezint  Regulamentul nr. 223/2014 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014. 

 Astfel, prin Ordinul Prefectului jude ului Gorj nr. 239  din 18.11.2014 s-a 

constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea Programului Opera ional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, la nivelul jude ului Gorj, grup format din 

10 membri i coordonat de subprefectul jude ului Gorj, iar prin dispozi ii ale 

primarilor, în cele 70 de unit i administrativ teritoriale apar inând jude ului, s-au 

constituit grupuri de lucru care s  recep ioneze, gestioneze şi s  distribuie beneficiarilor 

grupurilor int  ajutoarele alimentare.  

 Atât instruc iunile primite de la Ministerul Fondurilor Europene cât şi datele de la 

prim rii (componen a grupurilor de lucru şi datele de contact, locurile amenajate pentru 

desc rcarea şi depozitarea ajutoarelor, procesele verbale de recep ie, num rul estimat 

de persoane înscrise pe liste suplimentare, procesele verbale de compensare între 

localit i, etc.) au fost transmise în mod operativ de c tre grupul de lucru înfiin at la 

nivelul jude ului. În acest sens a existat o foarte bun  comunicare între membrii 

grupului de lucru şi reprezentan ii Ministerului Fondurilor Europene. 

Pentru o mai bun  informare, comunicare i transparen  Institu ia Prefectului – 

Jude ul Gorj a dedicat pe site-ul oficial al institu iei (www.prefecturagorj.ro) o sec iune 
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special  pentru programul POAD 2014, actualizând aceste informa ii ori de câte ori a 

fost  necesar. Link-ul este urm torul: http://www.prefecturagorj.ro/poad2014.html . 

În data de 05.12.2014 au fost predate pe baz  de proces verbal, cu 

respectarea legisla iei în materia oper rii datelor cu caracter personal, lista persoanelor 

defavorizate care au primit cupon, beneficiari ai POAD 2014. 

În data de 10.12.2014 la sediul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a avut loc o 

edin  de lucru cu primarii i contabilii din toate cele 70 de U.A.T.-uri din jude ul 

Gorj având ca tem  prezentarea POAD 2014 i adoptarea unor m suri organizatorice 

pentru implementare acestuia cu succes în teritoriu. 

Campania de distribuire efectiv  a ajutoarelor alimentare s-a desf şurat în  

cadrul a trei etape de distribuire, pentru listele primite de la MFE, pentru listele 

suplimentare i pentru listele de suplimentare. Ultimul UAT care a încheiat etapa de 

distribuire din jude ul Gorj a fost comuna Slivile ti care a încheiat distribuirea pe liste 

suplimentare în data de 06.04.2015. Un num r de 29 de U.A.T.-uri (din cele 70 de 

U.A.T.-uri din jude ) au distribuit alimente i în baza listelor de suplimentare pentru 

beneficiari stabili i prin dispozi ie a primarului în deplin  concordan  cu prevederile 

H.G. nr. 80 din 10 februarie 2015 pentru completarea H.G.  nr. 799/2014 privind 

implementarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 

Societatea S.C. COREMI INTER S.A. Rovinari, furnizorul care a care a câ tigat 

contractul de achizi ie public  având ca obiect Furnizarea de pachete cu alimente în 

cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014 - LOT 

5 (Gorj, Dolj, Vâlcea), nu a respectat graficul de distribu ie i nici cantitatea 

total  contractat  cu M.F.E. Din cele 151.518 pachete pe care trebuia s  le 

furnizeze SC COREMI INTER SA, acesta a distribuit  un num r de 113.210 pachete (2 

pachete fiind returnate de la comuna în reni c tre furnizor prin procesul verbal nr. 

241 din 12.01.2015) c tre 52 de U.A.T.-uri din cele 70 U.A.T.-uri din jude ul Gorj, 

reprezentând 74,72 % din num rul total de pachete pe care trebuia s  le 

distribuie. Comuna Ro ia de Amaradia a primit pachete cu alimente i de la furnizor i 

prin compensare de la Prim ria Bustuchin. Restul de 18 U.A.T.-uri, care nu au primit 
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alimente de la furnizor, au fost nevoite s  încheie acorduri i procese-verbale de 

compensare cu U.A.T.-urile care de ineau excedent de alimente. 

Inexisten a unei corel ri ini iale între nr. de pachete contractate i necesarul de 

pachete ce trebuie distribuite în teritoriu a constituit o serioas  problem  pentru buna 

implementare în teritoriu a programului POAD 2014. La nivelul jude ului Gorj, diferen a 

între nr. de pachete pe care trebuia s  le furnizeze firma (151.518 pachete) i 

necesarul efectiv de alimente (liste ini iale de la MFE si liste suplimentare) de 

110.085 pachete, este de 41.433 pachete, reprezentând 27,34 % din nr. de 

pachete ce trebuiau distribuite.  

Fa  de cantit ile ini iale contractate, un singur U.A.T. (comuna Lele ti) nu a 

avut num rul de pachete necesar pentru a acoperi integral listele ini iale i cele 

suplimentare, respectiv 597 pachete fa  de 656 pachete, diferen a de 59 de pachete 

fiind luat  de la comuna Runcu. În rest la toate U.A.T.-urile, care au primit alimente  de 

la furnizor, au existat excedente fa  de necesar. 

La nivel de U.A.T. au existat diferen e între num rul de pachete recep ionate de 

la furnizor i care trebuiau distribuite beneficiarilor îns  prin acorduri i compens ri s-a 

reu it ca excedentul de alimente s  fie redistribuit/compensat c tre prim riile care nu 

au primit deloc pachete cu alimente de la furnizor 

Din totalul de 113.210 pachete distribuite de c tre U.A.T.-uri,  au fost 

distribuite pe baz  de: 

a. liste ini iale de la M.F.E. (cupoane) un nr. de 94.099 pachete 

(83,12%); 

b. liste suplimentare un nr. de 15.986 pachete (14,12%); 

c. liste de suplimentare (prin dispozi ii ale primarilor) un nr. de 3.125 

pachete (2,75%). 

LISTE M.F.E. 
(cupoane)
83,12%

LISTE 
SUPLIMENTARE

14,12%

LISTE DE 
SUPLIMENTARE 
(dispoziți i ale 
primarilor)

2,75%

Modul de distribuire a pachetelor alimentare ‐ nr. pachete
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Au fost distribuite în mediul urban un nr. de 31.594 pachete, reprezentând 

27,91 % din num rul total de pachete distribuite, din care în 2 municipii un nr. de  

16.764 pachete iar în 7 ora e restul de 14.830 pachete. 

În mediul rural, în 61 de comune, au fost distribuite un nr. de 81.616 pachete, 

reprezentând 72,09 % din num rul total de pachete distribuite. 

La nivelul jude ului Gorj, num rul total de beneficiari care au primit pachete 

cu alimente a fost de 56.567 persoane din care 10.213  copii cu vârsta de pân  la 

15 ani (inclusiv) (18,06%), 12.463 persoane cu vârsta de peste 65 de ani 

(inclusiv) (22,04%), 27.861 femei (49,26%) i 5.072 persoane cu dizabilit i 

(8,97%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de copii  cu 
vârsta de până la 15 
ani  (inclusiv); 10213

Număr de persoane 
cu vârsta de peste 
65 de ani  (inclusiv); 

12463

Număr de femei; 
27861

Număr de persoane 
cu dezabilități ; 5072

Categorii de beneficiari finali ‐ număr persoane
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CAPITOLUL VIII 
ACTIVITATEA SERVICIULUI VERIFICAREA LEGALIT II ACTELOR,  

APLICAREA LEGILOR CU CARACTER REPARATORIU I CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV  

 
A. Verificarea legalit ii actelor 

În anul 2014, prin intermediul structurii juridice din cadrul institu iei, au fost 
examinate sub aspectul legalit ii 45.390 de acte administrative emise/adoptate de 
autorit ile publice locale, din care  4.739 reprezint  hot râri adoptate de consiliile 
locale şi Consiliul jude ean Gorj, iar 40.651  reprezint  dispozi ii emise de primarii 
localit ilor din Jude ul Gorj, a a cum rezult  din tabelul de mai jos. 
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UAT / act 

administrativ 

Ia
n

u
a

ri
e 

F
eb

ru
a

ri
e 
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rt
ie

 

A
p

ri
li

e 

M
a
i 

Iu
n

ie
 

Iu
li

e 

A
u

g
u

st
 

S
ep

te
m

b
ri

e 

O
ct

o
m

b
ri

e 

N
o
ie

m
b
ri

e
 

 

D
ec

em
b
ri

e 

 

Consiliul 

Jude ean 

Gorj 

Hotărâri 1-27 28-45 46-55 56-69 70-77 78-92 93-100 
 

101-115 116-129 
 

130-136 
 

137-141 
 

142-
151 

Dispozi ii - - - - - - - - - - - - 

Târgu 

Jiu 

Hotărâri 

 

1-49 50-73 74-123 124-167 168-206 207-230 231-274 275-304 305-340 341-387 388-427 428- 
447 

Dispozi ii 

 

1-416 417-668    669-    
836 
                  

837-998 999-1183 
 

1184-
1365 

1366-
1838 

1839-
1965 

1966-
2231 

2232-
2423 

2424- 
2639 

2640- 
3190 

 

Motru  

 

 

Hotărâri 1-13 14-26 27-38 39-53 54-59 60-68 69-88 89-94 95-105 106-127 128-141 142-
153 

 
Dispozi ii 

Disp/AS 

1-67 
1-230 

68-144 
231-315 

145-227 
316-379 

228-285 
380-437 

286-336 
438-492 

337-432 
493-535 

433-489 
536-577 

490-516 
578-617 

517-600 
618-693 

601-647 
694-746 

648-710 
747-2288 

711-
790 

2288-
2397 

 

 

Bumbe ti 

Jiu 
Hotărâri 

1-13 14-23 24-30 31-36 37-49 50-61 62-70 71-76 77-81 82-91 92-103 104-
115 

Dispozi ii 

1-147 148-192 193-230 231-293 294-339 340-425 426-496 497-520 521-586 587-620 621-862 863-
900 

 Hotărâri 1-6 7 8-11 12-15 16-21 22-24 26-26 27-30 31-35 36-39 40-47 48-51 
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Novaci Dispozi ii 1-129 130-170 171-204 205-243 244-280 281-309 310-372 373-387 388-436 437-456 457-497 498-
508 

 

Rovinari 

Hotărâri 1-11 12-25 26-38 39-47 48-55 56-68 69-75 76-90 91-106 107-129 130-139 140-
150 

Dispozi ii 1-242 243-347 348-419 420-494 495-575 576-692 693-746 747-840 841-912 913-1663 1664-
1991 

1992-
2358 

Tg-

Cărbune ti 

Hotărâri 1-13 14-22 23-27 28-34 35 36-46 50-51 52-55 56-68 69-75 76-88 89-92 

Dispozi ii 1-96 97-128 129-160 161-182 183-210 211-283 284-331 332-356 357-396 397-525 526-638 639-
761 

 

Tismana 

Hotărâri 1-3 4-14 15-19 20-24 25-30 31-35 36-46 47-52 53-56 57-59 60-64 65-71 

Dispozi ii 
1-149 150-176 177-199 200-217 218-231 232-265 266-394 395-416 417-487 488-508 509-1238 1239-

1292 

Turceni Hotărâri 1-17 18-49 50-77 78-101 102-131 132-149 158-181 182-200 201-223 224-248 249-274 275-
288 

Dispoziţii 1-75 76-216 217-265 266-394 395-432 433-531 532-594 595-628 629-855 856-903 904-1197 1198-
1345 

 

icleni 

Hotărâri 1-4 5-17 18-26 27-29 30-33 34-45 46-56 57-56 66-76 77-78 79-86 87-93 

Dispozi ii 1-55 56-85 86-116 117-149 150-172 173-204 205-239 240-269 270-287 288-312 313-405 406-
425 

Albeni Hotărâri 1-4 5-6 7-14 15-18 19-20 21-24 25-31 32 33-35 36-39 40-41 42-46 

Dispozi ii 1-68 69-94     95-101 102-126  127 -160   161-182  183-210 211-216 217-243 244-304 305-309 310-
438 

Alimpe ti Hotărâri - 1-11 12-18 19-23 24-26 - - 27-38 39-41 42-46 47-48 52-57 
Dispozi ii 1-37 38-43 44-50 51-61 62-71 72-79 80-96 97-103 104-143 144-151 152-153 218-

224 
Aninoasa Hotărâri 1-2        3-8   9-13  14  15-16 16bis-17 18-20  20-31 32-33 

Dispozi ii 1-89 90-118    119-135 136-155 156-189   190-197   198 -228 229-255 256-322 323-348 349-491 492-
522 

Arcani Hotărâri 1 2-3 4-10 11 12-13 13bis 14 15 16 17-18 19 20-23 
Dispozi ii 1 2-57 58-60 61 - 69 70-72 73-97 98-100 101-108 109-116 117-124 125-126 127-

177 

Baia de 

Fier 

Hotărâri 1-6 7-14 15-19 20-32 - 33-36 37-40 41-48 49-54 55-59 60-71 72-80 

Dispozi ii 1-111 112-143 144-171 172-183 184-209 210-252 253-275 276-300 301-401 402-433 434-575 576-
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627 

Bălăne ti Hotărâri 1-9 10-11 12-20 21-22 23 24-28 29-30 31 32-35 36-37 38-40 41 

Dispozi ii 1-84 85-102 103-118 119-123 124-135 136-147 148-168 169-192 193-269 270-287 288-293 294-
396 

Băle ti 

 

 

Bărbăte ti  

Hotărâri 
1-10 11-25 26-38 39-44 45-52 53-63 64-72 73-83 84-94 95-113 114-128 129-

142 

Dispozi ii 
1-111 112-131 132-167 168-207 208-229 230-271 272-345 346-400 401-449 450-488 489-815 816-

917 

Hotărâri 1-7 8-10 11-17 18  19  20-21 22      23 -26 27-29 30-32 

Dispozi ii 1-79 80-87 88-104 105-125 126-141 142-160 161-188 189-210 211-229   230-246 247-300 301-
310 

 

Benge ti 

Ciocadia 

Hotărâri 1-7 8-12 13-14 15-16 17-20 21-23 24-25 26-29 30-32 33-37 38-44a 45-51 

Dispozi ii 1-189 190-213 214-244 245-262 263-285 286-335 336-407 408-418 419-464 465-535 536-583 584-
729 

Berle ti Hotărâri 1-4 5-12     13-21  22   24-28 29-30 31-35 36-38 39-41 42-45 46-52 

Dispozi ii 1-127 128-140   141-176 177-200 201-220 221-263 264-288 289-297 298-328 329-449 450-476 477-
497 

    Bîlteni Hotărâri 
1-10 11-18 19-36 37-40 41-51 52-65 66-67 68-74 75-80 81-90 91-95 96-

102 

Dispozi ii 
1-149 150-204 205-274 275-329 330-367 368-432 433-465 466-510 511-569 570-615 616-924 925-

1008 

Bolbo i Hotărâri 1-4 5-7 8-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20 21-25 26-27 28 
Dispozi ii 1-26 27-54 55-91 92-108 109-134 135-168 169-218 219-234 235-272 273-293 294-318 319-

357 
Borăscu Hotărâri 1 2-3 4-6 7-9  10-13  14 15 16-17 18-22 23-24 

Dispozi ii 1-121 122-147 148-164 165-183 184-216 217-238 239-266 267-289 290-305 306-342 343-472 473-
502 

 

Brăne ti 

 

Hotărâri 

 
1-4 

 
5 

 
6-11 

 
12 

 
13-14 

 
15-16 

 
17 

 
18-19 

 
20-25 

 
26-27 

 
28-32 

 
33-35 

Dispozi ii 1-77 78-99 100-116 117-130 131-154 155-197 198-221 222-238 239-259 260-280 281-377 378-
397 
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Bumbe ti 

Pi ic 

Hotărâri 1-4 5-8 9-21 22-23 - 24 25 26 27 28-29 30-32 33-35 

Dispozi ii 1-20 21-26 27-32 33-37 38-42 43-55 56-59 60-68 69-80 81-92 93-100 101-
108 

Bustuchin Hotărâri 1-4 5-8      9-14 15-19 20-23   24-28 29-31 32-40 41-45 46-47 48-51 52-54 

Dispozi ii 1-125 126-147   148-184  185-249 250-317   318-358 359-422 423-466 467-527 528-611 612-738 739-
798 

Căpreni  Hotărâri 1 - 6 7 - 11 12 - 18 19 - 27 28 - 32 33 - 36 37 - 38 39 - 42 43 44 - 51 52 - 54 55-88 

Dispozi ii 1 - 45 46 - 53 54 - 73 74 - 90 91 - 103 104 - 120 121 - 142 143 - 149 150 - 157 158 - 176 177 - 251 252-
271 

Cătunele Hotărâri 1-3 4-7 8-13 14-16 17-20 21-23 24-26 27 28-31 32-35 36-39 40-43 
Dispozi ii 1-88 89-129 130-153 154-168 169-196 197-209 210-239 240-262 263-286 287-322 323-344 345-

390 

Ciuperceni Hotărâri 1 2-6 7-16 17 18-19 20 21-25 - 26-29 30-34 35 36-38 

Dispozi ii 1-38 39-43 44-52 53-57 58-65 66-78 79 80-89 90-127 128-152 153-171 172-
204 

Cîlnic Hotărâri 1-11 12-15 16-20 21-29 30-32 33-35 36 37-38 39-45 46-48 49-56 57-60 
Dispozi ii 1-93 94-111 112-141 142-153 154-162 163-176 177-202 203-206 207-219 220-231 232-324 325-

338 

Crasna Hotărâri 1-15 16-29 30-38 39-42 43-46 47-48 49-51 52-57 58-62 63-64 65-70 71-75 

Dispozi ii 

 

1-84 85-111 112-154 155-172 173-186 187-221 222-244 245-265 266-286 287-305 306-383 384-
416 

Cru e  Hotărâri 1-5 6-8 9-15 16-17 18 19-22 23 24 25-28 29-33 34-37 38 
Dispozi ii 1-142 143-181 182-226 227-237 238-269 270-287 288-371 372-373 374-409 410-474 475-663 664-

702 

Dănciule ti Hotărâri 1-2 3-4 5-11 - 12-14 15 16 - 17-20 21-23 24-26 27-28 

Dispozi ii 1-65 66-78 79-103 104-121 122-138 139-164 165-183 184-193 194-215 216-220 221-376 377-
398 

 

Dăne ti Hotărâri 

1-9 10-16 17-23 24-26 27-28 29-30 31-33 34-37 38 39-44 45-55 56-62 

Dispozi ii 

1-49 50-66 67-87 88-101 102-131 132-144 145-155 156-187 188-221 222-250 251-359 360-
441 

Drăgote ti Hotărâri 1-8 9-11 12-18 19-24 25-27 28-32 33-37 38 39-41 42-48 49-55 56-59 
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Dispozi ii 1-79 81-96 97-130 131-159 160-182 184-203 204-226 227-240 241-267 268-292 293-364 365-
400 

Drăgu e ti Hotărâri 1-4 5-7 8-16 17-19 20-22 23 24-32 33-36 37-40 41-47 48-53 54-60 
Dispozi ii 1-49 50-64 65-79 80-96 97-113 114-122 123-147 148-157 158-168 169-209 210-390 391-

420 
Fărcă e ti Hotărâri 1-18 19-28 29 30-37 38-39 40-50 51-53 54-60 61-71 72-76 77-82 83-89 

Dispozi ii 1-67 68-93 94-111 112-130 131-145 146-159 160-210 211-215 216-234 235-291 292-336 337-
355 

Glogova Hotărâri 1-2 4-8 9-16 17-18 19-21 22-25 26 27-29 30-34 35-39 40-42 43-45 

Dispozi ii 1-54 55-67 68-78 79-92 93-106 107-112 113-137 138-146 147-171 188-194 195-314 315-
316 

Godine ti Hotărâri 1-6 7-10 11-14 15-16 17-20 21-22 23-28 29-30 31 32-36 37-38     39-
41 

Dispozi ii 1-31 32-35 36-49 50-59 60-68 69-75 76-86 87-95 96-124 125-139 140-162 163-
232 

 

 

Hurezani 

 

Hotărâri 

1 - 2 - 3 - 4 5 6 - 7 8 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 20 21 - 22 23 - 24 25-26 

Dispozi ii 1 - 141 142 - 160 161 - 179 180 - 197 198 - 206 207 - 255 256 - 264 265 - 304 305 - 333 334 - 351 352 - 377 378-
484 

 

Ione ti 

Hotărâri 1-4 5-8 9-10 11-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-24 25-27 28-30 31-38 

Dispozi ii 
1-43 44-50 51-62 63-73 74-82 83-96 97-110 111-120 121-129 130-144 145-189 190-

197 

 

Jupâne ti 

Hotărâri 1-5 6-7     8-11  12-14 15-16 17 18-20 21-22 23-25 26-28 29-35 

Dispozi ii 1-45 46-52     53-58   59-76    77-98    99-110  111-126  127-134 135-151 152-178 179-253 254-
275 

 

Lele ti 

Hotărâri 1-13 14-16 17-29 30-33 34-37 38-39 40-44 45 46-51      52-58 59-67 68-73 

Dispozi ii 1-41 42-48 49-61 62-72 73-78 79-97 98-129 130-140 141-161 162-172 173-200 201-
206 

 

Licurici 

Hotărâri 1-8 9-11 12-13 14-16 17-18 19-22 23 24 25-28 29-30 31-36 37-43 
Dispozi ii 1-132 133-141 142-173 174-191 192-205 206-238 239-338 339-363 364-401 402-413 414-628 629-

673 
 

Logre ti 

Hotărâri 1-4 5-7 8-9 10-13 14 15   16-17 18 19-22 23-26 

Dispozi ii 
1-116 117-149 150-160 161-171 172-215 216-245 246-379 380-402 403-423 424-435 436-570 571-

595 

 

Mătăsari 

Hotărâri 1-3 4-7 8 9-10 11 12-15 16 17 18-19 20-23 24-25 26-30 

Dispozi ii 1-217 218-237 238-275 276-308 309-339 340-369 370-437 438-473 474-517 518-647 648-759 760-
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878 

 

Mu ete ti 

Hotărâri 1-4 5-7 8-10 11-12 13 - 14 15-16 17-18 19 20-21 22-24 
Dispozi ii 1-27 28-31 32-44 45-51 52-57 58-63 64-76 77-83 84-108 109-125 126-163 164-

168 
Negomir 

 

Hotărâri 1-8 9-19 20-27 28-35 36-43 44-45 46-48 49-54 55-59 60-62 63-70 71-73 

Dispozi ii 

1-137 138-170 171-193 194-223 224-244 245-267 268-319 320-335 336-358 359-379 380-451 452-
583 

 

Pade  

Hotărâri 1-3 4-6 7-15 16-17 18-20 21-27 28-31 32-38 39-40 41-47 48-51 52-62 

Dispozi ii 1-96 97-153 154-179 180-198 199-243 - 244-266 267-276 277-301 302-335 336-467 468-
480 

Plop oru 

 
Hotărâri 

1 2-4 5-6 7 - 8-9 10 11-12 13-14 15-17 18-20 21-22 

Dispozi ii 
1-257 258-313 314-432 433-631 632-776 777-855 856-915 916-991 992-1064 1065-

1198 
1199-
1392 

1393-
1443 

Pe ti ani 
Hotărâri 

1-10 11-13 14-23 24-29 30-34 35-37 38-40 41-50 51-59 60-67 68-71 72-77 

Dispozi ii 
1-39 40-64 65-114 115-124 125-154 155-185 186-220 221-245 246-268 269-285 286-301 302-

380 

 

Polovragi 

Hotărâri 1-7 8-11 12-17 18-22 23-24 25-29 30-33 34-39 40-43 44-45 52 57-69 
Dispozi ii 1-28 29-46 47-63 64-78 79-83 84-105 106-131 132-146 147-172 173-180 181-210 211-

319 
 

Prigoria 

Hotărâri 1 2-4 5-8 9-13 14 15-16 17-18 - 19-21 22-26 27-33 34-38 

Dispozi ii 
1-102 103-116 117-132 133-149 150-173 174-184 185-204 205-206 207-236 237-245 246-311 312-

342 

Ro ia de 

Amaradia 

Hotărâri 1-7 8-12 13-18 - 19-20 21-23 24-25 26-28 29-31 32-38 39 40-47 

Dispozi ii 1-203 204-235 236-273 274-296 297-340 341-409 408-511 512-549 550-569 570-625 626-755 756-
800 

 

Runcu 

 

Hotărâri 

 
1-5 

 
6-7 

 
8-14 

 
15-19 

 
20 

 
21-24 

 
25-28 

 
29-32 

 
33-34 

 
35-39 

 
40-43 

 
44-47 

Dispozi ii 1-80 81-108 109-125 126-153 154-179 180-199 200-228 229-249 250-269 270-295 296-440 441-
464 
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Samarine ti

Hotărâri 1-3 4-5  6-7 8 9-10 11 12 13-15 16-19 20-223 24-26 

Dispozi ii 1-43 44-54 55-72 73-85 86-94 95-108 109-120 121-125 126-139 140-158 159-171 172-
236 

 

Săcelu 

Hotărâri 1-4 5-9 10-18 19-24 25-26 27-28 29-30 - 31 32-36 37-42 43-47 

Dispozi ii 1-31 32-45 46-69 70-85 86-110 111-120 121-138 139-141 142-178 179-193 193-208 209-
266 

 

Săule ti 

Hotărâri 1-4 5-10    11-17  18  19-20 21-22 23-24 25-28 29-31 32-37 38-39 

Dispozi ii 1-79 80-94   95-107 108-126 127-136   137-159 160-179 180-195 196-208 209-222 223-290 291-
302 

 

Scoar a 

Hotărâri 1-3 4-6 7-15 16-22 23-27 28-30 31-35 36 37-40 41-46 47-49 50 -55 
Dispozi ii 1-88 89-94 95-141 142-167 168-195 196-217 218-233 234-246 247-269 270-294 295-346 347-

365 

 

Schela 

Hotărâri 1-5 - 6-7 8 9-10 11-13 14-15 16-17 18 19 20 21-26 

Dispozi ii 1-34 35-45 46-63 64-71 72-74 75-98 99-109 110-119 120-136 137-143 144-148 149-
176 

 

Slivile ti 

Hotărâri 1 2-3  4-10 11-15  16-19  20  21-22 23-31 

Dispozi ii 1-89 90-109 110-121 122-143 144-156 157-168 169-180 181-192 193-215 216-232 233-257 258-
269 

Stăne ti Hotărâri 1-4 5-6 7-13 14-15 16-18 19-20 - - 21-23 24-25 26-28 29-33 

Dispozi ii 1-28 29-34 35-51 52-63 64-76 77-98 99-127 128-145 146-192 193 194-245 246-
295 

 

Stejari 

Hotărâri 1-6 7-8    9-16 17-21 22-24    25-30  31-34  35-36 37-40 41-46 47-51 52-56 

Dispozi ii 1-93 94-105    106-118 119-134  135-160  161-179 180-196  197-211 212-225 226-240 241-345 346-
367 

Stoina Hotărâri 1-2 3-7       8     9-10      11-12 13-14            15      16-17 18 19-23 24-25 

Dispozi ii 1-79 80-94  95-106 107-116 117-120   121-130 131-145 146-147 148-157 158-167 168-318 319-
331 

 

Tele ti 

Hotărâri 1-3 4-11 12-16 17-18 19-20 21 22-24 25 26 27-28 29-32 33-50 

Dispozi ii 1-107 108-140 141-169 170-208 209-245 246-278 279-331 332-334 335-405 406-449 450-452 453-
593 

 

Turburea 

Hotărâri 1-7 8-13    14-24 25-28 29-32   33-37   38-47  48-52 53-62 64-72 73-75 76-83 

Dispozi ii 1-144 145-173    174-196 197-237 238 -261  262-312      313-
338 

339-365 366-413 414-464 465-590 593-
621 

Turcine ti 

 Hotărâri 

1-10 11-17 18-26 27-28 29-31 32-36 37-38 39-40 41-46 47-48 49-54 55-64 
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Dispozi ii 

1-19 20-24 25-40 41-55 56-68 69-76 77-121 122-128 129-142 143-162 163-219 220-
234 

 

ân ăreni 

Hotărâri 1-18 19-41     42-69 70-87 88-97  98-116 117-129 130-132 133-137 138-145 146-155 156-
164 

Dispozi ii 1-71 72-99  100-  
148 

149-174 175-205 206-278 279-303 304-327 328-344 345-402 403-448 449-
524 

Urdari 

 

Hotărâri 1-7 8-10 11-17 18-23 24-28 29-32 33-37 38-41 42-47 48-49 50-56 57-61 

Dispozi ii 
1-64 65-75 76-81 82-89 90-103 104-120 121-140 141-151 152-168 169-190 191-211 212-

220 
 

Văgiule ti 

Hotărâri 1-4 5-8 9-12 13-14 15-17 18 19 20-26 27-28 29-34 35-40 41-45 
Dispozi ii 1-13 14-48 49-55 56-71 72-85 86-103 104-116 121-135 136-161 162-180 181-280 281-

324 

 

Vladimir 

             
Hotărâri 1-2 3-8     9-10 11-14 15  16 17-18 - 19-23 24-25 26-27 28-32 
Dispozi ii 1-97 98-116  117- 

134 
135-148 149-162 163-177 178-209 210-222 223-262 263-286 287-315 316-

385 
 

TOTAL  

Hotărâri                                                                                                                                                                                                           
4.739 

Dispozi ii                                                                                                                                                                                                          
40.651 
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Ca rezultat al exercit rii controlului de legalitate, s-au considerat nelegale un num r 

de 43 acte administrative, din care  10 dispozi ii emise de primarii localit ilor şi  33 
hot râri adoptate de consiliile locale,  astfel : 

 
HOTARARI CONSIDERATE NELEGALE 
 
1. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Hot rârii Consiliului 
Local Dr gu eşti nr.6/21.02.2014 privind aprobarea Contractului de prest ri 
servicii  nr. 408/21.01.2014, încheiat între P s rica N. Carmen - Cabinet 
Individual Expert Contabil, în calitate de prestator şi Prim ria Comunei 
Dr gu eşti, reprezentat  de Moşoiu Vasile, Primarul comunei Dr gu eşti, în 
calitate de beneficiar. 

Având în vedere dispozi iile respectivului act administrativ şi raportat la Hot rârea 
Consiliului Local Dr gu eşti nr.53/28.11.2013 privind modificarea organigramei şi a statului 
de func ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dr gu eşti pentru anul 2013,  
s-a considerat c  sunt înc lcate prevederile art.10 alin.(5) din Legea Contabilit ii 
nr.82/1991, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, întrucât structura 
institu ional  aprobat  de consiliul local prevedea organizarea contabilit ii într - un 
compartiment distinct - Compartimentul Contabilitate, în cadrul c ruia erau prev zute  
cinci posturi.  

S-a apreciat c  Hot rârea Consiliului Local Dr gu eşti nr.6/21.02.2014 a fost 
nelegal  din urm toarele considerente: 

Nu au fost respectate prevederile art.10 alin.(5) din Legea Contabilit ii nr.82/1991, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, potrivit c rora: “Institu iile publice la 
care contabilitatea nu este organizat  în compartimente distincte sau care nu au persoane 
încadrate cu contract individual de munc  sau numite într-o func ie public , potrivit legii, 
pot încheia contracte de prest ri de servicii, pentru conducerea contabilit ii şi întocmirea 
situa iilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate 
potrivit legii, membre ale Corpului Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din 
România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglement rilor privind achizi iile 
publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu 
aceast  destina ie.”; 

Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administra iei publice 
locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, „Consiliul local are ini iativ  şi 
hot r şte, în condi iile legii, în toate problemele de interes local, cu excep ia celor care 
sunt date prin lege în competen a altor autorit i ale administra iei publice locale sau 
centrale”.  

În aceste condi ii, consiliul local nu avea competen a de a aproba încheierea unui 
contract de achizi ie public  atribuit de autoritatea contractant , în spe , Prim ria 
Comunei Dr gu eşti, reprezentat  de Primar, hot rând astfel în afara cadrului legal stipulat 
de actul normativ men ionat anterior. 

De altfel, Consiliul Local Dr gu eşti exercita f r  drept şi competen  aprobarea 
unui contract de prest ri servicii al c ror efecte se produseser  anterior aprob rii acestuia. 

Potrivit prevederilor Legii Contabilit ii nr.82/1991, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, r spunderea pentru organizarea şi conducerea contabilit ii revine 
ordonatorului de credite, în spe  Primarului comunei Dr gu eşti. 

Având în vedere motivele expuse, prin adresa nr.8100/08.05.2014, s-a 
solicitat reanalizarea, în vederea revoc rii, a Hot rârii Consiliului Local 
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Dr gu eşti nr.6/21.02.2014 privind aprobarea Contractului de prest ri servicii 
nr. 408/21.01.2014 şi totodat  s  se procedeze la rezilierea contractului respectiv, 
urmând s  se comunice m surile întreprinse, în termenul legal, iar în caz contrar, s  se 
procedeze la atacarea respectivei hot râri la instan a de contencios administrativ, în 
condi iile prev zute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

Hot rârea Consiliului Local Dr gu eşti nr.6/21.02.2014 privind aprobarea 
Contractului de prest ri servicii nr. 408/21.01.2014, a fost revocat  în edin a 
ordinar  a Consiliului Local Dr gu e ti, desf urat  în data de 23.05.204 i în acest sens, a 
fost adoptat  Hot rârea Consiliului Local Dr gu eşti nr.22/23.05.2014 privind 
revocarea                             H.C.L. Dr gu e ti nr.6/21.02.2014 prin care a fost 
aprobat Contractul de prest ri servicii nr.408/21.01.2014, act administrativ 
comunicat cu adresa Prim riei Comunei Dr gu e ti nr.3134/27.05.2014, înregistrat  la 
Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj sub nr.9238/29.05.2014. 

 
2. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Hot rârii nr.32 
adoptat  de Consiliul Local Dr gu eşti în data 17.07.2014, privind validarea 
mandatului de consilier local al domnului Popescu Dumitru - Ion, constatând c  
aceasta nu îndeplinea condi iile legale, fapt pentru care  s-a solicitat reanalizarea 
respectivul act administrativ, în vederea revoc rii, având în vedere urm toarele 
considerente: 

- prin adresa nr.11449/14.07.2014, Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj a solicitat în 
mod explicit Consiliului Local Dr gu eşti, ca în aplicarea dispozi iilor legale care 
reglementeaz  constituirea consiliului local şi validarea mandatului de consilier, s  
procedeze la verificarea cauzelor care au condus ca pân  la data respectiv , dosarul 
domnului Modroiu Ion, s  nu fi fost analizat în comisia de validare, în scopul adopt rii unei 
hot râri de validare/invalidare a mandatului de consilier local al acestuia; 

- pentru a crea posibilitatea adopt rii unei hot râri de consiliu în deplin  cunoştin  
de cauz , era necesar ca secretarul unit ii administrativ - teritoriale s  verifice dac  
domnul Modroiu Ion mai avea calitatea de membru al partidului pe lista c ruia a fost ales, 
având în vedere şi faptul c , în adresa la care am f cut trimitere anterior, f cusem 
cunoscut faptul c  Decizia Cur ii de Apel Craiova nr.942/2014, pronun at  în dosarul civil 
nr.12491/95/2012, nu constituia un impediment în respectarea prevederilor aplicabile 
procedurii de validare/invalidare a mandatului de consilier local al persoanei respective. 

Pentru a ne edifica asupra situa iei create, prin adresa nr.14865/23.09.2014, 
Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj a solicitat Partidului Democrat Liberal s  precizeze dac  
domnul Modroiu Ion mai avea calitatea de membru al respectivului partid şi eventual dac , 
în perioada 2012 - 2014, pierduse aceast  calitate. 

Partidul Democrat Liberal, prin adresa nr.409/30.09.2014, a confirmat faptul c  
domnul Modroiu Ion, înscris la pozi ia 1 pe lista de candida i a respectivului partid, la 
alegerile autorit ilor publice locale din data de 10 iunie 2012, pentru func ia de consilier 
local în cadrul Consiliului Local Dr gu eşti, nu şi - a pierdut calitatea de membru de partid, 
calitatea respectiv  de inând-o şi la momentul transmiterii adresei. 

Faptul c  domnul Popescu Dumitru - Ion era supleant în lista de candida i a 
Partidului Democrat Liberal, era de necontestat îns , validarea acestuia era posibil  doar în 
condi iile invalid rii mandatului de consilier local al domnului Modroiu Ion, procedur  
nerealizat  de altfel, consiliul local nepronun ându-se în acest sens. 
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În concluzie, validarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Dumitru - 
Ion, în calitate de supleant al domnului Modroiu Ion, f r  ca pentru acesta din urm  
consiliul local s  fi adoptat o hot râre de validare/invalidare, înc lca dispozi iile legale în 
vigoare şi în acest sens, prin adresa nr.16219/08.10.2014 s-a solicitat Consiliului 
Local Dr gu e ti ca, în prima şedin  de consiliu s  se procedeze la analizarea 
dosarului de candidat al domnului Modroiu Ion, constituit cu ocazia alegerilor 
locale din anul 2012 şi implicit s  se revoce Hot rârea Consiliului Local 
Dr gu eşti nr.32/17.07.2014 privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Popescu Dumitru - Ion. 

Urmare cererii de chemare în judecat  a consiliului local, formulat  de 
domnul Modroiu Ion, pe rolul Tribunalului Gorj s-a constituit dosarul civil 
6168/95/2014. 

 Func ie de solu ia pe care o va pronun a instan a de judecat , se vor 
dispune m suri de intrare în legalitate. 
 

 
3. Pentru Hot rârea Consiliului Local Bîlteni nr. 11/20.02.2014 privind 

schimbarea destina iei cl dirii cantinei Liceului Tehnologic Bîlteni în Casa 
C s toriilor, Compartiment Stare Civil , Compartiment Asisten  Social  i Sal  
de edin e pentru Prim ria Comunei Bîlteni i Consiliul Local al Comunei Bîlteni 
s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 
6635/17.04.2014, întrucât au fost înc lcate prevederile art. 1, pct. (4^3) din Legea nr. 
713/2001 privind aprobarea Ordonan ei de urgenta a Guvernului nr. 206/2000 pentru 
modificarea şi completarea Legii înv mântului nr. 84/1995, respectiv: 
     “Schimbarea destina iei bazei materiale a institu iilor şi unit ilor de înv mânt 
preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educa iei şi 
cercet rii. Înstr inarea sau schimbarea destina iei bunurilor din baza material  a 
înv mântului f r  avizul ministrului educa iei şi cercet rii constituie infrac iune şi se 
pedepseşte conform legii penale. Actele de înstr inare sau de schimbare a destina iei 
bunurilor din baza material  a înv mântului, f r  avizul ministrului educa iei şi cercet rii, 
sunt nule.” 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  Hot rârea 
Consiliului Local Bîlteni nr. 41/09.05.2014, privind revocarea Hot rârii 
Consiliului Local Bîlteni nr. 11/20.02.2014 privind schimbarea destina iei 
cl dirii cantinei Liceului Tehnologic Bîlteni în Casa C s toriilor, Compartiment 
Stare Civil , Compartiment Asisten  Social  i Sal  de edin e pentru Prim ria 
Comunei Bîlteni i Consiliul Local al Comunei Bîlteni. 

 
 

4. Pentru Hot rârea Consiliului Local Tismana nr. 9/27.02.2014 privind 
prelungirea contractelor de concesiune p uni alpine, încheiate de c tre 
Consiliul local Tismana ca urmare a licita iilor din 21.03.2011 i 13.06.2011, s-a 
solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 4578, 4579, 4580, 
4690/27.03.2014, întrucât s-a constatat c  respectiva hot râre de consiliu local excede 
prevederilor legale în materie, fiind adoptat  cu înc lcarea dispozi iilor art. 9 din O.U.G. nr. 
34/2013, actualizat  i Ordinului nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru 
de concesiune şi închiriere a suprafe elor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, emis de c tre Ministerul Agriculturii i 
Dezvolt rii Rurale i Ministerul Dezvolt ri Regionale i Administra iei Publice. 
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Întrucât Consiliul local Tismana nu a dat curs solicit rii Institu iei Prefectului - 
Jude ul Gorj, s-a promovat cererea de chemare în judecat  nr. 9381/02.06.2014 la 
Tribunalul Gorj, pentru anularea hot rârii, constituindu-se dosarul nr. 3724/95/2014. 

Ulterior, Consiliul local Tismana a adoptat Hot rârea Consiliului Local Tismana 
nr. 36/03.07.2014 pentru revocarea H.C.L. nr. 9/27.02.2014 privind 
prelungirea contractelor de concesiune p uni alpine, încheiate de c tre 
Consiliul local Tismana ca urmare a licita iilor din 21.03.2011 i 13.06.2011, fapt 
ce a condus Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj la formularea cererii de renun are la 
judecata cauzei nr. 14201/15.09.2014, ac iunea r mânând f r  obiect.  

Tribunalul Gorj a luat act de cererea de renun are la judecat  i a pronun at 
sentin a civil  nr.2141/01.10.2014, prin care respinge ca r mas  f r  obiect cererea 
formulat  de reclamanta Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj. 

 
5. Pentru Hot rârea Consiliului local D ne ti nr. 10/28.02.2014 privind 

acordarea unui ajutor financiar de urgen  pentru Bercan Maria s-a solicitat 
revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 6636/17.04.2014, întrucât 
doamna Bercan Maria nu figureaz  în eviden ele Prim riei comunei D ne ti ca fiind 
proprietarul locuin ei pentru care s-a solicitat ajutorul de urgen  prin cererea nr. 
779/31.01.2014, proprietar fiind nora acesteia (care are acela i nume i prenume, 
respectiv Bercan Maria), i care domiciliaz  în ora ul Otopeni, jude ul Ilfov, conform copiei 
depuse dup  C.I. serie IF nr. 074754. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj, a fost adoptat  Hot rârea 
Consiliului local D ne ti nr. 36/08.08.2014 privind revocarea H.C.L. nr. 10 din 
data de 28.02.2014, a Consiliului local D ne ti, jude ul Gorj. 
 

6. Pentru Hot rârea Consiliului local D ne ti nr.11/28.02.2014 privind 
acordarea unui ajutor financiar de urgen  pentru Stamate Brîndu a s-a solicitat 
revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 6638/17.04.2014, întrucât 
doamna Stamate Brîndu a a formulat cererea nr. 8559/09.12.2013 prin care solicita ajutor 
b nesc motivat de faptul c  era bolnav  i nici un membru al familiei nu beneficia de 
venit, îns  din analiza documentelor depuse rezulta c  nu se face dovada cu acte medicale 
a st rii de boal , adeverin a depus  având data de 21.05.2013, iar diagnosticul precizat 
este vindecabil în urma tratamentului, deci nu exista depus un document medical care s  
ateste starea de incapacitate de munc , i de asemenea, nu se putea proba un caz de 
for  major  sau deosebit pentru acordarea ajutorului financiar. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  Hot rârea 
Consiliului local D ne ti nr. 26/08.08.2014 privind revocarea H.C.L. nr. 11 i 16 
ale Consiliului local D ne ti, jude ul Gorj. 
 

7. Pentru Hot rârea Consiliului local D ne ti nr. 16/28.02.2014 privind 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei D ne ti care s  
reprezinte interesele acestuia în dosarul ce are ca obiect gr ni uirea cu 
municipiul Târgu-Jiu, s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul 
Gorj nr. 6639/17.04.2014, întrucât art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicat  i 
actualizat , invocat în preambulul actului administrativ, precizeaz  în mod explicit: 

“Persoanele împuternicite s  reprezinte interesele unit ii administrativ-teritoriale în 
societ i comerciale, regii autonome de interes local, asocia ii de dezvoltare 
intercomunitar  şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin 
hot râre a consiliului local, în condi iile legii, respectându-se configura ia politic  de la 
ultimele alegeri locale.” 
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Astfel, textul de lege nu cuprinde nicio referire la instan ele de judecat . 
Consilierul local, Bîzu Marcel, desemnat de consiliul local ca reprezentant, nu are 

studii juridice, fapt ce contravine dispozi iilor art. 79^3, alin. 1 din O.G. nr. 35/2002, 
respectiv: 
     “Ap rarea intereselor consiliului local în fa a instan elor de judecat  se face de 
persoanele angajate, potrivit art. 79^1, dac  acestea au preg tirea profesional  
corespunz toare, sau de un ap r tor ales, în m sura în care asisten a juridic  nu poate fi 
asigurat  altfel. Cheltuielile se suport  din bugetul local.” 

Mai mult, prin Hot rârea Consiliului local D ne ti nr. 78/29.11.2013 s-a aprobat 
angajarea unui avocat care s  reprezinte unitatea administrativ teritorial  D ne ti, în 
dosarul privind limita de hotar cu municipiul Târgu-Jiu. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  Hot rârea 
Consiliului local D ne ti nr. 26/08.08.2014 privind revocarea H.C.L. nr. 11 i 16 
ale Consiliului local D ne ti, jude ul Gorj. 

 
 

8. Cu adresa nr.7843/06.05.2014 s-a solicitat Consiliului local al comunei 
B l ne ti revocarea HCL nr.15 din 23.03.2014 privind reîncadrarea în func ia 
contractual  de execu ie i stabilire drepturi salariale, hot râre ce a fost revocat  prin 
HCL nr. 27/30.06.2014.  

Motivele pentru care s-a solicitat revocarea sunt: în conformitate cu alin. 1 al art. 36 
din Legea nr. 215/2001, ,,Consiliul local are ini iativ  şi hot r şte, în condi iile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excep ia celor care sunt date prin lege în competen a 
altor autorit i ale administra iei publice locale sau centrale.”, nicidecum în probleme de 
salarizare a personalului. 

Conform legisla iei în vigoare (OUG nr. 103/14.11.2013) în anul 2014, cuantumul 
brut al salariilor de baz  cât i cuantumul sporurilor, indemniza iilor, compensa iilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 
brut, se men in la acelaşi nivel cu cel ce se acord  personalului pl tit din fonduri publice 
pentru luna decembrie 2013. 

Mai mult, art. 25 din Legea nr.138/20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului militar din institu iile publice de ap rare na ionala, ordine public  şi 
siguran  na ional , precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste institu ii care prevedea acordarea unui spor de pân  la 30% calculat la solda 
lunar , respectiv la salariul de baz , a fost abrogat de pct.8 al alin.1 al art. 48, Cap. VI 
din LEGEA-CADRU nr. 330/5 noiembrie 2009, care la rândul lui a fost abrogat de 
prevederile art.39 din Legea nr.284/2010 la data de 1 ianuarie 2011. 

Aceast  hot râre nu a fost avizat  pentru legalitate de c tre secretarul comunei, 
fiind înso it  de referatul întocmit de c tre acesta (art. 48 din Legea nr. 215/2001 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare). 

 
 

9. Prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu 
nr.129/15.04.2014, s-a aprobat efectuarea evalu rii suprafe elor de teren aferente 
forajelor de ap  Iezureni – Curti oara situate pe raza teritorial   a UAT Tg.Jiu i UAT 
Bumbe ti-Jiu în vederea achizi ion rii acestora de la proprietari, cu nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 255/2010, actualizat , act normativ care prevede în mod concret 
etapele procedurii de expropriere pentru cauz  de utilitate public , nepermi ând 
achizi ionarea acestor imobile prin alt  modalitate de transfer al propriet ii de la persoana 
fizic  c tre UAT, cu excep ia procedurii exproprierii. 
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Întrucât autoritatea local  deliberativ  a nesocotit prevederile cadrului legal în 
materie,     s-a promovat cererea de chemare în judecat  cu nr. 16745/20.10.2014 la 
instan a de contencios administrativ, constituindu-se dosarul civil nr. 7992/95/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Gorj, având ca obiect anularea HCL nr.129/15.04.2014. 

Ulterior promov rii cererii de chemare în judecat , HCL nr.129 din 15.04.2014 privind 
efectuarea evalu rii unor terenuri, situate pe raza UAT Tg.Jiu i UAT Bumbe ti-Jiu, jude ul 
Gorj, aferente forajelor de ap , proprietatea public  a Municipiului Tg.Jiu, în vederea 
achizi ion rii acestora,  a fost modificat  i completat  prin HCL 
nr.368/27.10.2014, hot râre ce a fost comunicat  Tribunalului Gorj, litigiul fiind în curs 
de solu ionare. 

 
10. Cu adresa nr. 9895/09.07.2014 referitor la H.C.L. Târgu Jiu 

nr.205/30.05.2014, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Târgu 
Jiu i Statul Român, s-a solicitat C.L. al Municipiului Târgu Jiu respectarea dispozi iilor art. 
121 alin.4 din Legea nr.215/2001, actualizat , care prevede c  ca acest fel de schimb de 
imobile s  se fac  pe baza unui raport de evaluare însu it de consiliul local. HCL 
nr.205/30.05.2014 a fost modificat  i completat  prin HCL nr. 284/27.08.2014, 
reintrându-se în legalitate. 

 
11. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Hot rârii Consiliului 
Local Bengeşti Ciocadia nr. 47/12.12.2014 privind  modificarea hot rârii de 
consiliu nr. 20/30.05.2014 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2015, apreciind c  aceasta  a fost ilegal adoptat , înc lcându-se prevederile art. 282 şi 
294 din Legea nr. 571/2003 actualizat , privind codul fiscal. 

Prin adresa nr. 1566/03.02.2015 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii/modific rii a Hot rârii nr. 47/12.12.2014, iar aceasta a fost modificat  în şedin a 
ordinar  desf şurat  în data de 12.02.2015 şi în acest sens, a fost adoptat  Hot rârea nr. 
5/2015 privind modificarea unor anexe la HCL nr. 20/30.05.2014 privind stabilirea valorilor 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2015. 

 
12. Pentru Hot rârea Consiliului Local Bîlteni nr. 59/11.06.2014 privind 

aprobarea decontului unor materiale de construc ii de c tre Prim ria comunei 
Bîlteni la fântâna din zona Bisericii Sfântul Apostol Toma, satul Bîlteni, comuna 
Bîlteni, pentru construc ia unui acoperi  cu o lungime de 12 m i o l ime de 4 
m, din material lemnos, acoperit cu tabl  ondulat , vopsit  ro u, structurat pe 
schelet metalic, cu funda ie i plac  de beton pe toat  suprafa a, unde este 
pozi ionat cuptorul, gr tarul i rândul de mese cu b nci aferente, s-a solicitat 
revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 14202/15.09.2014, întrucât 
prin aceasta a fost aprobat  decontarea unei investi ii f r  a exista aprobarea începerii i 
nici indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 
nr. 273/2006, actualizat , respectiv: 
     ”Aprobarea proiectelor de investi ii publice locale 
     (1) Documenta iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi, a c ror 
finan are se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor 
finan ate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 
autorit ile administra iei publice locale, se aprob  de c tre autorit ile deliberative.” 
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Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  Hot rârea 
Consiliului Local Bîlteni nr. 75/29.09.2014, privind revocarea Hot rârii 
Consiliului Local Bîlteni nr. 59/11.06.2014 privind aprobarea decontului unor 
materiale de construc ii de c tre Prim ria comunei Bîlteni la fântâna din zona 
Bisericii Sfântul Apostol Toma, satul Bîlteni, comuna Bîlteni, pentru construc ia 
unui acoperi  cu o lungime de 12 m i o l ime de 4 m, din material lemnos, 
acoperit cu tabl  ondulat , vopsit  ro u, structurat pe schelet metalic, cu 
funda ie i plac  de beton pe toat  suprafa a, unde este pozi ionat cuptorul, 
gr tarul i rândul de mese cu b nci aferente. 

 
13. Cu adresa nr. 13509/18.09.2014 s-a solicitat revocarea H.C.L. al Municipiului 

Târgu- Jiu nr.268/28.07.2014 privind validarea mandatului doamnei Horhoianu Emilia, 
supleant pe lista de candida i pentru consilieri la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu i 
pentru H.C.L. al Municipiului Târgu Jiu nr.269/28.07.2014, privind validarea mandatului 
domnului Gherghe Mihai Alexandru, supleant pe lista de candida i pentru consilieri la 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, hot râri emise f r  respectarea cadrului legal 
aplicabil în situa ia valid rii suplean ilor pe locurile unor mandate de consilieri devenite 
vacante dup  constituirea consiliilor locale, statuat de art.96 (9) din Legea nr.67/2004, 
actualizat . 

   În edin a ordinar  din data de 27.10.2014, Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu  
a adoptat Hot rârea nr. 381 privind respingerea solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul 
Gorj de revocare a HCL nr. 268/28.07.2014, prin care a fost validat mandatul doamnei 
Horhoianu Emilia, supleant pe lista de candida i pentru consilieri i Hot rârea nr. 382 
privind respingerea solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj de revocare a HCL nr. 
269/28.07.2014 prin care a fost validat mandatul domnului Gherghe Mihai Alexandru, 
supleant pe lista de candida i pentru consilieri.  

Întrucât autoritatea local  deliberativ  a nesocotit prevederile cadrului legal în materie, 
s-a promovat cerere de chemare în judecat  cu nr. 18820 din 26.11.2014 la instan a de 
contencios administrativ, solicitâdu-se anularea  HCL nr.268 din 28.07.2014, HCL nr.269 
din 28.07.2014 i implicit a HCL nr.381 din 27.10.2014 i a HCL nr.382 din 27.10.2014, 
litigiul fiind în curs de solu ionare. 

 
14. Hot rârea Consiliului Local Pade  nr.35/28.08.2014 privind solicitarea 

modific rii hotarului dintre UAT Pade , Jude ul Gorj i UAT Obîr ia – Clo ani, Jude ul 
Mehedin i – în zona Capra-Valea Seaca, precum i a prelu rii Drumului Forestier pe o 
distan a de 4 km de la Direc ia Silvic  Mehedin i i stabilirea comisiei care asigur  
întocmirea documenta iei pentru modificarea hotarului dintre cele dou  unit i 
administrativ-teritoriale, a fost considerat  nelegal . 

Prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr.15240/26.09.2014 s-a 
solicitat revocarea actului administrativ considerat nelegal, deoarece actul administrativ 
nu respecta condi iile de fond impuse de lege, în sensul c  modificarea hotarului era 
posibil  doar prin lege. Prin Legea nr. 2/1968, republicat  i actualizat , privind 
organizarea administrativ  a teritoriului României,a fost stabilit hotarul administrativ al 
Comunei Pade . 

Potrivit dispozi iilor art. 10, alin. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) din Legea nr. 
133/2012 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 64/2010 privind 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicit ii imobiliare nr. 7/1996 se 
stabile te procedura de modificare i identificare a hotarelor administrative, dup  cum 
urmeaz : ”(3)Lucr rile tehnice de cadastru se realizeaz  utilizând reprezentarea grafic  a 
limitelor unit ilor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, de inute de 
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oficiile teritoriale. Hotarele unit ilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de 
c tre comisia de delimitare, stabilit  în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea 
unit ilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor 
recunoscute de c tre acestea, în condi iile legii. Regulamentul de organizare şi func ionare 
a comisiilor de delimitare se aprob  prin ordin cu caracter normativ al directorului general 
al Agen iei Na ionale, care se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 (4) Hotarele men ionate în procesele-verbale de delimitare semnate de membrii 
comisiei prev zute la alin. (3) şi recunoscute reciproc de c tre reprezentan ii unit ilor 
administrativ-teritoriale devin oficiale şi sunt utilizate în activitatea autorit ilor şi 
institu iilor publice centrale şi locale. 

(5) În cazul în care limitele unit ilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pân  
la solu ionarea definitiv  şi irevocabil  a litigiilor care sunt deduse judec ii, autorit ile şi 
institu iile publice centrale şi locale vor folosi limitele unit ilor administrativ-teritoriale 
utilizate de oficiile teritoriale în activitatea de recep ie a documenta iilor cadastrale şi de 
înscriere în cartea funciar . 

(6) În cazul în care limitele unit ilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, 
acestea r mân definitive şi reprezint  limitele oficiale ale respectivei unit i administrativ-
teritoriale. 

(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unit ilor administrativ-teritoriale priveşte 
înfiin area, reînfiin area sau reorganizarea unit ilor administrativ-teritoriale, care se 
organizeaz  potrivit legii. 

(8) Lucr rile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului 
general al Agen iei Na ionale pot fi executate şi de c tre persoanele autorizate în acest 
scop: 

a) din aparatul de specialitate al primarului; 
b) de la nivelul structurilor jude ene cu personalitate juridic  ale structurilor 

asociative ale autorit ilor administra iei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate 
public ; 

c) din cadrul Centrului Na ional de Cartografie. 
(9) În cadrul lucr rilor de înregistrare sistematic  în cadastru şi cartea funciar , 

reprezentarea grafic  a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi 
în cartea funciar  poate fi corectat  f r  acordul proprietarilor, în situa ia în care aceasta 
nu coincide cu situa ia real  constatat  la teren. 

(10) Cu ocazia realiz rii lucr rilor de înregistrare sistematic , compensarea 
suprafe elor, erorile materiale, precum şi erorile de pozi ionare a imobilelor pentru care au 
fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a propriet ilor funciare pot fi 
realizate şi, respectiv, corectate cu acordul proprietarului în cauz , exprimat prin înscris 
încheiat în form  autentic  notarial , inând seama de situa ia de fapt şi pe baza planului 
parcelar modificat de persoana autorizat  s  execute lucr ri de cadastru.” 

Urmare solicit rii noastre de revocare a HCL nr. 35/2014, Consiliul Local Pade  
în edin a ordinar  din 23 Octombrie 2014, s-a adoptat HCL nr. 41 privind 
aprobarea revoc rii Hot rârii Consiliului Local al comunei Pade  nr. 35 din 28 
august 2014 privind solicitarea modific rii hotarului dintre UAT Pade , Jude ul Gorj i 
UAT Obîr ia – Clo ani, Jude ul Mehedin i – în zona Capra-Valea Seaca, precum i a 
prelu rii Drumului Forestier pe o distan a de 4 km de la Direc ia Silvic  Mehedin i i 
stabilirea comisiei care asigur  întocmirea documenta iei pentru modificarea hotarului 
dintre cele dou  unit i administrativ-teritoriale. 

 
15. HCL Pade  nr. 33/28.08.2014 privind aprobarea prelu rii drumului 

forestier SISMANU MARE i trecerea acestuia din domeniul public al statului i 
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administrarea RNP Romsilva SA, în domeniul public al statului i administrarea 
Consiliului local al comunei Pades, jude ul Gorj, a fost apreciat  nelegal  întrucât se 
înc lcau prevederile Legii 213/1998, iar la solicitarea de reanalizare a institu iei noastre s-a 
reintrat în legalitate prin adoptarea HCL Pade  nr. 45/23.10.2014 de revocare a 
actului administrativ ini ial apreciat nelegal. 

 
16. La solicitarea institu iei noastre privind reanalizarea HCL B rb teşti 

nr.23/08.10.2014 pentru inventarierea în domeniul public a drumului de 
exploatare nr.490, motivat de faptul c  aceasta nu întrunea num rul de voturi în 
concordan  cu dispozi iile art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, actualizat , care prevede 
c  ,, (3) Hot rârile privind patrimoniul se adopt  cu votul a dou  treimi din num rul total 
al consilierilor locali în func ie”, s-a adoptat de c tre Consiliul Local B rb teşti HCL nr.25 
din 31.10.2014, act administrativ care la rândul s u nu îndeplinea condi iile de form  si 
fond întrucât con inea prevederi contradictorii.  

Astfel, cu adresa nr.1809 din 11.02.2015 s-a solicitat s  se procedeze i la reanalizarea 
HCL  B rb te ti nr.25 din 31.10.2014, în concordan  cu dispozi iile Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor normative şi cu prevederile 
H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alc tuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi jude elor, 
întrucât din con inutul hot rârii nu reie ea dac  aceasta prevedea şi revocarea HCL 
nr.23/2014, sau avea în vedere doar completarea inventarului bunurilor ce alc tuiesc 
domeniul public al Comunei B rb teşti. 

Actele respective au fost revocate în anul 2015, prin HCL nr.17/27.03.2015. 
 
 

17. Cu adresa nr. 18169/11.12.2014, s-a solicitat Consiliului Local Vladimir 
reanalizarea în vederea revoc rii a HCL nr. 24/29.10.2014 privind modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor care apar in comunei Vladimir, însuşit prin 
HCL nr.14/31.10.1999 şi atestat prin HGR nr.973/2002 privind atestarea 
domeniului public al jude ului Gorj precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din jude ul Gorj, cu modific rile şi complet rile ulterioare, anexa 
nr.71, motivat de faptul c  aceasta nu întrunea num rul de voturi pentru a îndeplinii 
condi iile legale în concordan  cu dispozi iile art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, 
actualizat , care prevede c  ,, (3) Hot rârile privind patrimoniul se adopt  cu votul a dou  
treimi din num rul total al consilierilor locali în func ie”. 

Prin HCL nr.28/05.12.2014 s-a procedat la revocarea HCL nr. 24/29.10.2014  şi 
a fost adoptat  HCL nr.30/05.12.2014 cu acelaşi con inut, întrunind un num r de 11 voturi 
pentru şi un vot împotriv , din 13 consilieri în func ie. 

 
 
18. Cu adresa nr.17831/26.11.2014, s-a solicitat Consiliului local al comunei 

Baia de Fier revocarea H.C.L nr. 59 adoptat  în data de 31.10.2014 privind 
schimbarea din func ia de viceprimar al comunei Baia de Fier a domnului Vasilache 
Gheorghe Lauren iu,  fiind considerat  nelegal , deoarece nu au fost îndeplinite 
prevederile art.43, alin.(1), respectiv art.44, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administra ia public  local , republicat .  

Urmare adresei institu iei noastre, prin care am solicitat revocarea actului 
administrativ, Prim ria comunei Baia de Fier, prin adresa nr.10659/2014 ne-a comunicat 
c  nu sunt de acord cu revocarea acesteia, drept urmare s-a promovat ac iune la instan a 
de contencios-administrativ, ac iune care a r mas f r  obiect, conform dispozitivului 
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Sentin ei nr.165/13.02.2015 a Tribunalului Gorj, întrucât ulterior promov rii ac iunii în 
instan , hot rârea de consiliu nelegal  a fost revocat  prin H.C.L nr.5/30.01.2015. 

 
 
19. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a supus controlului de legalitate H.C.L. Turceni 
nr.246/29.10.2014 privind aprobarea unui ajutor de urgen . 

Prin adresa nr.19784/15.12.2014, am supus aten iei secretarului unit ii 
administrativ - teritoriale, faptul c , dispozi iile H.C.L. Turceni nr.246/29.10.2014 privind 
aprobarea unui ajutor de urgen , sunt similare cu prevederile H.C.L. Turceni 
nr.355/18.12.2013, act administrativ asupra c ruia Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj i - 
a exprimat punctul de vedere cu privire la legalitatea adopt rii acestuia, prin adresa 
nr.3043/20.02.2014. 

În aceste condi ii, am apreciat c  H.C.L. Turceni nr.246/29.10.2014 privind 
aprobarea unui ajutor de urgen  întrunea condi iile de legalitate i în acest sens, 
secretarul unit ii administrativ - teritoriale urma s  contrasemneze respectiva hot râre a 
consiliului local, cu men iunea datei când a avut loc contrasemnarea. 

Totodat , s-a pus în vedere secretarului unit ii administrativ - teritoriale, ca în 
viitor, pentru situa ii similare, s  procedeze la contrasemnarea hot rârilor de consiliu prin 
care se aprob  ajutoare de urgen , în condi iile în care nu vor interveni alte impedimente, 
cu excep ia celor invocate în prezent prin Referatul de nelegalitate a H.C.L. Turceni 
nr.246/29.10.2014. 

 
20. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Hot rârii Consiliului 
Local Novaci nr. 44/27.11.2014 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu data de 01.01.2015”, 
s-a apreciat c  aceasta a fost ilegal adoptat , înc lcându-se prevederile art. 283 din Legea 
nr. 571-2003 actualizat , privind codul fiscal, precum şi prevederile capitolului I din Legea 
nr. 117/1999 actualizat , privind taxele extrajudiciare de timbru. 

Prin adresa nr. 1565/03.02.2015 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii/modific rii Hot rârii nr. 44/27.11.2014, iar aceasta a fost modificat  în şedin a 
desf şurat  în data de 26.02.2015 şi în acest sens a fost adoptat  Hot rârea Consiliului 
Local nr. 9 privind modificarea HCL nr. 44/27.11.2014. 

 
21. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Hot rârii Consiliului 
Local Dr gu eşti nr. 59/22.12.2014 privind  stabilirea unor taxe locale pentru comuna 
Dr gu eşti pentru anul 2015, act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederilor 
capitolului V din anexa la Legea nr. 117/1999 actualizat , privind taxele extrajudiciare de 
timbru. 

Prin adresa nr. 1385/30.01.2015 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 59/22.12.2014, iar aceasta a fost modificat  în şedin a ordinar  desf şurat  
în data de 27.02.2015 şi în acest sens a fost adoptat  Hot rârea nr. 15/2014 privind 
modificarea H.C.L. nr. 59/22.12.2014 privind stabilirea unor taxe locale pentru comuna 
Dr gu eşti pentru anul 2015. 
 



 

91 
 

22. Cu privire la:  
HCL B le ti nr. 115/2014  privind admiterea recep iei la punerea în 

func iune a obiectivului de investi ii ”Îmbun t irea structurii drumurilor de 
exploata ie agricol  i rut  alternativ  pentru traficul agricol în comuna B le ti, 
jud. Gorj”   

 HCL B le ti nr. 119/2014 privind modificarea i completarea H.C.L. nr. 
25/26.02.2010 i H.C.L. nr. 56/25.02.2011, cu privire la însu irea Inventarului 
bunurilor care apar in domeniului public al comunei B le ti, jude ul Gorj, 

 HCL B le ti nr. 137/2014 privind modificarea i completarea H.C.L. nr. 
115/2014 pentru admiterea recep iei la punerea în func iune a obiectivului de 
investi ii ”Îmbun t irea structurii drumurilor de exploata ie agricol  i rut  
alternativ  pentru traficul agricol în comuna B le ti, jud. Gorj”  

i HCL B le ti nr. 138 privind modificarea i completarea H.C.L. nr. 
119/2014 privind modificarea i completarea H.C.L. nr. 25/26.02.2010 i H.C.L. 
nr. 56/25.02.2011, cu privire la însu irea Inventarului bunurilor care apar in 
domeniului public al comunei B le ti, jude ul Gorj, s-a promovat cererea de 
chemare în judecat  la Tribunalul Gorj, constituindu-se dosarul nr. 926/95/2015, litigiu ce 
se afl  în curs de judecat . 
 

23. Pentru anularea punctului 5 ”Eliberarea unor documente din institu ie 
dup  ce contribuabilii î i achit  datoriile fa  de bugetul local” din Anexa nr. 2 
la Hot rârea Consiliului Local B le ti nr. 51/2005 privind aprobarea unor 
m suri de impulsionare a încas rii impozitelor şi taxelor prev zute în bugetul 
local, precum i anularea Hot rârii Consiliului Local B le ti nr. 82/2010 pentru 
modificarea şi completarea Hot rârii Consiliului Local nr. 51/2005 privind 
aprobarea unor m suri de impulsionare a încas rii impozitelor şi taxelor 
prev zute în bugetul local, s-a promovat cererea de chemare în judecat  nr. 
17328/29.10.2014 la Tribunalul Gorj, constituindu-se dosarul nr. 8298/95/2014, fiind în 
curs de solu ionare, întrucât adoptarea de c tre autoritatea deliberativ  a unor condi ii 
restrictive suplimentare, legate de plata impozitelor şi taxelor locale, pentru toate 
categoriile de opera iuni/servicii prestate de autoritatea executiv , reprezint  o m sur  
abuziv  care nu respect  prevederile art. 3, art. 5, art. 23, alin. (2), art. 27, art. 36, alin. 
(1), din Legea nr. 215/2001, republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare, iar 
condi ionarea eliber rii unui document/prest rii unui serviciu, cu excep ia cazurilor 
prev zute prin lege, reprezint  un refuz nejustificat în sensul prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific ri şi complet ri ulterioare. 

 
24. În cursul anului 2012 a fost promovat  o ac iune la Tribunalul Gorj, Sec ia de 

contencios-administrativ o ac iune având ca obiect anularea Hot rârii Consiliului Local 
Turceni nr.157/01.06.2012 privind aprobarea organiz rii unei tombole numit  
„Voteaz  pentru viitorul localit ii tale”, consiliul local a aprobat potrivit regulamentului 
anexat la respectivul act administrativ, organizarea în perioada 10 Mai-25 Iunie, 2012, 
unei tombole la care pot s  participe doar cet enii Oraşului Turceni care fac dovada 
particip rii la alegerile locale organizate în data de 10.06.2012, cu actul de identitate pe 
care este consemnat men iunea „VOTAT”. Astfel în dosarul nr. 226/95/2014, în edin a 
public  din 03.03.2014, instan a de fond a admis ac iunea noastr  i a anulat hot rârea în 
cauz . Preciz m c  instan a de recurs, în spe  Curtea de Apel Craiova, prin Decizia nr. 
5966 din 08.10.2014, a respins recursul Consiliului Local Turceni. 
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25. Potrivit art.2 din Hot rârea Consiliului Local Berleşti nr. 41/27.09.2013 
privind  realizarea hot rârii nr.31, adoptat  de Consiliul Local Berleşti în şedin a ordinar  
din data de 24.10.2010, cu privire la modificarea programului de func ionare, pentru 
societ ile comerciale şi persoanele fizice autorizate cu sediul în comuna Berleşti, jude ul 
Gorj, comunicat  Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj cu adresa nr.20902/08.10.2013, s-a 
stabilit de c tre consilierii locali m sura interzicerii desf şur rii/func ion rii programului 
distractiv societ ilor comerciale ce nu îşi pl tesc taxele şi impozitele locale la zi. 

Cu adresa nr.3836/06.03.2014 s-a solicitat Consiliului Local Berleşti 
revocarea/modificarea art.2 din Hot rârea Consiliului Local Berleşti nr. 
41/27.09.2013  motivat de faptul c  autoritatea deliberativ  şi executiv  nu poate 
reglementa, prin acte administrative, condi ii restrictive pentru prestarea serviciilor, în 
afar  de cazurile,  în limitele şi condi iile stabilite prin lege, iar prevederile art.2 din HCL 
nr.41/2013 reprezint  o m sur  abuziv  ce excede  reglement rilor Legii  nr. 215/2001 
republicat  cu modific ri şi complet ri ulterioare, în ceea ce priveşte autonomia local , iar  
condi ionarea prest rii unui serviciu, cu excep ia cazurilor prev zute prin lege, reprezint  
un refuz nejustificat în sensul prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modific ri şi complet ri ulterioare. 

Întrucât respectivul act administrativ nu a fost modificat/revocat, la data de 
07.04.2014   s-a înaintat ac iune la Tribunalul Gorj, solicitând ca prin sentin a ce se va 
pronun a s  se dispun  anularea art.2 din HCL nr. 41/27.09.2013 adoptat  de Consiliul 
Local Berleşti, constituindu-se dosarul civil nr.1772/95/2014  pe rolul Tribunalului Gorj. 
Ac iunea a r mas f r  obiect întrucât, ulterior promov rii cererii de chemare în judecat , 
HCL nr.41/27.09.2013  a fost modificat   prin HCL nr. 21/28.03.2014.              
 

 
26. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Hot rârii Consiliului 
Local Dr gu eşti nr.62/19.12.2013 privind aprobarea unor m suri de 
impulsionare a încas rii impozitelor i taxelor prev zute în bugetul local. 

Având în vedere dispozi iile respectivului act administrativ şi raportat la dispozi iile 
punctului 5 din Anexa nr.1 „M suri ce se impun a fi luate pentru impulsionarea încas rilor 
veniturilor bugetului local” la Hot rârea Consiliului Local Dr gu eşti nr.62/19.12.2013 
privind aprobarea unor m suri de impulsionare a încas rii impozitelor şi taxelor prev zute 
în bugetul local, act administrativ cu caracter normativ, potrivit c rora „pentru realizarea 
bugetului local şi a obiectivelor propuse, nu se va elibera nici un document, de executivul 
prim riei, pân  nu se achit  de c tre contribuabili toate datoriile fa  de bugetul local”, s-a 
apreciat c  adoptarea de c tre autoritatea deliberativ  a unor condi ii restrictive 
suplimentare, legate de plata impozitelor şi taxelor locale, pentru toate categoriile de 
opera iuni/servicii prestate de autoritatea executiv , reprezentau o m sur  abuziv , care 
nu respecta prevederile art.3, art.5, art.23 alin.(2), art.27 şi art.36 alin.(1) din Legea 
administra iei publice locale nr.215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, iar condi ionarea eliber rii unui document/prest rii unui serviciu, cu excep ia 
cazurilor prev zute de lege, reprezinta un refuz nejustificat, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare.  
 S-a subliniat faptul c  prin Codul fiscal şi Codul de procedur  fiscal  sunt stabilite 
modalit ile de colectare a veniturilor bugetului local, inclusiv posibilitatea execut rii silite a 
cestora, iar aceste proceduri nu condi ioneaz  eliberarea de documente/prestarea unor 
servicii debitorului fiscal. 
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 Condi ionarea eliber rii unor documente/prest rii unor servicii, de plata impozitelor 
şi taxelor locale, este stabilit  prin lege în urm toarele situa ii: 

- în cazul eliber rii certificatelor de atestare fiscal , doar în situa ia înstr in rii 
propriet ii unui bun, conform prevederilor art.113 alin.(2) şi (4) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare: 

 “(2) Certificatul de atestare fiscal  se elibereaz  pe baza datelor cuprinse în 
eviden a pe pl titor a organului fiscal competent şi cuprinde crean ele fiscale exigibile, 
existente în sold în prima zi a lunii urm toare depunerii cererii. 

(4) Pentru înstr inarea dreptului de proprietate asupra cl dirilor, terenurilor şi a 
mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie s  prezinte certificate de atestare fiscal  
prin care s  se ateste achitarea tuturor obliga iilor fiscale de plat  datorate autorit ii 
administra iei publice locale în a c rei raz  se afl  înregistrat fiscal bunul ce se 
înstr ineaz , potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în eviden a 
organului fiscal. Pentru bunul care se înstr ineaz , impozitul datorat este cel recalculat 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplic  persoanei care înstr ineaz , 
potrivit Codului fiscal.” 
 - în cazul prest rii serviciilor ce deriv  din aplicarea prevederilor art. 16^1 din  
 
O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementeaz  acordarea de beneficii de asisten  social : 
  „(1) Începând cu anul 2012, pentru men inerea dreptului la ajutorul social, familiile 
beneficiare au obliga ia s  îşi achite obliga iile legale fa  de bugetul local pentru bunurile 
pe care le de in în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
     (2) Verificarea îndeplinirii obliga iei prev zute la alin. (1) se realizeaz  anual, pân  
la data de 31 ianuarie a fiec rui an, pentru obliga iile de plat  c tre bugetul local aferente 
anului anterior.” 

Având în vedere motivele expuse, prin adresa nr.15761/01.10.2014, s-a 
solicitat abrogarea normei instituite de punctul 5 din Anexa nr.1 „M suri ce se 
impun a fi luate pentru impulsionarea încas rilor veniturilor bugetului local” şi 
implicit modificarea Hot rârii Consiliului Local Dr gu eşti nr.62/19.12.2013 
privind aprobarea unor m suri de impulsionare a încas rii impozitelor şi taxelor 
prev zute în bugetul local, cu luarea în considerare a prevederilor art.3 alin.(2), art.64 
şi art.65 din Legea nr.27/2000 privind normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea 
actelor normative, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

Totodat , s-a solicitat s  se comunice m surile întreprinse, în caz contrar, urmând a 
proceda la atacarea respectivei hot râri la instan a de contencios administrativ, în 
condi iile prev zute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

Precizam c  aceeaşi problematic  a f cut obiectul controlului de legalitate asupra 
Hot rârilor nr.24/29.04.2013 şi 40/26.08.2013 adoptate de Consiliul Local Turcineşti, 
respectivele acte administrative fiind anulate prin sentin a civil  nr.156/2014 pronun at  
de Tribunalul Gorj, Sec ia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.7140/95/2013. 

Prim ria Comunei Dr gu e ti ne-a comunicat, cu adresa nr.6665/04.11.2014, 
înregistrat  la Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj sub nr.17754/05.11.2014, Hot rârea 
Consiliului Local Dr gu e ti nr.45/31.10.2014 privind abrogarea normei 
instituite de punctul 5 din Anexa nr.1 „M suri ce se impun a fi luate pentru 
impulsionarea încas rilor veniturilor bugetului local” i implicit modificarea 
H.C.L. Dr gu e ti nr.52/19.12.2013 privind aprobarea unor m suri de 
impulsionare a încas rii impozitelor i taxelor prev zute în bugetul local. 
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27. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a supus controlului de legalitate H.C.L. Turceni 
nr.355/18.12.2013 privind acordarea unui ajutor de urgen . 

Analizând obiec iile formulate de Secretarul ora ului Turceni, consemnate în 
Referatul înregistrat sub nr.1/08.01.2014, am apreciat c  H.C.L. Turceni 
nr.355/18.12.2013 întrunea condi iile de legalitate, impunându-se contrasemnarea 
respectivei hot râri din urm toarele considerente: 

- în interpretarea prevederilor art.28 alin.(2), (4) i (5) din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modific rile i complet rile ulterioare, am opinat c  
autorit ile publice locale pot acorda ajutoare de înmormântare i persoanelor din familii 
care nu beneficiaz  de ajutor social, în situa ia în care familia respectiv  se afl  „în situa ii 
deosebite”, l sând aceast  interpretare la aprecierea consiliului local, ca organ deliberativ; 

- potrivit principiului autonomiei locale i competen elor stabilite prin Legea 
administra iei publice locale nr.215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare i respectiv, prin Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, consiliul local are atributul de a gestiona resursele 
financiare la nivelul unit ii administrativ – teritoriale, în interesul colectivit ii locale; 

- dispozi iile cap.I, punctul 2 din Regulamentul privind acordarea ajutoarelor de 
urgen , altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modific rile i complet rile ulterioare, Anex  la H.C.L. Turceni 
nr.25/30.01.2013, nu interzic acordarea de c tre autorit ile publice locale, de ajutoare de 
înmormântare, familiilor cuprinse în sistemul de asigur ri. Chiar i în situa ia în care, 
consiliul local ar fi stabilit o astfel de interdic ie în luna ianuarie 2013, prin voin a 
manifestat  de majoritatea consilierilor locali, în luna decembrie 2013, autoritatea public  
deliberativ  în cauz , avea posibilitatea s  revin  asupra deciziei anterioare. 

Având în vedere H.C.L. Turceni nr.355/18.12.2013 privind acordarea unui ajutor de 
urgen , adoptat  cu votul majorit ii consilierilor locali i fa  de cele stipulate anterior, 
Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj, prin adresa nr.3043/20.02.2014, a solicitat 
ca, la nivelul aparatului de specialitate al primarului s  se dispun  m suri 
pentru asigurarea finan rii, în vederea efectu rii pl ii celor 300 lei i totodat  
ini ierea demersurilor necesare rectific rii bugetului local, dac  situa ia o 
impunea. 

Totodat , s-a pus în vedere secretarului unit ii administrativ-teritoriale 
s  contrasemneze respectiva hot râre a consiliului local, cu men iunea datei 
când a avut loc contrasemnarea i eventual, s  înscrie men iunea c  aceasta a 
fost contrasemnat  ca urmare a adresei Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj. 

H.C.L. Turceni nr.355/18.12.2013 privind acordarea unui ajutor de 
urgen , a fost comunicat  Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, aceasta fiind 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ - teritoriale, în data de 24.02.2014. 

 
 

DISPOZI II CONSIDERATE NELEGALE 
 
1.Pentru Dispozi ia Primarului comunei Plop oru nr. 259/07.02.2014 privind 

acordarea sporului de dificultate membrilor comisiei locale de fond funciar Plopşoru s-a 
solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 2877/19.02.2014, 
întrucât a fost emis  cu înc lcarea prevederilor legale, respectiv: 
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Potrivit prevederilor art. II  din Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul propriet ii: 

„Salaria ii institu iilor publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului 
funciar, membrii în comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, beneficiaz  de un spor lunar de dificultate de 
pân  la 50% din salariul de încadrare, pe o perioad  de un an calculat  de la data intr rii 
in vigoare a prezentei legi. Stabilirea salaria ilor care beneficiaz  de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acord  se face anual de c tre conduc torul institu iei implicate 
in aplicarea dispozi iilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
propriet ii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor”. 

Legal, sporul trebuia acordat, pentru angaja i, pân  la 27 iunie 2007, iar pentru 
persoanele care ocup  o func ie de demnitate public , pân  la data de 28 decembrie 
2007, dup  cum este reglementat în O.U.G. nr. 136/2006. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost emis  Dispozi ia 
Primarului comunei Plop oru nr. 272/26.02.2014 privind revocarea dispozi iei 
primarului comunei Plop oru nr. 259 din 7 februarie 2014. 

 
2. Prin Dispozi ia primarului comunei Berle ti nr. 142/06.03.2014 privind 

acordarea sporului de dificultate în cuantum de 50% din salariu de încadrare d-rei Ni  
Maria comunicat  Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj  cu adresa nr.4742/24.03.2014, s-a 
acordat un spor de dificultate de 50% din salariul de încadrare doamnei Ni  Maria, numit  
membru în comisia local  prin Ordinul Prefectului nr.29/27.01.2014 privind reorganizarea 
comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna 
Berleşti, începând cu data de 01.03.2014. Motivul revoc rii îl constituie faptul c , legal, 
sporul trebuia acordat, pentru angaja i, pân  la 27 iunie 2007, iar pentru persoanele care 
ocup  o func ie de demnitate public , pân  la data de 28 decembrie 2007, astfel cum este 
reglementat în OUG 136/2006. 

La data de 22.05.2014 s-a formulat ac iune la instan a de contencios administrativ 
solicitând anularea Dispozi iei nr. 142/06.03.2014 privind acordarea sporului de 
dificultate în cuantum de 50% din salariu de încadrare d-rei Ni  Maria, emis  
de Primarul Comunei Berleşti, ca fiind nelegal  formându-se dosarul nr.3258/95/2014. 

Prin sentin a civil  nr.2233/10.10.2014, pronun at  de Tribunalul Gorj, în dosarul 
nr.3258/95/2014 s-a respins ac iunea formulat  de Prefectul Jude ului Gorj, domnul Alin-
Vasile V caru,  în contradictoriu cu Primarul Comunei Berleşti, motiv pentru care s-a 
formulat recurs la Curtea de Apel Craiova, iar la data de 22.04.2015, prin Decizia 
nr.1587/22.04.2015 a Cur ii de Apel Craiova pronun at  în dosarul nr.3258/95/2014, s-a 
anulat dispozi ia nr.142/06.03.2014 privind acordarea sporului de dificultate în cuantum de 
50% din salariu de încadrare d-rei Ni  Maria emis  de Primarul Comunei Berleşti. 
 

3. Pentru Dispozi ia Primarului comunei Logre ti nr. 171/30.04.2014 privind 
acordarea sporului de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare membrilor 
comisiei primarului comunei Berle ti nr. locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor din comuna Logre ti s-a solicitat revocarea/modificarea prin adresa 
Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 569/05.06.2014, întrucât a fost emis  cu înc lcarea 
prevederilor legale, respectiv: 

Potrivit prevederilor art. II  din Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul propriet ii: 
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„Salaria ii institu iilor publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului 
funciar, membrii în comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, beneficiaz  de un spor lunar de dificultate de 
pân  la 50% din salariul de încadrare, pe o perioad  de un an calculat  de la data intr rii 
in vigoare a prezentei legi. Stabilirea salaria ilor care beneficiaz  de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acord  se face anual de c tre conduc torul institu iei implicate 
in aplicarea dispozi iilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
propriet ii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor”. 

Legal, sporul trebuia acordat, pentru angaja i, pân  la 27 iunie 2007, iar pentru 
persoanele care ocup  o func ie de demnitate public , pân  la data de 28 decembrie 
2007, dup  cum este reglementat în O.U.G. nr. 136/2006. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost emis  Dispozi ia 
Primarului comunei Logre ti nr. 224/23.06.2014 privind modificarea dispozi iei 
privind acordarea sporului de dificultate în cuantum de 50% din salariul de 
încadrare membrilor comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor din comuna Logre ti. 

 
 
4. Pentru Dispozi ia Primarului comunei D ne ti nr. 162/12.08.2014 

privind acordarea unui ajutor de urgen  domnului Amza Ion din comuna 
D ne ti, jude ul Gorj s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul 
Gorj nr. 15236/29.09.2014, întrucât nu poate fi acordat ajutor de urgen  pentru un 
incendiu provocat cu inten ie, în condi iile în care este înregistrat dosarul penal nr. 
1017069/23.06.2014 cu privire la incendierea imobilului în care se efectueaz  cercet ri, 
unde p gubitul are posibilitatea constituirii ca parte civil  pentru recuperarea prejudiciului. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost emis  Dispozi ia 
Primarului comunei D ne ti nr. 218/30.09.2014 privind revocarea dispozi iei 
nr. 162/12.08.2014. 

 
 
5. Prin Dispozi ia primarului comunei Berle ti nr. 402/18.09.2013 privind 

acordarea sporului de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare, membrilor 
comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna 
Berleşti, comunicat  Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj  cu adresa nr.20165/25.09.2013, 
s-a acordat un spor de dificultate de 50% din salariul de încadrare membrilor Comisiei 
locale de fond funciar Berleşti, începând cu luna iulie 2013, unui num r de 6 membrii din 
totalul de 11 membrii numi i prin Ordinul Prefectului nr.319/14.07.2008 precum şi unei 
angajate a prim riei ce nu este membru în comisia local . 

Cu adresa nr.2898/19.02.2014 s-a solicitat Prim riei Comunei Berleşti 
revocarea Dispozi iei nr.402/18.09.2013. Motivul revoc rii îl constituie faptul c , legal, 
sporul trebuia acordat, pentru angaja i, pân  la 06 iulie 2007, iar pentru persoanele care 
ocup  o func ie de demnitate public , pân  la data de 28 decembrie 2007, astfel cum este 
reglementat în OUG 136/2006. 

Întrucât autoritatea local  deliberativ  a nesocotit prevederile cadrului legal în 
materie, s-a promovat cerere de chemare în judecat  la instan a de contencios 
administrativ cu data de 20.03.2014 constituindu-se dosarul civil nr.1454/95/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Gorj. 
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6. Pentru anularea Dispozi ia Primarului comunei Urdari nr. 
189/31.10.2014 privind acordarea sporului de dificultate membrilor comisiei locale de 
fond funciar Urdari s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj 
nr. 19646/11.12.2014, întrucât a fost emis  cu înc lcarea prevederilor legale, respectiv: 

Potrivit prevederilor art. II  din Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul propriet ii: 

„Salaria ii institu iilor publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului 
funciar, membrii în comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, beneficiaz  de un spor lunar de dificultate de 
pân  la 50% din salariul de încadrare, pe o perioad  de un an calculat  de la data intr rii 
in vigoare a prezentei legi. Stabilirea salaria ilor care beneficiaz  de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acord  se face anual de c tre conduc torul institu iei implicate 
in aplicarea dispozi iilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
propriet ii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor”. 

Legal, sporul trebuia acordat, pentru angaja i, pân  la 27 iunie 2007, iar pentru 
persoanele care ocup  o func ie de demnitate public , pân  la data de 28 decembrie 
2007, dup  cum este reglementat în O.U.G. nr. 136/2006. 

Întrucât nu s-a dat curs solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj s-a promovat 
cererea de chemare în judecat  nr. 1925/10.02.2015 la Tribunalul Gorj, constituindu-se 
dosarul nr. 925/95/2015, fiind în curs de solu ionare. 
 

7. Prin adresa nr.16.033/06.10.2014, Institu ia Prefectului  Jude ul Gorj a  
solicitat reanalizarea Dispozi iei nr.293/26.08.2014, emis  de Primarul 
comunei Hurezani, privind stabilirea raportului de serviciu al doamnei Stana Veronica 
prin numirea în func ia public  de execu ie inspector, clasa I, gradul profesional asistent, 
în Compartimentul de stare civil  din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden  
a Persoanelor Hurezani i a Dispozi iei nr.294/26.08.2014, emis  de Primarul 
comunei Hurezani, privind stabilirea raportului de serviciu al doamnei Puiu Iuliana prin 
numirea în func ia public  de execu ie de inspector clasa I, gradul profesional principal, în 
Compartimentul juridic, registru agricol, resurse umane, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Hurezani, întrucât acestea fuseser  emise cu 
nerespectarea prevederile art.56 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor 
publici, republicat  (2), cu modific rile i complet rile ulterioare. 

În vederea solu ion rii de c tre autoritatea emitent  aspectelor sesizate, întrucât 
structura de specialitate din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, prin care prefectul 
exercit  controlul de specialitate al actelor administrative, nu de inea toate informa iile cu 
privire la intrarea în circuitul civil i producerea de efecte juridice a respectivelor acte 
administrative, s-a solicitat s  se reanalizeze cele dou  dispozi ii, iar în m sura în care nu 
erau incidente prevederile art.1 alin.(6) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, s  se dispun  revocarea acestora. 
Totodat , s-a solicitat ca, în termen de 10 zile, s  se comunice m surile întreprinse, 
urmând ca, în caz contrar, s  se procedeze la atacarea respectivelor dispozi ii, la instan a 
de contencios administrativ, în condi iile prev zute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Cu adresa nr.3202/10.10.2014, înregistrat  la Institu ia Prefectului - Jude ul Gorj 
sub nr.16402/10.10.2014, au fost comunicate urm toarele acte administrative: 

- Dispozi ia nr.334/07.10.2014, emis  de Primarul comunei Hurezani, 
privind revocarea Dispozi iei nr.293/26.08.2014, emis  de Primarul comunei 
Hurezani, privind stabilirea raportului de serviciu al doamnei Stana Veronica prin numirea 
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în func ia public  de execu ie inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în 
Compartimentul de stare civil  din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden  a 
Persoanelor Hurezani; 

- Dispozi ia nr.335/07.10.2014, emis  de Primarul comunei Hurezani, 
privind revocarea Dispozi iei nr.294/26.08.2014, emis  de Primarul comunei 
Hurezani, privind stabilirea raportului de serviciu al doamnei Puiu Iuliana prin numirea în 
func ia public  de execu ie de inspector clasa I, gradul profesional principal, în 
Compartimentul juridic, registru agricol, resurse umane, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Hurezani. 

 
8. Dispozi ia Primarului comunei Mu ete ti nr. 168 din 29.12.2014 privind 

acordarea sporului lunar de dificultate/indemniza iei membrilor Comisiei locale pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privat  de la nivelul comunei Mu ete ti, a fost apreciat  
ca nelegal  i cu adresa nr. 2828/26.02.2015, s-a solicitat emitentului revocarea ei. 
Întrucât dispozi ia nu a fost revocat , s-a formulat ac iune la instan a de contencios 
administrativ i face obiectul dosarului civil nr. 2798/95/2015 la Tribunalul Gorj 

Potrivit prevederilor art. II  din Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul propriet ii: 

„Salaria ii institu iilor publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului 
funciar, membrii în comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, beneficiaz  de un spor lunar de dificultate de 
pân  la 50% din salariul de încadrare, pe o perioad  de un an calculat  de la data intr rii 
in vigoare a prezentei legi. Stabilirea salaria ilor care beneficiaz  de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acord  se face anual de c tre conduc torul institu iei implicate 
in aplicarea dispozi iilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
propriet ii funciare, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor”. 

Legal, sporul trebuia acordat, pentru angaja i, pân  la 27 iunie 2007, iar pentru 
persoanele care ocup  o func ie de demnitate public , pân  la data de 28 decembrie 
2007, dup  cum este reglementat în O.U.G. nr. 136/2006. 

 
 
9. În temeiul prevederile art.19 alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra Dispozi iei nr. 
375/28.11.2014 emis  de primarul comunei D nciuleşti “privind numirea echipei 
de proiect şi acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului implica i în implementarea/gestionarea proiectelor cu finan are 
european ”, act administrativ emis cu înc lcarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 
284/2010 actualizat , privind salarizarea unitar  a personalului pl tit din fonduri publice. 

Institu ia Prefectului a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii/modific rii 
Dispozi iei nr. 375/28.11.2014 emis  de primarul comunei D nciuleşti, iar aceasta a fost 
revocat  prin Dispozi ia nr. 384/10.12.2014 privind revocarea dispozi iei nr. 
375/2014, astfel reintrându-se în legalitate. 
 

În concluzie, din totalul de  33  hot râri apreciate ca nelegale, pentru care s-a 
solicitat revocarea/modificarea în   33 cazuri s-a reintrat în legalitate prin adoptarea unor 
noi acte administrative prin care s-a revocat/modificat actul ini ial considerat nelegal, iar în  
9 cazuri, urmare refuzului autorit ii publice locale de a se conforma solicit rii s-a procedat 
la ini ierea în instan a de contencios administrativ a unor ac iuni de anulare. Referitor la 
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cele 10  dispozi ii emise de primari cu nerespectarea normelor legale, preciz m c  în 6 
cazuri, urmare solicit rii noastre s-a revenit asupra acestora, iar în 4 situa ii au fost 
promovate ac iuni la instan a de contencios (2 dispozi ii la Comuna Berle ti, 1 Comuna 
Urdari i 1 Comuna Mu ete ti) 

 
 

B. Gestionarea resurselor umane 
 
 Cadrul organizatoric i func ional necesar desf ur rii activit ilor de management 
resurse umane la nivelul institu iei, a fost asigurat de c tre Compartimentul Rela iile cu 
Autorit ile Locale, Procesul Electoral i Resurse Umane, aflat sub directa coordonare a 
efului Serviciului Verificarea Legalit ii Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu 
i Contencios Administrativ. 

Managementul resurselor umane a constat într - un ansamblu de activit i orientate 
c tre asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi men inerea resurselor umane în cadrul 
institu iei în vederea realiz rii cu eficien  maxim  a obiectivelor acesteia şi satisfacerii 
nevoilor angaja ilor.  

Astfel, Planul de management al Compartimentul Rela iile cu Autorit ile Locale, 
Procesul Electoral i Resurse Umane a fost creat în acord cu obiectivele generale i 
specifice stabilite prin Strategia de dezvoltare i modernizare a Institu iei Prefectului - 
Jude ul Gorj pentru anul 2013, aprobat  prin Ordinul Prefectului nr.38/18.02.2013, al c rei 
termen de implementare a fost prelungit i pentru anul 2014, conform Ordinului 
Prefectului nr.165/15.07.2014. 
 Relevant în acest sens este Obiectivul general nr.6  „Îmbun t irea 
procesului de management al resurselor umane”, care include atât elemente 
necesare eficientiz rii proceselor manageriale şi de sus inere, cât şi elemente privind 
creşterea profesionalismului personalului de specialitate al institu iei. 
 Obiectivele specifice ale Compartimentului Rela iile cu Autorit ile Locale, Procesul 
Electoral i Resurse Umane, stabilite pentru anul 2014 au fost: 

- Obiectiv specific „Asigurarea promov rii personalului la nivelul 
institu iei, în conformitate cu procedurile interne de lucru şi cerin ele 
manageriale” 

Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei în func ia public  avute în 
vedere la nivelul anului 2014, au fost: 

- Elaborarea Planului anual de ocupare a func iilor publice la nivelul institu iei, 
pentru anul 2014, înaintat Direc iei Generale Management Resurse Umane din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de ordonator principal de credite, prin adresa 
nr.3.660/07.03.2014, cu respectarea prevederilor Ordinului Preşedintelui Agen iei 
Na ionale a Func ionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a func iilor publice şi prevederilor Legii nr.188/1999 privind 
Statutul func ionarilor publici, republicat  (2), cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Implementarea la nivel practic, de zi cu zi, a reglement rilor con inute în cadrul 
legal, care stau la baza activit ilor privind managementul resurselor umane în cadrul 
func iei publice şi personalului contractual; 
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- Organizarea activit ilor privind managementul resurselor umane în cadrul func iei 
publice şi personalului contractual; 

- Ini ierea procedurilor de avizare, promovare şi transformarea a posturilor în 
vederea promov rii personalului; 

- Organizarea şi desf şurarea examenelor de promovare în grad profesional, în 
limita func iilor publice rezervate promov rii prin Planul de ocupare a func iilor publice 
elaborat pentru anul 2014, presupunând derularea etapelor prev zute de            
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
func ionarilor publici, cu modific rile şi complet rile ulterioare, a trei func ionari publici 
care îndeplineau cumulativ condi iile de promovare; 
 - Asigurarea secretariatului comisiilor de examen şi a comisiilor de contesta ii, la 
examenele de promovare în grad profesional a func ionarilor publici de execu ie, 
organizate în cadrul institu iei; 

- Elaborarea Statelor de func ii privind modific rile intervenite, ca urmare a 
transform rii posturilor de c tre ordonatorul principal de credite, 

- Elaborarea proiectelor de ordine privind modific rile intervenite, în vederea numirii 
a trei func ionari publici, promova i în gradul profesional superior imediat celui de inut, şi 
stabilirea drepturilor salariale corespunz toare; 

- Acordarea de asisten  func ionarilor publici de conducere în vederea îndeplinirii 
obliga iei de a completa cu noi atribu ii, în raport cu nivelul func iei publice, fişele 
posturilor func ionarilor publici promova i în grad profesional sau ca urmare a modific rilor 
legislative şi monitorizarea respect rii îndeplinirii acestor obliga ii; 

- Operarea şi înc rcarea datelor privind modific rile intervenite în situa ia func iilor 
şi func ionarilor publici de la nivelul institu iei, pe Portalul de management al func iilor 
publice şi al func ionarilor publici, al Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. 

- Obiectivul specific „Asigurarea stabilirii corecte şi la termen a 
drepturilor salariale pentru anul 2014” 

Descrierea activit ilor: 
- Implementarea cadrului legal care reglementeaz  drepturile salariale ale 

personalului, conform  prevederilor O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului 
pl tit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte m suri în domeniul cheltuielilor  

- Elaborarea proiectului de ordin privind acordarea sporului lunar pentru condi ii 
v t m toare, corespunz tor timpului efectiv lucrat în aceste condi ii, înal ilor func ionari 
publici, func ionarilor publici, precum şi personalului contractual din cadrul institu iei, care 
îşi desf şoar  activitatea în locurile de munc  pentru care se acord  acest spor, conform 
prevederilor legale; 

- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, privind stabilirea drepturilor salariale 
ca urmare a acord rii grada iilor corespunz toare tranşelor de vechime în munc , conform 
prevederilor legale; 

- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, privind stabilirea drepturilor salariale 
personalului contractual numit în cadrul Cancelariei Prefectului, în anul 2014; 

- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, privind stabilirea drepturilor salariale 
ca urmare a promov rii în grad profesional a unor func ionari publici. 
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- Obiectivul specific „Îmbun t irea procesului de evaluare a 
performan elor profesionale individuale ale personalului, pentru anul 2014” 

Descrierea activit ilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Gestionarea procesului de evaluare a performan elor profesionale individuale şi 

acordarea de consiliere de specialitate func ionarilor publici de conducere şi func ionarilor 
publici de execu ie cu atribu ii în acest sens, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare 
a performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici, în condi iile H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
func ionarilor publici, cu modific rile şi complet rile ulterioare, pentru activitatea 
desf şurat  în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, în vederea stabilirii gradului de 
atingere de c tre func ionarii publici a obiectivelor profesionale, prin raportare la atribu iile 
curente din fişa postului, precum şi în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a criteriilor 
de performan , rezultatele evalu rii fiind un element important care st  la baza dezvolt rii 
carierei; 

- Gestionarea procesului de evaluare a performan elor profesionale individuale şi 
acordarea de consiliere de specialitate func ionarilor publici de conducere, în vederea 
întocmirii rapoartelor de evaluare a performan elor profesionale individuale ale 
personalului contractual, în condi iile Ordinului Ministrului Administra iei şi Internelor 
nr.94/2011 privind evaluarea performan elor profesionale individuale ale personalului 
contractual încadrat în Ministerul Administra iei şi Internelor, pentru activitatea desf şurat  
în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, în vederea stabilirii gradului de atingere de 
c tre personalul contractual a obiectivelor profesionale, prin raportare la atribu iile curente 
din fişa postului, precum şi în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a criteriilor de 
performan ; 

- Gestionarea procesului de evaluare a performan elor profesionale şi acordarea de 
consiliere de specialitate func ionarilor publici de conducere şi func ionarilor publici de 
execu ie cu atribu ii în acest sens, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare a 
performan elor profesionale individuale ale func ionarilor publici promova i în gradul 
profesional imediat superior celui de inut; 

- Gestionarea procesului de evaluare a performan elor profesionale şi acordarea de 
consiliere de func ionarilor publici de conducere, în vederea întocmirii rapoartelor de 
evaluare ale func ionarilor publici şi personalului contractual, ale c ror raporturi de 
serviciu/de munc  au încetat în cursul anului 2014. 

 - Obiectivul specific „Îmbun t irea procesului de perfec ionare 
profesional  a salaria ilor” 

Instrumentele de planificare privind îmbun t irea procesului de perfec ionare 
profesional  a salaria ilor avute în vedere la nivelul anului 2014, au fost: 

- Elaborarea Planului anual de perfec ionare profesional  şi fondurile alocate în 
scopul instruirii func ionarilor publici din cadrul institu iei, a Planului de m suri privind 
preg tirea profesional   a func ionarilor publici şi a domeniilor prioritare, pentru anul 2014, 
acestea fiind înaintate Direc iei Generale Management Resurse Umane din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, cu adresa nr.1211/03.03.2014, în forma şi con inutul 
stabilite conform formatului standard, potrivit prevederilor art.17 alin.(2) şi (3) din       
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H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesional  func ionarilor 
publici; 

- Organizarea şi desf şurarea procesului de formare profesional , în baza 
Programului intern de instruire profesional  pentru anul 2014, avându-se în vedere faptul 
c , preg tirea profesional  şi activitatea curent  sunt într-o permanent  interdependen , 
structura preg tirii concentrându-se pe transferul de cunoştin e şi aplicarea lor în 
activitatea de baz ; 

- Asigurarea unor instrumentele interne de gestiune şi planificare a resurselor 
umane din cadrul institu iei, aplicarea principiilor egalit ii de şanse, motiv rii şi 
transparen ei. 

- Obiectiv specific „Asigurarea eficacit ii gestiunii eviden ei personalului 
şi a dosarelor profesionale” 

Descrierea activit ilor întreprinse: 
- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, ca urmare a încet rii raporturilor de 

serviciu/de munc , a func ionarilor publici/personalului contractual; 
- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, conform modific rilor intervenite în 

raporturile de serviciu ale func ionarilor publici (transfer, detaşare, exercitarea cu caracter 
temporar a unei func ii publice de conducere); 

- Gestionarea întocmirii fişelor de post ale personalului; 
- Elaborarea Statului de func ii al institu iei valabil pentru anul 2014, aprobat 

ulterior de ordonatorul principal de credite; 
-  Elaborarea, pân  în data de 5 a fiec rei luni, a Statului de personal şi a situa iei 

privind gestionarea posturilor şi a personalului institu iei şi transmiterea acestora Direc iei 
Generale Management Resurse Umane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Încheierea  contractelor individuale de munc  pentru personalul contractual  
numit în cadrul Cancelariei Prefectului şi întocmirea actelor adi ionale la contractele 
individuale de munc  ale personalului contractual încadrat în cadrul institu iei, ca urmare a 
modific rilor ce au intervenit în stabilirea drepturilor salariale sau a altor modific ri aduse 
contractelor; 

- Completarea şi transmiterea Registrului general de eviden  a salaria ilor în format 
electronic, 

- Completarea dosarelor profesionale ale func ionarilor publici din cadrul institu iei, 
conform H.G.nr.432/2004 privind dosarul profesional al func ionarilor publici, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Completarea Registrului de eviden  a func ionarilor publici, întocmit conform 
prevederilor H.G.nr.432/2004 privind dosarul profesional al func ionarilor publici, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Operarea şi înc rcarea datelor privind modific rile intervenite în situa ia func iilor 
şi func ionarilor publici de la nivelul institu iei, pe Portalul de management al func iilor 
publice şi al func ionarilor publici al Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici; 

- Întocmirea şi transmiterea c tre Direc ia General  a Finan elor Publice Gorj 
situa iilor privind num rul de personal şi fondul de salarii al institu iei, în baza prevederilor 
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H.G. nr.186/1995 privind constituirea sistemului informa ional referitor la situa ia numeric  
a personalului din institu iile publice, republicat ; 

- Elaborarea de sinteze şi raport ri, de situa ii şi analize, la solicitarea conducerii 
institu iei, a Ministerului Afacerilor Interne, a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici şi a 
altor autorit i şi institu ii publice; 

- Obiectiv specific „Asigurarea acord rii tuturor drepturilor izvorâte din 
raportul de munc /de serviciu şi a eviden ei timpului efectiv de lucru” 

Descrierea activit ilor: 
- Monitorizarea realiz rii program rii concediilor de odihn  şi a altor concedii 

suplimentare (c s torie, deces); 
- Întocmirea foilor colective de prezen ; 
- Elaborarea program rii concediilor de odihn  ale personalului, pentru anul 2015; 
- Informarea salaria ilor cu privire la drepturile ce le revin în virtutea raporturilor de 

serviciu/de munc . 
- Obiectivul specific „Sprijinirea managementului în vederea asigur rii 

integrit ii personalului” 
Descrierea activit ilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere şi de interese, 

conform prevederilor Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea func iilor şi 
demnit ilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiin area, organizarea şi func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

- Primirea, înregistrarea declara iile de avere şi declara iile de interese şi eliberarea 
la depunere a unei dovezi de primire; 

- La cerere, punerea la dispozi ia personalului a formularelor declara iilor de avere 
şi ale declara iilor de interese; 

- Oferirea de consultan  pentru completarea corect  a rubricilor din declara ii şi 
pentru depunerea în termen a acestora; 
  - Eviden ierea declara iile de avere şi declara iile de interese în registre speciale cu 
caracter public, denumite Registrul declara iilor de avere şi Registrul declara iilor de 
interese; 

- Asigurarea transmiterii declara iilor c tre Şeful Serviciului Informare, Rela ii 
Publice, Secretariat, Apostil , Administrativ şi Achizi ii Publice, în vederea afiş rii şi 
men inerii declara iilor de avere şi ale declara iilor de interese, pe pagina de internet a 
institu iei; 
    - Trimiterea c tre Agen ia Na ional  de Integritate, în vederea îndeplinirii atribu iilor 
de evaluare, a copiilor certificate ale declara iilor de avere şi ale declara iilor de interese 
depuse şi a unei copii certificat  a registrelor speciale; 

- Acordarea de consultan  referitoare la aplicarea prevederilor legale privind 
conflictele de interese şi a incompatibilit ile; 

- Exercitarea, în cadrul Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corup ie la 
nivelul Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, constituit prin ordin al Prefectului, a atribu iilor 
care decurg din legisla ia aplicabil  în materie, respectiv H.G. nr.215/2012 privind 
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aprobarea Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului 
m surilor preventive anticorup ie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului 
na ional de ac iune pentru implementarea Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 
2012 - 2015 şi O.M.A.I. nr.174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de ac iune pentru 
implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei Na ionale anticorup ie pe perioada 2012 - 
2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului m surilor preventive anticorup ie şi a 
indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I.; 

- Participarea, în cadrul Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corup ie, în 
vederea identific rii riscurilor la corup ie şi a gestion rii corecte a cestora; 

- Obiectivul specific „Asigurarea unei document ri corespunz toare a 
procesului de management al resurselor umane” 

Descrierea activit ii: 
- Identificarea activit ilor procedurabile, în vederea întocmirii procedurilor 

opera ionale necesare; 
- Revizuirea procedurilor de lucru existente, identificarea riscurilor inerente, 

elaborarea Planului de gestiune a riscurilor, organizarea  activit ii compartimentului în 
baza obiectivelor propuse;  

- Obiectivul  specific „Sprijinirea autorit ilor publice locale în domeniul 
managementului resurselor umane” 

Descrierea activit ilor: 
- Consilierea cu privire la legisla ia în vigoare în domeniul resurselor umane, la 

solicitarea primarilor , secretarilor unit ilor administrativ teritoriale din jude ul Gorj sau a 
func ionarilor cu atribu ii în domeniul respectiv. 

- Participarea, în calitate de reprezentant de procedur , desemnat de Agen ia 
Na ional  a Func ionarilor Publici, în comisiile de concursuri/examene organizate de 
autorit ile şi institu iile publice din jude ul Gorj. 

Principalele progrese înregistrate pe linia resurselor umane, în anul 2014, se refer  
la: 

- asigurarea unui management al resurselor umane bazat pe obiective (Planul de 
management), activitatea de resurse umane fiind un suport real şi efectiv pentru atingerea 
obiectivelor generale şi specifice ale institu iei ca întreg; 

- dezvoltarea sistemului de control intern/managerial aferent activit ii de resurse 
umane prin revizuirea procedurilor de lucru existente, prin asigurarea unui mediu de lucru 
adecvat, print - o conducere bazat  pe obiective, prin monitorizarea trimestrial  şi anual  
a indicatorilor de performan , prin identificarea riscurilor şi prin verificarea şi evaluarea 
obiectiv  a sistemului; 

- sprijinirea real  şi efectiv  acordat  autorit ilor administra iei publice locale, prin 
furnizarea de consultan  în domeniul managementului resurse umane. 
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CAPITOLUL IX 
ACTIVITATEA SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  CCOOMMUUNNIITTAARR  PPEENNTTRRUU  EELLIIBBEERRAARREEAA  ŞŞII  

EEVVIIDDEENN AA  PPAAŞŞAAPPOOAARRTTEELLOORR  SSIIMMPPLLEE  AALL  JJUUDDEE UULLUUII  GGOORRJJ  
 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple al 

Jude ului Gorj este aparat de specialitate al administra iei publice locale, înfiin at în 

temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonan a Guvernului nr. 83/2001 privind înfiin area, 

organizarea şi func ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, cu modific rile şi complet rile ulterioare, a Hot rârii 

Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi func ioneaz  în cadrul 

Institu iei Prefectului Jude ului Gorj. 

Pe parcursul anului 2014, lucr torii serviciului paşapoarte, sub coordonarea 

conducerii Institu iei Prefectului, au avut ca principale obiective aplicarea unitar  a 

prevederilor legale în materie, organizarea activit ii pentru solu ionarea cu operativitate şi 

în deplin  legalitate a solicit rilor cet enilor, precum şi creşterea calit ii serviciilor 

furnizate. 

Obiectivul principal al cadrelor serviciului este acela de a veni în sprijinul cet enilor 

care apeleaz  la serviciile noastre, aceştia fiind trata i într-o manier  politicoas , dând 

dovad  de competen  profesional , operativitate, respectând întocmai prevederile legale 

care reglementeaz  activitatea. 
În cursul anului 2014 au fost înregistrate un num r de 6898 cereri pentru 

eliberarea paşapoartelor, cu 384 (5,56 %) mai multe fa  de anul 2013.  

Statistica cererilor în aceast  perioad  este urm toarea: 

paşaport electronic - 3967, din care 232 la punctul mobil de lucru din 
municipiul 

Motru; paşaport temporar - 2931; 
În perioada de referin  au fost primite cu 440 (11,09%) cereri pentru eliberarea 

paşapoartelor electronice, mai multe ca în anul 2013, iar num rul cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor temporare a sc zut cu 56 (1,87%), comparativ cu anul 2013. 

În cursul anului 2014, 89 de persoane au fost sanc ionate contraven ional, ca 
urmare a pierderii paşapoartelor de inute anterior. 

Începând cu data de 23.06.2014 s-a introdus posibilitatea expedierii paşaportului 
electronic prin serviciul de curierat, la domiciliul sau la reşedin a solicitan ilor, un num r 
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de 41 persoane au optat pentru aceast  variant , cu suportarea cheltuielilor de expedi ie 
de c tre aceştia. 

În anul 2014 au fost primite comunic ri, în vederea instituirii m surilor de 
suspendare a exercit rii dreptului la libera circula ie, pentru un num r de 281 persoane, 
cu 309 (47,62%) mai pu ine fa  de anul 2013. 

S-au efectuat men iuni în eviden  pentru un num r de 173 de persoane cu 
domiciliul pe raza jude ului nostru, din care: 

- 145 re inute/are state în str in tate; 
- 10 decedate în str in tate, fiind anun ate familiile acestora în vederea 
repatrierii corpurilor neînsufle ite; 
- 12 expulzate din str in tate; 
- 6 accidentate în str in tate. 

În lunile aprilie şi decembrie am desf şurat dou  sondaje de opinie, la care au 
r spuns benevol şi anonim un num r de 35 persoane. Din interpretarea rezultatelor 
ob inute, a rezultat faptul c  activitatea desf şurat  de personalul serviciului a fost 
apreciat  ca foarte bun  de 74,83% dintre cei chestiona i şi bun  de 25,16%. 

Nu au fost înregistrate sesiz ri privind implicarea în acte de corup ie a lucr torilor 
din cadrul serviciului. 
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CAPITOLUL X 

ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE 

CONDUCERE I ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR GORJ 
 

 
 
 

Lucr torii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i 
Înmatriculare a Vehiculelor Gorj i-au intensificat activit ile, r spunzând cu 
promptitudine solicit rilor survenite din partea cet enilor, cu respectarea întocmai a 
cadrului legislativ în vigoare. 

Se afl  în derulare, cu ajutorul conducerii Institu iei Prefectului, proiectul de 
eficientizare i îmbun t ire a calit ii serviciilor oferite clien ilor prin extinderea spa iilor 
existente i necesare  desf ur rii serviciului nostru. 

În perioada analizat , la nivelul serviciului au fost schimbate toate sta iile de lucru i 
imprimantele aferente acestora, unele dintre acestea func ionând din anul 2004. 
 În paralel, s-au efectuat inform ri c tre popula ie prin intermediul mass-media cu 
privire la aplicarea noilor prevederi legale în domeniul nostru de activitate i la 
determinarea posesorilor permiselor de conducere i conduc torilor de vehicule s  intre în 
legalitate,  fiind efectuate 3 emisiuni televizate la posturile locale i publicate 3 articole în 
cotidienele locale, ori de câte ori este nevoie  întocmindu-se inform ri care sunt aduse la 
cuno tiin a mass-mediei locale prin intermediul biroului de pres  a Institu iei Prefectului. 

1. PE LINIILE DE MUNC  SPECIFICE: EVIDEN , ÎNMATRICULARE, 
EXAMINARE,  PERMISE DE CONDUCERE, INFORMATIC ,   
PETI II I LUCR RI GENERALE 

 
A. COMPARTIMENTUL   ÎNMATRICUL RI  I EVIDEN  A VEHICULELOR  
RUTIERE 
 
Indicatorii de munc  pe aceast  linie, se prezint  dup  cum urmeaz  : 

 
Indicatorii de munc  sub forma de tabel: 

 
Nr 
crt 

Indicatori Trim. IV 
2013 

Trim. IV 
2014 

Obs. 

1 Certificate de înmatriculare emise 11919 10251 -1668 

2 
Certificate de înmatriculare preschimbate 
(deteriorate, expirate,  furate) 6 1 -5 

3 Radieri efectuate 5290 4917 -373 
4 Autoriza ii provizorii eliberate 9792 8791 -1001 
5 Pl ci cu nr. de înmatriculare confec ionate 35221 31771 -3450 

6 Încas ri efectuate 1168092 1019446
-

148646
7 Parc autovehicule 95787 100815 5028 

 
Parcul de autovehicule - jud. Gorj la data de 31.12.2014 
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Nr.crt. Categorie 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

Total 

1 Autobuz 16 419 435
2 Automobil mixt 994 405 1399
3 Autopropulsata pentru lucrari 4 14 18
4 Autoremorcher 0 31 31
5 Autorulota 3 0 3
6 Autospeciala 8 260 268
7 Autospecializata 347 1100 1447
8 Autotractor 44 486 530
9 Autoturism 73384 5015 78399
10 Autoutilitara 5676 4374 10050
11 Autovehicul special 31 181 212
12 Microbuz 53 426 479
13 Moped 3 0 3
14 Motocar 2 0 2
15 Motocicleta 244 7 251
16 Motociclu 677 114 791
17 Motocvadriciclu 3 5 8
18 Motoreta 35 0 35
19 Remorca 2246 630 2876

20 
Remorca agricol  sau 
forestier  3

4 
7

21 Remorca lenta 2 8 10
22 Remorca speciala 202 59 261
23 Scuter 4 1 5
24 Semiremorca 80 1157 1237
25 Semiremorca special  0 2 2
 26 Tractor 308 63 371
27 Tractor rutier 1328 356 1684
28 Vehicul incomplet 0 1 1
 Total 85697 15118 100815

 
Situa ia veniturilor încasate, conform legii, de c tre Prim ria Municipiului Tg-Jiu în 

perioada analizat , provenit  din activitatea desf urat  de lucr torii serviciului se prezint  
astfel: 

1.din activitatea desf urat  la compartimentul înmatricul ri = 170204 lei; 2. 
din prestarea serviciilor pe linia de examinare a persoanelor în vederea ob inerii permisului 
de conducere = 366287 lei; 

3. din prestarea serviciilor privind taxele pentru numere provizorii = 27835 lei; 
4. din prestarea serviciilor privind taxele pentru numere pentru probe = 105 lei; 

TOTAL =  564431  lei. 
 

Cu privire la indicatorii de munc , se constat  o sc dere pe linie de opera iuni de 
înmatriculare efectuate, de eliberare a autoriza iilor provizorii de circula ie, a pl cu elor cu 
numere de inmatriculare i a încas rilor efectuate, acest fapt datorându-se crizei financiare 
prin care trece i jude ul nostru.   
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În cursul anului 2014, un num r de 74 de vehicule au fost înmatriculate f r  taxa 
pe poluare conform O.G. nr. 50 / 2006, în baza  sentin elor judec toreşti definitive şi 
executorii, emise în anul 2013. 

Pân  la data întocmirii raportului de activitate au fost transmise la D.R.P.C.I.V. 
Bucure ti 111 de dosare de înmatriculare, dintre care: 

-70 dosare pentru verific ri în ”Directiva 37”; 
-41 dosare pentru verific ri în ”Eucaris”; 
-dintre care 9 dosare au venit cu r spuns negativ (4 dosare pentru Directiva 37 i 5 

dosare pentru Eucaris) i pentru care s-au luat m suri de stopare a procedurilor de 
înmatriculare; 

- i 18 dosare pentru verific ri la Inspectoratul Jude ean de Poli ie Gorj pentru 
nereguli constatate la documentele de proprietate sau de înmatriculare, dintre care 6 
dosare au venit cu r spuns negativ i pentru care s-au luat m suri de stopare a 
procedurilor de înmatriculare. 

 
 

B. COMPARTIMENTUL  PERMISE DE CONDUCERE ŞI EXAMIN RI 
 

 
În ce prive te indicatorii de munc  pe aceast  linie, situa ia se prezint  astfel: 

Indicatori sub forma de tabel trim. IV 2013- 2014 
 
 

Rezultat final 
Trim. IV 

2013 
Trim. IV 

2014 
Observatii 

Candidati 
examina i 

16674 14954 -1720 

Admisi  5595 4435 -1160 

% 33.55 29.65 -3.9 

Respinsi  11203 10244 -959 

% 66.45 70.35 3.9 

 
 
 
 
 

Categorii de permise auto atribuite i total de in tori  
permise de conducere în jude ul Gorj 

la data de 31.12.2014 
 

 
Nr. crt.  Categoria  Total 

1  AM  14088 
2  A1  440 
4  A2  319 
5  A  4848 
6  B1  13895 
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7  B  114683 
8  BE  16234 
9  C1  1912 
10  C1E  1672 
11  C  20875 
12  CE  16692 
13  D1  503 
14  D1E  455 
15  D  5784 
16  DE  5312 
17  Tb  475 
18  Tv  7 
19  Tr  2410 

  Total deținători 116573 
 

Indicatori sub forma de tabel trim. I 2013‐ 2014 
 

  Decembrie 
2012 

Decembrie 
2013 

Ianuarie 
2013 

Ianuarie 
2014 

Februarie 
2013 

Februarie 
2014 

Martie 
2013 

Martie 
2014 

Trim. I 
2013 

Trim. I 
2014  Observatii 

Candidati 
programati  1260  1511  1416  1595  1315  1569  1458  1334  5452  6009  557 

Examinati 
proba 

teoretica 
1178  937  1311  961  1196  1092  1335  1256  5023  4246  ‐777 

Admisi 
proba 

teoretica 
583  515  689  545  639  637  749  745  2662  2442  ‐220 

Respinsi 
proba 

teoretica 
595  422  622  416  557  455  586  511  2361  1804  ‐557 

Examinati 
proba 
practica 

621  500  706  471  741  794  754  621  2822  2386  ‐436 

Admisi 
proba 
practica 

424  228  475  255  477  415  524  319  1900  1217  ‐683 

Respinsi 
proba 
practica 

197  272  231  216  264  379  230  302  922  1169  247 
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Indicatori sub forma de tabel trim. II 2013‐ 2014 
 

  Aprilie 
2013 

Aprilie
2014 

Mai 
 

2013

Mai 
2014

Iunie
2013

Iunie
2014

Trim. 
II 

2013 

Trim. 
II 

2014 
Observatii

Candidati 
programati  1426  1205  1207 1093 1612 1142 9698  9450  ‐248 

Examinati 
proba 

teoretica 
1339  1125  1131 1011 1117 1075 8611  7458  ‐1153 

Admisi proba 
teoretica  746  673  613  580  601  592  4622  4288  ‐334 

Respinsi 
proba 

teoretica 
593  452  518  431  516  483  3989  3170  ‐819 

Examinati 
proba 
practica 

807  651  654  649  653  630  4936  4316  ‐620 

Admisi proba 
practica  521  339  394  358  445  328  3260  2242  ‐1018 

Respinsi 
proba 
practica 

286  312  260  291  208  302  1676  2074  +398 

 
Indicatori sub forma de tabel trim. III 2013‐ 2014 

 

 

Iuli
e 
201
3 

Iuli
e 
201
4 

Augu
st 

2013 

Augu
st 

 2014 

Septem
brie 
2013 

Septemb
rie 
2014 

Trim. III 
2013 

Trim. 
III 

2014 

Procent
variație

Candidati 
programati 

229
6 

133
7  2216  1321  2258  1428  16461  13536  ‐2925 

Examinati 
proba teoretica 

142
0 

126
1  1383  1222  1424  1360  12832  11301  ‐1531 

Admisi proba 
teoretica  775  731  755  719  750  790  6899  6528  ‐371 

Respinsi proba 
teoretica  645  530  628  503  674  570  5933  4773  ‐1160 

Examinati 
proba practica  655  737  554  578  685  669  6830  6300  ‐530 

Admisi proba 
practica  412  392  336  324  409  372  4417  3330  ‐1087 

Respinsi proba 
practica  243  345  218  254  276  297  2413  2970  557 
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Indicatori sub forma de tabel trim. IV 2013‐ 2014 
 

 
Octom
brie 
2013 

Octom
brie 
2014 

Noiem
brie 
2013 

Noiem
brie 
 2014 

Decem
brie 
2013 

Decem
brie 
2014 

Trim. 
IV 

2013 

Trim. 
IV 

2014 

Procent
variație

Examinati 
proba 

teoretica 
1637  1320  1260  1226  945  1107  16674  14954  ‐1720 

Admisi 
proba 

teoretica 
854  768  675  754  520  636  8948  8686  ‐262 

Respinsi 
proba 

teoretica 
783  552  585  472  425  471  7726  6268  ‐1458 

Examinati 
proba 
practica 

959  705  774  727  509  679  9072  8411  ‐661 

Admisi 
proba 
practica 

549  347  395  380  234  378  5595  4435  ‐1160 

Respinsi 
proba 
practica 

410  358  379  347  275  301  3477  3976  499 

 
Ca evolu ie în timp, constat m o sc dere fa  de anul precedent a persoanelor care 

solicit  examinarea în vederea ob inerii permisului de conducere, respectiv un num r de -
1720 de candida i examina i, procentul de promovabilitate final pe perioada analizat  fiind 
de aproximativ 29.65% admi i i 70.35%  respin i.  

În activitatea de examinare la proba practic  au fost angrena i to i lucr torii 
serviciului atesta i, conform fi elor posturilor, în func ie de necesitate. 
  Activit ile men ionate i desf urate au avut la baz  respectarea actelor normative, 
metodologiilor i instruc iunilor specifice. 
 

Zilnic, s pt mânal i cu ocazia preg tirii profesionale lucr torii compartimentului au 
fost prelucra i i instrui i cu privire la respectarea actelor normative în vigoare, punându-se 
un accent deosebit asupra preg tirii profesionale, operativit ii i calit ii serviciilor oferite 
cet enilor, respect rii programului de lucru i combaterea cu fermitate a actelor de 
corup ie. 

Sunt actualizate de c tre D.R.P.C.I.V. Bucure ti situa iile privind colile de 
conduc tori auto existente pe raza jude ului.  

 
C.  COMPARTIMENTUL  INFORMATIC  
 
 
Pe lâng  activit ile curente de între inere i mentenan  a sistemului informatic 

EvA, se execut  lucr ri pe linia protec iei informa iilor, securitate ce cuprinde politica 
general  de securitate a „S.I.C. S.P.C.R.P.C.I.V.”, cerin ele şi procedurile care guverneaz  
securitatea fizic , securitatea de personal i securitatea informa iilor ale sistemului „S.I.C.  
S.P.C.R.P.C.I.V.”,  cât i de actualizare a paginii WEB a serviciului. 
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La data de 01.03.2010 a fost dat în exploatare serverul local al serviciului.  
Tot cu aceast  data a fost dat  în exploatare noua pagin  de Web a serviciului cu 

domeniul ”srpcivgorj.ro”, având leg tur  i în pagina Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj.  
În cadrul serviciului au fost finalizate procedurile de instalare i punere în func iune 

a serviciului de po t  criptat  cu adresa ”gj_spcrpciv”. 
Totodat  este în curs de reacreditare echipamentul pe care se afl  toate 

documentele clasificate, în format electronic i pe hîrtie, ale serviciului. 
Lucr torii au fost folosi i i la alte activit i în cadrul serviciului precum i direct la 

ghi eele de deservire a cet enilor, de multe ori lucrând i peste program, în acest fel 
putând fi solu ionate toate cererile i nu au existat probleme pe aceast  linie de munc . 
 
D.  ANALIZA SOLU ION RII PETI IILOR I LUCR RILOR CU CARACTER 
GENERAL 

 
În perioada analizat , pe aceasta linie au fost întocmite registre de eviden  noi, 

respectiv condici de coresponden , activitatea desf urându-se cu respectarea 
prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 190/2004 i a protec iei informa iilor clasificate. 
  
 Indicatorii de munc  se prezint  astfel: 

 
a) peti ii solu ionate: 

 
Perioada 
analizat  

2012/2013 2013/2014 Observa ii 
P.C. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I. 

Decembrie 8 24 7 3 -1 -21 
Ianuarie 20 31 6 23 -14 -8 
Februarie 22 152 10 23 -12 -129 
Martie 23 81 9 19 -14 -62 
Aprilie 13 71 3 15 -10 -56 
Mai 9 20 17 4 8 -16 
Iunie 13 29 7 8 -6 -21 
Iulie 10 24 9 15 -1 -9 
August 8 28 4 12 -4 -16 
Septembrie 6 9 11 9 5 0 
Octombrie 6 8 9 2 3 -6 
Noiembrie 3 9 7 5 4 -4 
Decembrie 7 3 8 4 1 1 
Total 148 489 107 142 -41 -347 
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 b) lucr ri generale 

 
Perioada 
analizata 

2012/2013 2013/2014 Observatii 
P.C. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I. 

Decembrie 30 12 41 31 +11 +19 
Ianuarie 24 21 55 39 +31 +18 
Februarie 26 31 34 35 +8 +4 
Martie 18 22 44 36 +26 +14 
Aprilie 28 98 18 20 -10 -78 
Mai 8 49 30 24 +22 -25 
Iunie 13 41 34 38 +21 -3 
Iulie 25 106 50 44 25 -62 
August 29 42 33 30 4 -12 
Septembrie 34 39 50 30 16 -9 
Octombrie 28 37 46 40 18 3 
Noiembrie 18 42 54 51 36 9 
Decembrie 41 31 29 28 -12 -3 
Total 322 571 518 446 196 -125 
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Raport m c  nu au existat cazuri de dep ire a termenelor de solu ionare a 

peti iilor sau lucr rilor generale i nici în ce prive te înaintarea r spunsurilor c tre 
solicitan i i de sc dere din eviden e. 

Petiții și lucrări generale la  Legea 677/2001 
 

Perioada 
analizata 

Legea 677 
Observații DEC. 2012 / Trim. IV 

2013 
DEC. 2013 / Trim. 

IV 2014 

PC  CI  PC  CI  PC  CI 
DECEMBRIE   24  269  25  132  1  ‐137 
IANUARIE  32  383  43  158  11  ‐225 
FEBRUARIE  35  280  45  193  10  ‐87 
MARTIE  45  257  47  197  2  ‐60 
APRILIE  36  215  41  153  5  ‐62 
MAI  48  190  35  158  ‐13  ‐32 
IUNIE  43  177  31  134  ‐12  ‐43 
IULIE  62  257  33  174  ‐29  ‐83 
AUGUST  47  87  41  164  ‐6  77 
SEPTEMBRIE  53  127  46  209  15  15 
OCTOMBRIE  46  155  61  170  ‐18  ‐22 
NOIEMBRIE  41  169  23  147  10  13 
DECEMBRIE  25  132  35  145  15  15 
Total  537  2698  506  2134  ‐9  ‐631 
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Peti ii i lucr ri generale la Legea 544/2001 
 
 

 
 

 

Perioada 
analizata 

Legea 544 

Observa ii DEC. 2012 / 
Trim. IV 2013 

DEC. 2013 / 
Trim . IV 2014 

CI CI 
DECEMBRIE  684 0 -684 
IANUARIE 211 0 -211 
FEBRUARIE 0 0 0 
MARTIE 0 0 0 
APRILIE 0 0 0 
MAI 0 0 0 
IUNIE 0 0 0 
IULIE 0 0 0 
AUGUST 0 0 0 
SEPTEMBRIE 0 0 0 
OCTOMBRIE 0 0 0 
NOIEMBRIE 0 0 0 
DECEMBRIE 0 0 0 
Total 895 0 -895 
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Activitatile specifice desf urate la nivelul serviciului, au fost monitorizate în mod 

direct de c tre echipa managerial  a Institu iei Prefectului, iar colaborarea cu aceasta este 
impecabil . 

Colaborarea serviciului cu celelalte servicii din cadrul Institutiei Prefectului, este 
foarte bun , bazându-se pe stricta respectare a cadrului legislativ. 

Reprezentarea serviciului în rela ia cu Institu ia Prefectului se realizeaz  de c tre 
eful serviciului, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul la comand . 

S-a inut permanent legatura cu reprezentan ii Institu iei Prefectului, în vederea 
respect rii legalit ii pe linie financiar contabil , perceperea taxelor prev zute de lege, 
depunerea sumelor încasate din prestarea serviciilor, circuitul documentelor i realizarea 
indicatorilor de munc . 

Se depun eforturi comune cu reprezentan ii Institu iei Prefectului, în vederea 
continu rii lucr rilor de extindere i amenajare a spa iului unde ne desf ur m activitatea, 
în vederea execut rii întocmai a sarcinilor specifice. 

                                                
                   

3. COLABORAREA CU ATELIERUL DE CONFEC IONAT PL CI CU NUMERE 
DE ÎNMATRICULARE  

 
La nivelul jude ului Gorj, pe perioada analizat  nu s-au constatat disfunc ii între 

serviciu i atelier, reu indu-se executarea comenzilor solicitate. 
Atelierul de confec ionat pl ci cu numere de înmatriculare se afl , în continuare, în 

subordinea direct  a Direc iei Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor – 
Bucure ti,  rela iile cu serviciul nostru fiind de bun  colaborare. 
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Cu ocazia convoc rilor la pregatire profesional , la pregatirea sportiv  sau la alte 
asemenea activit i ordonate de conducerea M.A.I., conform planific rilor, particip  i 
lucr torii din cadrul atelierului. 

Orice probleme legate de atelierul în cauz , sunt aduse de îndat  la cuno tiin  
efului serviciului sau înlocuitorului la comand , de c tre eful de atelier. 

 Atelierul de confec ionat pl ci cu numere de înmatriculare este amplasat i 
func ioneaz  în spa iul destinat serviciului nostru. 
  

Indicatorii de munc  pe aceast  linie se prezint  astfel : 
 

SITUAŢIE CONFECŢIONĂRI PLĂCI CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE TRIM. IV 2014 
 

LUNA 

Placi cu numere de inmatriculare fabricate (bucati) 

PERMANENTE  CD, TC, 
CO  TEMPORARE  PROVIZORII  PROBE  TOTAL 

A  B  C  A B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B C

IANUARIE  1082  2  3  0  0  0  0  0  0  1108  0  0  0  0  0  2190  2 3

FEBRUARIE  1053  5  4  0  0  0  0  0  0  1124  0  0  0  0  0  2177  5 4

MARTIE  1243  10  10  0  0  0  0  0  0  1172  0  0  0  0  0 
2415 

1
0

1
0

APRILIE 
1343  6  17 

0  0  0  0  0  0 
1426 

0  0  0  0  0 
2769  6

1
7

MAI 
1204  13  17 

0  0  0  0  0  0 
1274 

0  0  0  0  0 
2478 

1
3

1
7

IUNIE  1291  9  6  0  0  0  0  0  0  1234  0  0  0  0  0  2525  9 6

IULIE 
1443  0  15 

0  0  0  0  0  0 
1476 

0  0  0  0  0 
2919  0

1
5

AUGUST 
1227  2  11 

0  0  0  0  0  0 
1464 

0  0  0  0  0 
2691  2

1
1

SEPTEMBRIE 
1560  11  6 

0  0  0  0  0  0 
1541 

0  0  0  0  0 
3101 

1
1 6

OCTOMBRIE  1485  6  6  0  0  0  0  0  0  1449  0  0  0  0  0  2934  6 6

NOIEMBRIE  1374  7  3  0  0  0  0  0  0  1193  0  0  0  0  0  2567  7 3

DECEMBRIE  1315  7  2  0  0  0  0  0  0  1512  0  0  0  0  0  2827  7 2

TOTAL 

15620  78  100 

0  0  0  0  0  0 

15973 

0  0  0  0  0 

31593 

7
8
 

1
0
0
 

 
Se are în vedere extinderea spa iului de lucru,  dotarea cu aparatur  şi birotic   

necesar  executarii activit ilor specifice, precum şi propuneri pe linia aprob rii şi înfiin rii 
unui post de secretar i a unuia de arhivar la nivelul serviciului, luând în calcul volumul 
foarte mare de munc  pe aceast  linie. 

De asemenea, avem în vedere extinderea i amenajarea spa iului situat în imediata 
vecinatate a s lii de examinare on-line pentru ob inerea permisului de conducere i 
suplimentarea cu tehnic  de calcul. 

La aceast  dat  î i desf oar  activitatea un num r de 14 lucr tori în cadrul 
compartimentului permise i examin ri, compartimentului înmatricul ri i eviden  
autovehicule i compartimentului informatic , dintr-un num r de 15 lucr tori afla i în 
tatul de func ii aprobat. 
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Începând cu luna decembrie 2013, sala de examinare la proba teoretic  a fost 
dotat  cu sistem de supraveghere video care este compus dintr-un dispozitiv de 
înregistrare DVR cu patru intr ri i cu o capacitate de stocare de 2 TB i 2 camere de 
înregistrare de re ea.  

 
În ce prive te reprezentarea juridic , aceasta se realizeaz  prin serviciul  juridic din 

cadrul Institu iei Prefectului, existând o colaborare foarte bun  pentru rezolvarea legal  a 
tuturor problemelor ridicate de cet ean. 
 S-a procedat la continuarea m surilor de reorganizare a activit ilor specifice 
conform cerin elor impuse de statutul de serviciu în slujba cet enilor i în subordinea 
direct  a Institu iei Prefectului i la urm rirea modului în care lucr torii de poli ie î i 
îndeplinesc sarcinile ce le revin în aceast  nou  form . 

Urmare a îndrumarului metodologic înaintat de direc ia de specialitate, s-a urm rit 
modul de întocmire a documentelor specifice, înregistrare a cererilor cet enilor, circuitul i 
asigurarea integrit ii documentelor, executarea serviciului la ghi ee, efectuarea 
controalelor asupra lucr torilor examinatori, respectarea deontologiei i eticii profesionale. 

A fost readaptat programul de lucru cu publicul i programul de audien e în func ie 
de solicit rile cet enilor i fluen a la ghi ee. 

Lunar, s-a urmarit întocmirea planurilor de munc  la nivelul  compartimentelor, 
întocmirea analizelor la aceste nivele i, conform planific rii, a fost executat  activitatea de 
preg tire profesional  i preg tire fizic . 

S-a întocmit instructajul zilnic al lucr torilor din subordine, luându-se la cuno tiin  
pe baz  de semnatur . 

Au fost mediatizate activit ile desf urate cu ocazia întîlnirilor periodice cu 
reprezentan ii mass - media. 

S-a procedat la reprelucrarea dispozi iilor e aloanelor superioare cu privire la 
prevenirea implic rii cadrelor M.A.I. în evenimentele rutiere, efectuându-se în prima lun  a 
anului i o testare a cadrelor la cunoa terea regulilor de circula ie, inclusiv cu lucr torii 
atelierului de confec ionat pl ci cu numere de înmatriculare.  

S-a urm rit executarea a cel pu in un control la nivelul compartimentelor, 
s pt mânal, rezultatul fiind materializat în registre întocmite în acest sens, cât i instruirea 
lucr torilor din subordine materializat  tot în registre prin luare la cuno tiin  sub 
semnatur . 

De asemenea, controlul privind desf urarea activit ii de examinare se face 
periodic de c tre eful serviciului. În prezent, exist  o eviden  clar  a colilor de 
conduc tori auto, a instructorilor auto, autoturismelor folosite în activitatea de examinare, 
a legalit ii execut rii acestei activit i. 
 Se continu  activit ile dispuse de conducerea Institu iei Prefectului i executarea 
dispozi iilor trasate de M.A.I.,  prin direc ia de specialitate. 
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