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CAPITOLUL I.  OBIECTIVE STRATEGICE 

Potrivit art.123, alin.(2) din Constitu ia României din 1991, republicat , 
prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice 
centrale din unit ile administrativ-teritoriale. 

Pentru exercitarea de c tre prefect a prerogativelor care îi revin potrivit 
Constitu iei i altor legi, se organizeaz  i func ioneaz  institu ia prefectului,  sub 
conducerea prefectului. 

Cadrul normativ aplicabil prefectului i institu iei prefectului este alc tuit, în 
principal, din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi Hot rârea Guvernului României nr. 
460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul i 
institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte urm toarele 
atribu ii principale: 
    a) 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; 
    b) 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; 
    c) 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; 
    d) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale pentru determinarea 
priorit ilor de dezvoltare teritorial ; 
    e) verific  legalitatea actelor administrative ale consiliului jude ean, ale consiliului 
local sau ale primarului; 
    f) 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 ; 
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    g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de 
urgen , m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte 
în acest sens sumele special prev zute în bugetul propriu cu aceast  destina ie; 
    h) 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; 
    i) dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea 
drepturilor şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate; 
    j) asigur  realizarea planului de m suri pentru integrare european ; 
    k) dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a 
politicilor de integrare european ; 
    l) 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; 
    m) 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. 

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 vederea realiz rii atribu iilor legale, pentru anul 2016  Institu ia Prefectului – 
Jude ul Gorj i-a stabilit urm toarele obictive generale: 

I:  Garantarea respect rii legii la nivelul jude ului Gorj; 
II: Verificarea legalit ii actelor administrative emise sau adoptate de autorit ile 

administra iei publice locale; 
III: Dezvoltarea capacit ii de r spuns în situa ii de urgen  şi de criz  şi de 

prevenire a tensiunilor sociale; 
IV: Conducerea şi coordonarea serviciilor publice deconcentrate; 
V:  Implementarea politicilor Guvernului în teritoriu; 
VI: Îmbun t irea serviciilor publice furnizate cet enilor; 
VII: Consolidarea capacit ii institu ionale şi opera ionale. 
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CAPITOLUL II. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚ  
 

OBIECTIV GENERAL I 

 GARANTAREA RESPECT RII LEGII LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ 

În cursul anului 2016, 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) În baza prevederilor Ordinului comun al ministrului administraţiei şi 

internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea 
„Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţ  generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, polu ri 
accidentale pe cursuri de ap  şi polu ri marine în zona costier ” şi Programului 
acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost 
realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localit ţi, pentru asigurarea secţiunilor 
de scurgere a apelor mari, aprobat de ministrul delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură, prin Ordinul Prefectului nr. 91/01.03.2016 a fost constituit  „Comisia 
mixt  pentru verificarea în perioada 07.03 – 15.04.2016, a modului în care au fost 
salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în 
localit ţi, pentru asigurarea secţiunilor 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, Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Lt.col. 
Dumitru Petrescu” al jude ului Gorj şi Garda Forestier  Jude ean  Gorj. 

  Au fost verificate 69 U.A.T.-uri, unde s-au întocmit procese verbale cu 
concluziile rezultate şi m surile impuse cu termene de realizare pentru diminuarea 
efectelor unor eventuale inunda ii în cursul anului 2016. 

b) În baza prevederilor Ordinului Prefectului nr. 180/23.06.2016 a fost 
constituit  comisia mixt  pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioadele 13.06 – 20.06.2016, 03 – 
04.07.2016 şi 15.07 – 17.07.2016, aceasta deplasându-se în 20 de localit i: Tg-Jiu, 
Novaci, Tismana, Alimpeşti, Baia de Fier, Bumbeşti-Pi ic, Bustuchin, C preni, 
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D nciule ti, Godineşti, Hurezani, Licurici, Muşeteşti, Peştişani, Polovragi, 
Prigoria, Roşia de Amaradia,  St ne ti, Turcine ti, Vladimir,   în vederea 
efectu rii de constat rilor la fa a locului a efectelor produse de fenomenele 
hidrometeorologice. 
 c) Verificarea stadiului  m surilor stabilite la nivelul autorit ilor locale, privind 
deschiderea în bune condi ii a noului an şcolar 2016-2017, 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 şi 
primarii localit ilor. 
 Au fost verificate toate unit ile de înv mânt din jude ul Gorj. Au fost 
întocmite procese verbale la nivelul fiec rei localit i. În urma verific rilor, a fost 
întocmit  o informare cu privire la situa ia faptic  şi m surile dispuse, precum şi cu 
recomand ri în cazurile în care s-au constatat întârzieri sau deficien e, care a fost 
înaintat  prefectului jude ului Gorj şi preşedintele Consiliului Jude ean Gorj. 
 d) 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 Poliţie Judeţean Gorj, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Tudor Vladimirescu” Gorj, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, sub coordonarea Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Gorj. Pe parcursul anului 2016, conform calendarului acestui plan, au avut loc 
ac iuni pentru combaterea violen ei în şcoli şi în zonele adiacente acestora, şedinţe 
trimestriale de analiză la sediul Inspectoratului de Poli ie Jude ean Gorj şi  raportări 
semestriale c tre Ministerul Afacerilor Interne. 
 
 În anul 2016, la nivelul compartimentului Corpul de Control al Prefectului au 
fost înregistrate i solu ionate un num r de 108 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. 
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 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, actualizat . 
 În anul 2016, Corpul de Control al Prefectului a efectuat 10 controale, finalizate 
prin note/rapoarte de control, propunerile aprobate fiind înaintate institu iilor 
competente pentru implementarea m surilor dispuse i/sau continuarea cercet rilor ce 
se impuneau, astfel: Ministerul S n t ii (1), I.P.J. Gorj (2), Serviciul juridic al 
Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj (2), A.D.S. Bucure ti (1), institu ii publice 
controlate (3). 
  
 În anul 2016, Corpul de Control al Prefectului a participat i analizat în 
Colectivul de lucru de pe lâng  Comisia Jude ean  de Fond Funciar Gorj un num r de 
548 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. 
 

ACTIVITATEA COMISIEI JUDEȚENE GORJ PENTRU STABILIREA 
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVAT  ASUPRA TERENURILOR 

 

A. Activitatea desf şurat  în cadrul Comisiei Jude ene Gorj privind stadiul 
aplic rii legii nr. 247/2005 şi  Legii nr. 165/2013, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare  

 
 În temeiul dispozi iilor procedurale prev zute de art.4 din Regulamentul de 
aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin H.G. nr.890/2005, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare  Comisia județean  a fost constituit  și funcționeaz  în 
componența stabilit  prin ordin al prefectului. Astfel prin Ordinul Prefectului 
nr.279/2016 s-a dispus reorganizarea Comisiei Jude ene Gorj pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor. 

În exercitarea atribu iilor conferite prin lege, Comisia Jude ean  Gorj, prezidat  
de prefectul jude ului, s-a întrunit în anul 2016 într-un num r de 17 şedin e de lucru în 
cadrul c rora au fost adoptate un num r de 251 hot râri. 
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În  urma analiz rii propunerilor comisiilor locale de fond funciar i în temeiul 
legilor fondului funciar s-au validat un num r de 37 autori, s-au invalidat un num r de 
49 autori, au fost eliberate titluri de proprietate, conform art. 27, alin 2^1, din Legea 
nr. 18/1991, republicat ,  pentru un num r de 22 proprietari, s-au rectificat îndrept ri 
de erori materiale cu privire la numele sau prenumele autorilor sau moştenitorilor 
acestora, sau a num rului de tarla sau parcel  strecurate în diferite titluri de 
proprietate, în 231 de cazuri.  
  Totodat , Comisia Jude ean  Gorj a aprobat propunerile comisiilor locale 
privind invalidarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru un num r de 49 cereri. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 din lege, prefectul, la propunerea 
prim riilor, pe baza verific rii situa iei juridice a terenurilor, s-au emis un nr. de 25 
ordine prin care au fost solu ionate un num r de 25 cereri, şi de asemenea s-au emis un 
num r de 70 Ordine Prefect privind reorganizarea comisiilor locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor. 

 Colectivul de lucru constituit în sprijinul Comisiei Jude ene Gorj de fond 
funciar a desf şurat urm toarele activit i : 
■ a asigurat îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, or şeneşti şi municipale; 
■ a verificat legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, or şeneşti şi 

municipale, urm rind în special existen a actelor doveditoare, pertinen a, 
verosimilitatea, autenticitatea şi concludența acestora; 

■ a primit şi analizat contesta iile formulate în temeiul legilor funciare asupra 
solu iei pronun ate de comisiile locale şi a prezentat documenta ia spre analiz  
comisiei jude ene; 

■ a asigurat lucr rile de secretariat pentru şedin ele Comisiei jude ene de aplicare 
a legilor fondului funciar care au avut loc în cursul anului 2016, precum şi 
participarea la aceste şedin e. 

 
 

B. Reprezentarea în instanț  a intereselor comisiei județene 
 

Consilierii juridici din cadrul structurii juridice a institu iei prefectului, asigur  
potrivit reglement rilor interne i fi ei postului, reprezentarea in instan  a intereselor 
comisiei jude ene. Astfel prin ordinul prefectului au fost repartiza i pe instan e cei 7 
consilieri juridici din cadrul structurii juridice care impreun  i sub coordonarea 
efului de serviciu au asigurat reprezentarea intereselor institu iei într-un num r de 

1158 litigii, doar în cursul anului 2016. 
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Potrivit programului informatic SOBIS, din cele 1158 cauze, un num r de 442 
sunt în curs de judecat . 

Din cele 716 litigii finalizate în cursul anului 2016, o parte din litigii    s-au 
solu ionat prin respingerea cererii reclaman ilor, iar în cele în care  s-au admis 
ac iunile culpa a apar inut în principal comisiilor locale, care, cu toate c  potrivit 
hot rârilor comisiei jude ene aveau atributul efectu rii punerii în posesie i întocmirii 
documenta iei pentru scrierea titlului de proprietate, nu i-au îndeplinit aceast  
obliga ie. Este adev rat c  unul dintre motivele care a condus la neîndeplinirea 
obliga iilor ce incumb  comisiilor locale în ceea ce prive te transmiterea 
documenta iilor pentru scrierea titlurilor de proprietate, const  în blocajul privind 
recep ionarea acestora. 

Pentru toate litigiile  au fost formulate întâmpin ri , note de şedin  şi concluzii 
scrise la instan ele de fond i au fost formulate apeluri/recursuri în cazul hot rârilor 
judec toreşti nefavorabile pentru care s‐au exercitat c ile procedurale de atac, r spuns 
la întâmpin ri, concluzii scrise,etc. 
 

OBIECTIV GENERAL II: VERIFICAREA LEGALIT II ACTELOR 
ADMINISTRATIVE EMISE SAU ADOPTATE DE AUTORIT ILE 
ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE 

În anul 2016, prin intermediul structurii juridice din cadrul institu iei, au fost 
examinate sub aspectul legalit ii un num r de 29734 acte administrative 
emise/adoptate de autorit ile publice locale, din care 5541 reprezint  hot râri adoptate 
de consiliile locale, 200 reprezint  hot râri adoptate de Consiliul jude ean Gorj, iar 
23993 reprezint  dispozi ii emise de primarii localit ilor din Jude ul Gorj, a a cum 
rezult  din din tabelul de mai jos. 

 



 
Situaţia privind hotărârile adoptate i dispoziţiile emise în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016              

UAT / act 

administrativ 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Consiliul 
Jude ean 
Gorj 
 

Hotărâri 
1-16 17-29 30-52 53-69 70-89 1-13 14-31 32-45 46-70 71-83 84-98 99-111       

Dispozi ii 
            

Târgu Jiu 

Hotărâri 
1-49 50-116 117-157 158-186 

 
187-218 1-6 7-47 48-68 69-109 110-162 163-195 196-214 

Dispozi ii 

1-309 310-946 947-     

1193 

                 

1194-

1397 

1398-

1617 

1618-

1938 

1939-

2162 

2163-

2401 

2402-2604 2605-2812 2813-3036 3037-3290 
 

Motru 

Hotărâri 1-11 12-24 25-50 - 51-63 1-6 7-39 40-57 58-67 68-84 85-116 117-136 

Dispozi ii 

1-35 
As1-227 

36-93 

As 228-
278 

94-157

As 279-
322 

158-219

As 323-
369 

220-267 
As 370-
410 

268-327

As 411-
440 

328-377

As 441-
485 

378-432

As486-
528 

433-586

As 529-605 

587-625

As 606-654 

626-678

As655-1613 

679-741 

As1614-
1696 

Bumbe ti 

Jiu 

Hotărâri 1-21 22-29 30-35 36-45 46-56 1-6 7-25 26-32 33-48 49-63 64-70 71-79 

Dispozi ii 1-63 64-87 88-116 117-237 238-269 270-

298 

299-345 346-404 405-439 440-470 471-607 608-653 

Novaci 

Hotărâri 1-6 7-16 17-29 30-37 38-44 1-6 7-17 18-24 25-32 33-39 40-47 48-54 

Dispozi ii 1-82 83-120 121-151 152-174 175-230 231-262 263-268 
(1-36) 

37-70 71-105 106-140 141-182 183-263 

Rovinari Hotărâri 
1-13 14-30 31-44 45-51 52-59 60

1-8 

9-26 27-43 44-61 62-74 75-92 93-112 



11 
 

Dispozi ii 1-158 159-235 236-333 334-417 418-479 480-

521 

522-598 599- 
685 

686-778 779-1287 1288-1645 1646-1776 

Târgu 

Cărbune ti 

Hotărâri 1-8 9 -26 27-35 36-42 43-52 53-66 67-86 87-99 100-109 110-119 120-137 138-147 

Dispozi ii 1-45 46-73 74-107 108-166 167-189 190-

213 

214-224 225-317 318-355 356-459 460-538 539-611 

Tismana 

Hotărâri 1-5 6-16 17-26 27-32 33-34 1-8 9-23 24-30 31-37 38-43 44-55 56-59 

Dispozi ii 1-54 55-86 87-110 111-130 131-152 153-178 179-217 218-241 242-326 327-364 365-656 657-720 

Turceni 

Hotărâri 1-27 28-36 37-84 85-102 103-124 1-6 7-37 38-51 52-69     - 70-117 118-132 

Dispozi ii 1-45 46-118 119-233 234-268 269-305 306-

396 

 397-470 471-496 497-558 559-699 700-875 876-962 

icleni 

Hotărâri 1-12 13-26 27-36 37-46 47-54 1-9 10-18 19-24 25-35 36-39 40-54 55-68 

Dispozi ii 
1-38 39-56 57-94 95-134 135-164 165-192 193-229 230-266 267-301 302-336 337-425 426-458 

Albeni 

Hotărâri 1-5 6- 16 17-21 22-25 26-29 1-5 6-13 14-32 33-40 41-49 50-62 63-76 

Dispozi ii 1-39 40-82 83-127 128-139 140-180    1-32 33-45 73-124 125-185 186-226 227-301 302-332 

Alimpe ti 

Hotărâri 1-5 6-17 18-19 20-23 24-29 1-11 12-19 20-27 28-33 34-43 44-46 47-54 

Dispozi ii 1-20 21-31 32-41 42-51 52-71 72-87 88-110 111-121 122-175 176-186 187-228 229-236 

Aninoasa Hotărâri 1-4 5-11 12-13 14-18 19-21 1-6 7-12 13-14 15-16 17-21 22-24 
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Dispozi ii 1-72 73-89 90-139 140-168 169-188 189-206 207-240 241-265 267-300 301-332 333-408 409-451 

Arcani 

Hotărâri 1-2 3-8 9-11 12-15 16-19 20 
1-6 

7-15 16-22 23-29 30-31 32-37 38-41 

Dispozi ii 1-21 22-26 27-29 30-56 57-71 72-83 84-90 91-100 101-108 109-120 121-133 134-146 

Baia de Fier 

Hotărâri 1-11 12-29 30-48 49-53 54-62 1-6 7-18 19-22 23-28 29-35 36-37 38-51 

Dispozi ii 1-47 48-68 69-97 98-138 139-162 163-181 182-223 224-258 259-350 351-378 379-472 473-503 

Bălăne ti 

Hotărâri 1-12 13-16 17-19 20-26 27-29 1-5 6-11 12-17 18-21 22-23 24-27 28-34 

Dispozi ii 1-43 44-60 61-77 78-101 102-123 1-7 8-22 23-33 34-113 114-134 135-161 162-189 

Băle ti 

Hotărâri 1-14 15-24 25-35 36-41 42-46 1-6 7-23 24-40 41-60 61-76 77-86 87-97 

Dispozi ii 1-74 75-100 101-183 184-234 235-279 280-
309 
1-26 

27-91 92-180 181-242 243-306 307-477 478-537 

Bărbăte ti 

Hotărâri 1-4 5-12 13-20 21-22 23-24 1-6 7 8-10 11-12 13-14 15-17 18-23 

Dispozi ii 1-44 45-58 59-78 79-94 95-106 107-109

1-8 

9-23 24-34 35-50 51-82 83-103 104-110 

Benge ti 

Ciocadia 

Hotărâri 1-8 9-17 18-19 20-25 26 1-6 7-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-33 

Dispozi ii 1-69 70-95 96-118 119-136 137-182 183-

208 

209-232 233-274 275-315 316-373 374-417 418-480 

Berle ti 

Hotărâri 1-4 5-10 11-16 17-20 21-22 1-11 12-19 20-22 23-27 28-30 31-43 44-52 

Dispozi ii 1-24 25-57 58-98 99-114 115-139 140-182 183-218 219-254 255-294 295-417 418-461 462-481 
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Bâlteni 

Hotărâri 1-8 9-10 11-14 15-19 20-21 1-7 8-15 16-30 31-40 41-47 48-50 51-56 

Dispozi ii 1-72 73-126 127-182 183-220 221-259 260-
269 
1-25 

26-85 86-130 131-184 185-242 243-399 400-474 

Bolbo i 

Hotărâri 1-7 8-13 14-19 20-21 22 1-6 7-11 12-14 15 16-19 20-21 22-23 

Dispozi ii 1-38 39-70 71-92 93-113 114-136 137-
156 
1-4 

5-30 31-72 73-92 93-116 117-160 161-189 

Borăscu 

Hotărâri 1-4 5-6 7-9 10-11 12-15 1-4 5-7 8 9 10 11 12-18 

Dispozi ii 1-44 45-163 164-198 199-233 234-240 241-260 261-289 290-317 318-343 344-398 399-422 423-442 

Brăne ti 

Hotărâri 1-6 7-11 12-17 18-19 20-21 1-6 7-9 10 11-16 17-22 23-26 26/ 1-29  

Dispozi ii 1-23 24-42 43-59 60-74 75-96 97-99 100-132 133-157 158-181 182-196 197-239 240-274 

Bumbe ti 

Pi ic 

Hotărâri 1-14 15-20 21-22 23-24 25 1-6 7-13 14 15-19 20 21-25 26 

Dispozi ii 1-21 22-29 30-36 37-43 44-48 49-51 
1-8 

9-19 20-27 28-36 37-52 53-66 67-75 

Bustuchin 

Hotărâri 1-16 17-23 24-29 30-35 36-44 1-6 7-10 11-18 19-25 26-27 28  29-38 

Dispozi ii 1-48 49-104 105-155 156-203 204-249 250-300 301-357 358-413 414-460 461-516 517-619 620-645 

Căpreni 
Hotărâri 1-6 7-14 15-25 26-28 29-35 1-8          9-12 13-19 20-28 29-34 35-39 40-47 

Dispozi ii 1-24 25-45 46-66 67-77 78-92 93-97  
1-3 

4-7 8-22 23-31 32- 45 46-75 76-90 

Cătunele 

Hotărâri 1-4 5-10 11-17 18-24 25-26 1-6 7-11 12-15 16-18 19-23 24-27 28-31 

Dispozi ii 1-15 16-36 37-49 5--67 68-91 92-108 109-114 115-152 153-161 162-187 188-279 280-299 
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Ciuperceni 

Hotărâri 1 2-10 11 12-13 14-16 1-6 7-14 - 15-17 18-22 23-28 29-33 

Dispozi ii 1-30 31-47 48-68 69-76 77-90 91-105

1-2 

3-18 19-35 36-52 53-108 109-136 137-147 

Câlnic 
Hotărâri 1-6 7-18 19-26 27-29 - 1-6 7-10 11-12 13-17 18-29 30-36 37-41 

Dispozi ii 1-31 32-50 51-60 61-73 74-90 91-115 
1+ 11 

12-40 41-60 61-70 71-85 86-110 111-129 

Crasna 

Hotărâri 1-32 33-37 38-43 44-45 46-48 1-6 7-11 12-13 14-20 21-23 24-26 27-30 

Dispozi ii 1-29 30-56 57-81 82-114 115-145 146-169 170-194 195-214 215-231 232-261 262-291 292-312 

Cru e  

Hotărâri 1-6 7-13 14-20 21-24 25-28 1-6 7-13 14 15-18 19-26 27-31 32-38 

Dispozi ii 1-26 27-67 68-121 122-155 156-185 186-226 227-233 234-322 323-347 348-368 369-442 443-451 

Dănciule ti 

Hotărâri 1-6 7-11    - 12-18 19-25 1-6 7-14 15-19 20-22 23-30 31-36 37-39 

Dispozi ii 1-24 25-37 38-53 54-78 79-94 95-100 
1-16 

17-28 29-40 41-62 63-97 98-130 131-147 

Dăne ti 

Hotărâri 1-9 10-18 19-26 27-29 - 1-5 6-10 11-18 19-24 25-29 30-32 33-37 

Dispozi ii 1-29 30-53 54-77 78-113 114-137 138-162 163-186 187-226 227-258 259-279 280-313 314-332 

Drăgote ti 
Hotărâri 1-11 12-21 22-24 - 25-26 1-10 11-18 19-22 23-28 29-30 31-33 34-39 

Dispozi ii 1-25 26-47 48-60 61-72 73-87 88-108 109-127 128-135 136-163 164-192 193-210 211-234 

Drăgu e ti 

Hotărâri 1-9 10-18 19-21 22-26 27-29 1-7 8-11 12-14 15-19 20-23 24-28 29-36 

Dispozi ii 1-16 17-35 36-64 65-80 81-94 95-103 104-121 122-136 137-149 150-170 171-194 195-221 

Fărcă e ti Hotărâri 1-12 13-20 21-30 31-39 40-41 1-6 7-10 11-23 24-30 31-38 39-48 49-54 
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Dispozi ii 1-30 31-45 46-80 81-97 98-115 116-128 1-27 28-43 44-76 77-131 132-174 175-197 

Glogova 

Hotărâri 1-5 6-10 11-20 21-22 23-24 1-6 7-11 12-16 17 18-19 20-23 - 

Dispozi ii 1-30 31-51 52-73 74-87 88-94 95-104 
1-6 

7-18 19-30 31-51 52-73 74-116 117-132 

Godine ti 

Hotărâri 1-4 5-8 9-12 13-14 15 1-6 7-12 13-17 18-23 24-27 28-29 30-32 

Dispozi ii 1-32 33-38 39-48 49-76 77-90 91-93

1-17 

18-27 28-40 41-70 71-108 109-123 124-138 

Hurezani 

Hotărâri 1-2 3-5 6-7 8-9 10 1-6 7-9 10-11 12 13-15 16-18 19-21 

Dispozi ii 1-25 26-46 47-86 87-115 116-142 143-163 164-190 191-211 212-254 255-269 270-293 294-330 

Ione ti 

Hotărâri 1-3 4-10 11-17 - - 1-6 7-9 10 11-13 14-15 16 17-21 

Dispozi ii 1-32 33-40 41-53 54-65 66-74 75-85 86-102 103-112 113-122 123-136 137-146 147-158 

 

Jupâne ti 

Hotărâri 1-4 5-8 9-12 13-17 18-20 1-5 6-11 12-13 14-15 16-19 20-21 22-25 

Dispozi ii 
1-11 12-34 35-54 55-84 85-94 95-115

1-2 

 

3-15 16-41 42-56 57-87 88-107 108-134 

Lele ti 

Hotărâri 1-9  10-17 18-23 24-26 27-34 35-36

1-6 

7-18 19-25 26-31 32-37 38-42 43-46 

Dispozi ii 1-12 13-22 23-31 32-41 42-53 54-58 
 
1-10 

11-23 24-40 41-51 52-71 72-85 86-95 

Licurici 

Hotărâri 1-4 5-12 13-16 - 17-21 1-6 7-13 14-17 18-19 20 21-25 26-29 

Dispozi ii 1-19 20-85 86-106 107-119 120-141 142-164 165-188 189-223 224-250 251-390 391-445 446-481 

Logre ti Hotărâri 1-4 5-10 11-13 14-15 16-17 1-7 8-10 11-12 13 14-17 18-20 21-23 
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Dispozi ii 1-37 38-51 52-77 78-97 98-128 1-25 26-40 41-61 62-90 91-114 115-139 140-166 

Mătăsari 

Hotărâri 1-3 4-5 6-11 12-14 - 1-5 6-8 9-12 13-15 16 17-19 20-23 

Dispozi ii 1-54 55-109 110-141 142-206 207-232 233-253 254-297 298-321 322-377 378-511 512-602 603-642 

Mu ete ti 

Hotărâri 1 2-9 10-17 18-20 21-23 24-25

1-4 

5-8 9 - 10-17 18-20 21-27 

Dispozi ii 
1-8 9-19 20-33 34-38 39-45 46-52

 

1-5 

6-9 10-20 21-57 58-70 71-87 88-105 

Negomir 

Hotărâri 1-10 - 11-19 20-22 - 1-7 8-17 18-26 27-30 31-33 34-38 39-47 

Dispozi ii 
1-111 112-129 130-162 163-185 186-210 211-224

 

(1-3) 

4-20 21-35 36-50 51-102 103-155 156-175 

Pade  

Hotărâri 1-8 9-12 13-17 - - 1-6 7-11 12-23 24-26 27-32 33-37 38-42 

Dispozi ii 
1-67 68-93 94-113 114-143 144-177 178-194

1-18 

19-32 33-52 53-91 92-116 117-137 138-189 

Plop oru 

Hotărâri 1 2 3 4 5 1-6 7-8 9 10-11 12 13 14-17 

Dispozi ii 1-43 44-87 88-173 174-232 233-295 296-363 364-435 436-517 518-632 633-728 729-798 799-863 

Pe ti ani 

Hotărâri 1-6 7-16   - 17-21 22 1-6 7-20 21-30 31-42 43-48 49-58 59-78 

Dispozi ii 1-35 36-48 49-57 58-79 80-103 104-
114 
   1-6 

7-25 26-65 66-86 87-121 122-138 139-183 

Polovragi Hotărâri 
1-7 8-12 13-22 23-27 28-30 31

1-8 

9 -17 18-23 24-38 39-51 52-62 63-72 
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Dispozi ii 1-33 34-53 54-97 98-120 121-143 144-171 172-194 195-213 214-233 234-276 277-333 334-388 

 

Prigoria 

Hotărâri 1-5 6-11 12-13 14-16    - 1-6 7-26 27-29 30-44 45-53 54-60 61-71 

Dispozi ii 1-40 41-55 56-82 83-99 100-125 126-

147 

148-171 172-195 196-218 219-236 237-270 271-284 

Ro ia de 

Amaradia 

Hotărâri 1-4 5-16 17-27 28-33 - 1-6 7-19 20-30 31-37 38-42 43-52 53-60 

Dispozi ii 1-25 26-71 72-116 117-146 147-194 195-241 242-272 273-318 319-372 373-415 416-453 454-494 

Runcu 

Hotărâri 1-8 9-18 19-21 22-25 26-28 1-6 7-13 14-17 18-24 25-30 31-33 34-38 

Dispozi ii 1-29 30-45 46-87 88-100 101-117 118-

137 

138-150 151-167 168-186 187-208 209-249 250-303 

Samarine ti 

Hotărâri 1-3 4 5-9 10-11 12-14 1-6 7 8 9-19 20-22 23-24 25-28 

Dispozi ii 1-21 22-29 30-44 45-61 62-71 72-80 81-98 99-109 110-122 123-131 132-168 169-183 

Săcelu 

Hotărâri 1-5 6-15     - 16-18 19 1-6 7-10 11-19 20-23 24-26 27-32 33-35 

Dispozi ii 1-21 22-34 35-52 53-62 63-81 82-101 102-115 116-134 135-157 158-205 206-221 222-242 

Săule ti 

Hotărâri 1-10 11-15 16-21 22-32 33 1-6

 

7-15 16-18 19-23 24-26 27-29 30-38 

Dispozi ii 1-16 17-25 26-41 42-59 60-73 74-79

1-7 

8-11 12-33 34-51 52-70 71-84 85-104 

Scoar a 

Hotărâri 1-5 6-15 16-22 23-31 32-33 1-6 7-14 15-23 24-31 32-34 35-42 43-50 

Dispozi ii 1-25 26-36 37-54 55-75 76-96 97-103 
1-13 

14-31 32-65 66-83 84-105 106-128 129-153 
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Schela 

Hotărâri 1-2 3-5 6-9 - - 1-6 7 8-11 12-13 14-15 16-18 19 

Dispozi ii 1-38 39-46 47-53 54-65 66-71 72-87 88-90 91-100 101-108 109-120 121-145 146-153 

Slivile ti 

Hotărâri 1-4 5-6 7-11 12-15 - 1-6 7-9 - 10-14 15-16 17 18-22 

Dispozi ii 1-17 18-37 38-48 49-64 65-82 83-102 103 104-121 122-140 141-156 157-175 176-182 

Stăne ti 

Hotărâri 1 2-3 4-6 - - 1-6 7-11 12 13-18 19-22 23-24 25-27 

Dispozi ii 
1-12 13-25 26-33 34-54 55-68 69-74 

(-71) 

1-7 

8-30 31-43 44-52 53-91 91-146 147-157 

Stejari 

Hotărâri 1-7 8-15 16-23 24-29 30-31 1-8 9-20 21-25 26-29 30-33 34-38 39-42 

Dispozi ii 1-27 28-50 51-59 60-70 71-94 95-98

1-13 

14-42 43-57 58-77 78-115 116-141 142-163 

Stoina 

Hotărâri 1 2-8 9-13 14 1-6 7-8 9-13 14-15 16-22 23-25 

Dispozi ii 1-18 19-25 26-36 37-39 40-51 52-57 58-68 69-79 80-93 94-117 118-243 244-253 

Tele ti 

Hotărâri 1-12 13-18 19 20-24 25-28 1-6 7-12 13-15 16-23 24-29 30-33 34-40 

Dispozi ii 1-38 39-61 62-84 85-129 130-162 163-

204 

205-232 233-269 -304 305-340 341-371 372-400 

Turburea 

Hotărâri 1-7 8-18 19-25 26-30 1-8 9-14 15-25 26-40 41-46 47-50 51-59 

Dispozi ii 1-53 54-90 91 -135 136-153 154-217 218-232 233-292 293-360 361-418 419-434 435-528 529-563 

Turcine ti Hotărâri 1-7 8-16 17-20 21-24 - 1-6 7-14 15-19 20-24 25-27 28-31 32-37 
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Dispozi ii 1-13 14-20 21-41 42-50 51-104 105-109 
(1-11) 

12-24 25-54 55-76 77-106 107-138 139-148 

ân ăreni 

Hotărâri 1-26 27-48 49-63 64-70 71-76 1-19 20-307 31-44 45-61 62-73 74-85 

Dispozi ii 1-69 70-79 80-190 191-215 216-253 254-306 307-322 324-360 361-418 419-434 435-538 539-574 

Urdari 

Hotărâri 1-5 6-14 15-19 20-22 23-24 1-9 10-13 14-17 18-23 24-25 26-32 33-35 

Dispozi ii 1-14 15-51 52-60 61-77 78-90 91-112 113-130 131-152 153-184 185-200 201-217 218-235 

Văgiule ti 

Hotărâri 1-5 6-11 12-17 18-20 21-26 1-6 7-11 12-13 14-15 16-17 18-21 22-25 

Dispozi ii 1-32 33-39 40-53 54-80 81-100 101-129 130-198 199-201 211-231 232-247 248-265 266-299 

Vladimir 

Hotărâri 1-3 4-9 10-17 18 19 1-8 9-11 12-18 19-26 27-30 31-36 

Dispozi ii 1-22 23-38 39-63 64-77 78-92 93-106 1-28 29-35 36-71 72-98 99-149 150-169 

 
 



20 
 

 

Ca rezultat al exercit rii controlului de legalitate, s-au considerat nelegale un 
num r de 97 acte administrative, din care 68 hot râri adoptate de consiliile locale i 
29 dispozi ii emise de primarii localit ilor, astfel : 
 
HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIILE LOCALE, 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 Prigoria nr. 5/31.01.2016 „ privind aprobarea 
introducerii în domeniul public al comunei Prigoria a terenului în suprafa  de 1098 
mp, situat în tarlaua 3, parcela 31, sat Prigoria”, act administrativ adoptat cu 
înc lcarea prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 2874/24.02.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
H.C.L. nr. 5/31.01.2016, hot râre anulat  prin sentin a civil  nr. 1460/2016, 
pronun at  de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1935/95/2016. 
 
 
2.    Cu adresa nr. 3876 din 11.04.2016 s-a solicitat Consiliului local al comunei 
St ne ti revocarea HCL nr. 2/16.02.2016. 

HCL nr. 2/16.02.2016 privind stabilirea s lii pentru alegerile locale din 05 
iunie 2016 din loca ia Prim riei St ne ti în loca ia Scolii Gimnaziale St ne ti a fost 
adoptat  cu înc lcarea dispozi iilor 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 cazul modific rii 
sediilor sec iilor de votare, care este atributul exclusiv al Primarului. 

Conform legisla iei în vigoare ”Delimitarea sec iilor de votare din ar  şi 
stabilirea sediilor acestora se actualizeaz  anual, între 1 ianuarie şi 1 martie, de c tre 
primari, prin dispoziţie, în condi iile Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputa ilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, a Legii administra iei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare.” (art.1 alin.1 din Hot rârea AEP nr. 6 din 14 
aprilie 2014) 

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). 

Întrucât hot rârea nu a fost revocat , s-a procedat la atacarea acesteia la 
instan a de contencios administrativ, pe rolul Tribunalului Gorj existând dosarul nr. 
3371/95/2016. 
 
3.     Cu adresa nr.4032/16.03.2016 s-a solicitat Consiliului local al comunei 
Alimpeşti revocarea/modificarea H.C.L nr. 14 adoptat  la data de 25.02.2016 
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privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă i de canalizare către S.C. 
Alimpe ti UTIL SRL, fiind considerat  nelegal , deoarece nu au fost respectate 
prevederile art.45, alin.(3) coroborat cu art.119 din Legea nr.215/2001 privind 
administra ia public  local , republicat  i actualizat , aceasta fiind revocat  prin 
H.C.L. nr. 23  adoptat  la data de 27.04.2016 i comunicat  institu iei noastre cu 
adresa nr.1848/10.05.2016  înregistrat  sub nr.7438/18.05.2016.  
 
4.     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 Bîlteni nr. 11/14.03.2016 „ privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen  la nivelul comunei Bîlteni”, cu 
privire la art. 38 din H.C.L. nr. 11/2016 prin i-a fost acordat ilegal sporul de 30% 
lunar aplicat la salariul de baz  şefului Serviciului voluntar pentru situa ii de 
Urgen , act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 1 din O.U.G nr 
57/2015 actualizat  privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele m suri fiscal-bugetare. 

Prin adresa nr. 10915/27.07.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii H.C.L. nr. 11/14.03.2016, cu privire la art. 38 din aceasta, hot râre ce a 
fost revocat  prin H.C.L. nr. 15/29.07.2016.   
 
5.     Pentru Hot rârea Consiliului local Turcine ti nr. 20/29.03.2016 privind 
aprobarea închirierii Casei Berindei s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei 
Prefectului – Jude ul Gorj nr. 4988/15.04.2016, întrucât hot rârea nu a fost 
contrasemnat  de c tre secretarul localit ii, iar art. 46, alin. (1) din Legea nr. 
24/2000, republicat  i actualizat , privind normele de tehnic  legislativ  pentru 
elaborarea actelor normative, stipuleaz  faptul c  ”actul normativ adoptat se 
semnează de reprezentantul legal al emitentului, se datează şi se numerotează”. 

Pe fond, ilegalitatea consta în faptul c  art. 123 din Legea nr. 215/2001, 
republicat  i actualizat , precizeaz  explicit: 
”(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să 
fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 
vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, 
în condiţiile legii. 
(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată 
în condiţiile legii.” 

astfel, nu se poate adopta o hot râre de consiliu local prin care se închiriaz  în 
mod direct un imobil aflat în domeniul public al localit ii unei persoane juridice cu 
scop lucrativ, f r  organizarea unei licita ii. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  
Hot rârea Consiliului local Turcine ti nr. 21/29.03.2016 privind revocarea Hot rârii 
Consiliului local Turcine ti nr. 20 din 29.03.2016 privind aprobarea închirierii Casei 
Berindei. 
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6.     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 Bîlteni nr. 15/22.04.2016 „ privind alocarea din 
bugetul local a sumei de 37500 lei pentru acordarea de alimente personalului 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bîlteni cu ocazia s rb torilor de 
Paşte din anul 2016”, act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 10 alin. 
1 şi 3 din O.U.G nr 57/2015 actualizat  privind salarizarea personalului pl tit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele m suri 
fiscal-bugetare. 

Prin adresa nr. 7076/11.05.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
H.C.L. nr. 15/22.04.2016, hot râre anulat  prin sentin a civil  nr. 1752/2016, 
pronun at  de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1988/95/2016. 
 
7.     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  Bîlteni nr. 16/22.04.2016 „ privind aprobarea aloc rii 
din bugetul propriu al SPGCL Bîlteni a sumei de 13000 lei pentru acordarea de 
alimente personalului SPGCL Bîlteni cu ocazia s rb torilor de Paşte din anul 2016”, 
act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 10 alin. 1 şi 3 din O.U.G nr 
57/2015 actualizat  privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele m suri fiscal-bugetare. 

Prin adresa nr. 7076/11.05.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
H.C.L. nr. 16/22.04.2016, hot râre anulat  prin sentin a civil  nr. 1752/2016, 
pronun at  de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1988/95/2016. 
 
8.     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 D nciuleşti nr. 16/28.04.2016 „ privind modificarea 
hot rârii nr. 7/03.02.2012 cu privire la completarea inventarului bunurilor care 
apar in domeniului public al comunei D nciuleşti”, act administrativ adoptat cu 
înc lcarea prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 7045/16.05.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 16/28.04.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
20/30.05.2016. 
 
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 
Hot rârii Consiliului Local D nciuleşti nr. 17/28.04.2016 „ privind modificarea 
hot rârii nr. 09/17.03.2013 cu privire la modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care apar in domeniului public al comunei D nciuleşti”, act administrativ 
adoptat cu înc lcarea prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 
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Prin adresa nr. 7045/16.05.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 17/28.04.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
20/30.05.2016. 
 
10.     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 D nciuleşti nr. 18/28.04.2016 „ privind modificarea 
hot rârii nr. 20/29.04.2013 cu privire la modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care apar in domeniului public al comunei D nciuleşti”, act administrativ 
adoptat cu înc lcarea prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 7045/16.05.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 18/28.04.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
20/30.05.2016. 
 
11.     Cu adresa nr.10370/14.07.2016 s-a solicitat Consiliului local al comunei 
C preni revocarea/modificarea H.C.L nr. 35 adoptat  în şedin a ordinar  din 
23.05.2016, privind aprobarea arondării satului Bulbuceni, localitate componentă a 
comunei Căpreni, la comuna Turburea, fiind considerat  nelegal , deoarece nu au 
fost respectate prevederile art.45, alin.(1), lit.f) coroborat cu art.22 din Legea 
nr.215/2001 privind administra ia public  local , republicat  i actualizat , aceasta 
fiind revocat  prin H.C.L. nr.17 adoptat  la data de 29.08.2016 i comunicat  
institu iei noastre cu adresa nr.4562/12.08.2016 i înregistrat  sub nr. 
12498/07.09.2016.  
 
12.     Cu adresa nr. 15917/07.11.2016 s-a solicitat Consiliului local al ora ului 
Rovinari  revocarea HCL nr. 59/26.05.2016 privind premierea unui num r de 40 
copii cu suma de 100 lei/copil, care au ob inut premiul I i II la Festivalul National 
de Gimnastica Aerobica si Dans ,,Maiastra”, înaintat  cu adresa 
nr.12716/30.05.2016 ce a fost înregistrat  la institu ia noastr  la nr. 
8311/06.06.2016, întrucât aceasta excede prevederilor legale. 

Conform dispozi iilor art. 6 din Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
înv mântul preuniversitar de stat, premierea elevilor poate avea loc în urm toarele 
condi ii: 
,,  (1) Bursele de performan  se acord  elevilor care se încadreaz  în cel pu in unul 
din cazurile urm toare:   … 

    c) au ob inut locurile I, II sau III la etapele na ionale ale 
competi iilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter 
tehnico-ştiin ific, de nivel na ional, organizate de MECTS. (denumire actual : 
Ministerul Educa iei Na ionale conform art 32 alin.2 lit. h din OUG nr. 96/2012) 
(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor na ionale, precum şi lista 
competi iilor/concursurilor pentru care se acord  bursele de performan  men ionate 
la alin. (1) va fi actualizat  şi va fi f cut  public  de MECTS, anual, pân  la data de 
1 octombrie.” 

Men ion m faptul c  Festivalul National de Gimnastica Aerobica si Dans 
,,Maiastra” nu este organizat de c tre Ministerul Educa iei Na ionale. 
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Mai mult, aceast  hot râre nu este avizat  pentru legalitate de c tre secretarul 
ora ului, fiind înso it  de referatul întocmit de c tre acesta nr.1/26.05.2016 (art. 48 
din Legea nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare). 

HCL nr. 59/26.05.2016 a fost revocat  de emitent prin HCL nr. 
88/28.11.2016. 
 
13.     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 Turceni nr. 8/06.07.2016 „ privind aprobarea 
întocmirii documenta iei PUZ Zona central , oraşul Turceni, jude ul Gorj”, act 
administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 45 alin. 2, lit e din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 10910/27.07.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 8/06.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 
 
14.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 16/06.07.2016 „ privind aprobarea 
rectific rii bugetului local al oraşului Turceni pe anul 2016”, act administrativ 
adoptat cu înc lcarea prevederile art. 45 alin. 2, lit a din Legea nr. 215/2001 
actualizat . 

Prin adresa nr. 10910/27.07.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 16/06.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 
 
15.     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. 7/22.07.2016 privind aprobarea asocierii în participa iune între 
Comuna Borăscu, jude ul Gorj i S.C. GRENADEL PROD S.R.L., cu sediul în 
comuna Borăscu, jude ul Gorj,  adoptat  de Consiliul Local Bor scu, jude ul Gorj, 
act administrativ adoptat cu înc lcarea urm toarelor prevederi: 
-art. 6 alin. (1) i (2) din O.U.G. nr. 34/2013, nefiind elaborat anterior un 
amenajament pastoral care s  stabileasc  modul de gestionare a paji tilor; 
- art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013, în sensul c  nu a fost incheiat un contract 
de închiriere a respectivei suprafe e, în condi iile legii, procedura de  închiriere 
a bunurilor ce aparțin domeniului privat al unit ților administrativ-teritoriale 
fiind licitația public , organizat  în condițiile legii a a cum este prev zut de art. 
123 alin. (1) i (2) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care dispune: 
,,(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hot r sc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori s  
fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 
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vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, 
în condiţiile legii. 
    (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie public , 
organizat  în condiţiile legii.” 
-art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013, în sensul c  în clauzele contractului de 
asociere în participa iune, anexa nr. 2 la Hot rârea nr. 7 din data de 22.07.2016, nu 
este prev zut niciunde c  asociatul S.C. Grenadel Prod S.R.L. are obliga ia de 
asigura o înc rc tur  optim  de animale pe hectar, dar nu mai mic  de 0,3 UVM/ha; 
-art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 34/2013, în sensul c  prin încheierea respectivului 
contract de asociere în participa iune, bugetul local este prejudiciat de resursele 
financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate public  sau privat  a 
comunelor; 
-art. 9 alin. (7^3) din O.U.G. nr. 34/2013, în sensul c  prin încheierea respectivului 
contract de asociere în participa iune, nu a fost respectat dreptul de preferin  al 
asocia iilor patrimoniale ale membrilor colectivit ii locale, proprietari de animale 
înscrise în RNE. 
   În temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat ac iune la 
instan a de contencios administrativ solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a s  
se dispun  anularea Hotărârii nr. 7/22.07.2016 privind aprobarea asocierii în 
participa iune între Comuna Borăscu, jude ul Gorj i S.C. GRENADEL PROD 
S.R.L., cu sediul în comuna Borăscu, jude ul Gorj, fiind înregistrat pe rolul 
Tribunalul Gorj dosarul nr. 5536/95/2016. 
 
16.     În temeiul prevederilor 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. 09/22.07.2016  privind darea 
în folosin  gratuit  a terenurilor inventariate în domeniul public al comunei 
Bengeşti-Ciocadia pe durata construirii de branşamente electrice şi a existen ei 
capacit ii energetice, act administrativ considerat incomplete, întrucât nu se preciza 
c rui subiect de drept civil îi sunt date în folosin  terenurile şi care sunt terenurile 
inventariate în domeniul public al comunei ce vor fi date în folosin . 

Prin adresa nr. 11113/10.08.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
modific rii  Hot rârii nr. 09/22.07.2016, hot râre ce a fost modificat  prin H.C.L 
nr. 11/31.08.2016. 
 
17.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 17/27.07.2016 „ privind întocmirea 
studiului de fezabilitate pentru reabilitarea locurilor de joac  existente în oraşul 
Turceni şi crearea de noi locuri de joac  pentru copii”, act administrativ 
necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu 
înc lcarea prevederile art. 36 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 
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Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 17/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 
 
 
18.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 18/27.07.2016 „ privind achizi ia de 
mobilier urban”, act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 14 alin. 4 şi 
5 din Legea nr. 273/2006 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 18/27.07.2016, consiliul local nu a dat curs solicit rii noastre, 
în prezent s-a introdus ac iune la instan a de contencios administrativ în vederea 
anul rii. 

 
19.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 19/27.07.2016 „ privind sus inerea 
financiar  a proiectului Mas  de Duminic  derulat de Biserica Sfânta Treime din 
satul Strâmba Jiu”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 14 alin. (1) din H.G. 
nr. 1470/2002 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 19/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
20.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 20/27.07.2016 „ privind întocmirea 
documenta iei tehnico-economice pentru realizarea de lucr ri de reabilitare a 
drumurilor de tarla din satele apar in toare şi componente ale oraşului Turceni ’’, 
act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 36 alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001 
actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 20/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
21.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 21/27.07.2016 „ privind sus inerea tuturor 
cheltuielilor necesare realiz rii sistemului de înc lzire la biserica din satul 
Gârbovu’’, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
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administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art.5 şi 4 alin. 2, lit. d 
din H.G. nr. 1470/2002 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 21/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
22.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 22/27.07.2016 „ privind sus inerea tuturor 
cheltuielilor necesare realiz rii sistemului de înc lzire la biserica din satul 
Murgeşti’’ act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 4 şi 5 din H.G. nr. 
1470/2002 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 22/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
23.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 23/27.07.2016 „ privind întocmirea 
documenta iei tehnico-economice pentru realizarea reabilit rii şi moderniz rii str zii 
Matcii din oraşul Turceni ’’, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul 
unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 36, alin. 4, 
lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 23/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
24.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 24/27.07.2016 „ privind întocmirea 
Studiului de fezabilitate pentru realizarea reabilit rii şi moderniz rii unor str zi din 
oraşul Turceni’’, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 3, lit. e) din H.G. nr. 
28/2008 actualizat  şi art. 36, alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 24/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
25.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 25/27.07.2016 „ privind întocmirea 
Studiului de fezabilitate pentru realizarea re ea wireless zona oraşului’’,  act 
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administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale şi 
adoptat cu înc lcarea prevederile art. 3, lit. e) din H.G. nr. 28/2008 actualizat  şi art. 
36, alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 25/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
 

26.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 26/27.07.2016 „ privind întocmirea 
Studiului de fezabilitate pentru realizarea sistemului de supraveghere video a 
oraşului Turceni şi satele apar in toare’’, act administrativ necontrasemnat de c tre 
secretarul unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 3, 
lit. e) din H.G. nr. 28/2008 actualizat  şi art. 36, alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001 
actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 26/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 
 
27.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 27/27.07.2016 „ privind întocmirea 
documenta iei tehnico-economice pentru realizarea de lucr ri de cur ire a 
subsolurilor şi racordare blocuri la canalizarea nou  a oraşului”, act administrativ 
necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu 
înc lcarea prevederile art. 36, alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 27/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 
 
28.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 28/27.07.2016 „ privind întocmirea 
documenta iei tehnico-economice pentru realizarea reabilit rii şi moderniz rii str zii 
Sumaidane din oraşul Turceni”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul 
unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 36, alin. 4, 
lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 28/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
29.     În temeiul prevederilor art.19  alin.(1) lit.e) din Legea nr.340/2004 privind 
prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile 
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ulterioare, Prefectul jude ului Gorj a exercitat controlul de legalitate asupra 
Hot rârii Consiliului Local Turceni nr. 29/27.07.2016 „ privind întocmirea 
documenta iei tehnico-economice pentru realizarea reabilit rii şi moderniz rii str zii 
Braniştei din oraşul Turceni”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul 
unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 36, alin. 4, 
lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 29/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
30.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 30/27.07.2016 „ privind sus inerea 
financiar  a Spitalului Or şenesc Turceni pentru achizi ia de obiecte de inventar”, 
act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 14 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 273/2006 
actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 30/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
31.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 31/27.07.2016 „ privind sus inerea 
financiar  a Spitalului Or şenesc Turceni pentru achizi ia de medicamente şi 
materiale sanitare”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 14 alin. 4 şi 5 din 
Legea nr. 273/2006 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 31/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
32.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 32/27.07.2016 „ privind sus inerea 
financiar  a Spitalului Or şenesc Turceni pentru achizi ia de echipamente IT şi 
periferice”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 14 alin. 4 şi 5 din 
Legea nr. 273/2006 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 32/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 
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33.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 33/27.07.2016 „ privind întocmirea 
documenta iei tehnico-economice pentru realizarea reabilit rii şi moderniz rii 
parcului din zona spital-blocuri”, act administrativ necontrasemnat de c tre 
secretarul unit ii administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 
36, alin. 4, lit d din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 33/27.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
34.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 34/27.07.2016 „ privind schimarea 
preşedintelui de şedin ”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul 
unit ii administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 
44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj nu a mai solicitat revocarea Hot rârii nr. 
34/27.07.2016, întrucât efectele actului administrativ au încetat la data adopt rii 
H.C.L. nr. 38/10.08.2016, unde la art. 3 autoritatea deliberativ  a dispus încetarea 
efectelor H.C.L. nr. 34/27.07.2016, aspect comunicat Consiliului Local al oraşului 
Turceni prin adresa nr. 12891/15.09.2016. 
 
35.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 35/27.07.2016 „ privind schimarea 
preşedintelui de şedin ”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul 
unit ii administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 
44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj nu a mai solicitat revocarea Hot rârii nr. 
34/27.07.2016, întrucât efectele actului administrativ au încetat la data adopt rii 
H.C.L. nr. 38/10.08.2016, unde la art. 3 autoritatea deliberativ  a dispus încetarea 
efectelor H.C.L. nr. 34/27.07.2016, aspect comunicat Consiliului Local al oraşului 
Turceni prin adresa nr. 12891/15.09.2016. 
 
36.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 35/27.07.2016 „  privind modificarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Turceni ”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 
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Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj nu a mai solicitat revocarea Hot rârii nr. 
35/27.07.2016, întrucât efectele actului administrativ au încetat la data adopt rii 
H.C.L. nr. 40/10.08.2016, unde la art. 3 autoritatea deliberativ  a dispus încetarea 
efectelor H.C.L. nr. 35/27.07.2016, aspect comunicat Consiliului Local al oraşului 
Turceni prin adresa nr. 12891/15.09.2016. 
 
37.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 36/27.07.2016 „  privind modificarea 
organigramei şi a ştatului de func ii al personalului din cadrul Prim riei Oraşului 
Turceni”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-
teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 
nr. 215/2001 actualizat . 

Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj nu a mai solicitat revocarea Hot rârii nr. 
36/27.07.2016, întrucât efectele actului administrativ au încetat la data adopt rii 
H.C.L. nr. 42/10.08.2016, unde la art. 4 autoritatea deliberativ  a dispus încetarea 
efectelor H.C.L. nr. 36/27.07.2016, aspect comunicat Consiliului Local al oraşului 
Turceni prin adresa nr. 12891/15.09.2016. 

 
38.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 37/27.07.2016 „  privind unele m suri 
pentru asigurarea bunei func ion ri a Consiliului Local al oraşului Turceni”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj nu a mai solicitat revocarea Hot rârii nr. 
37/27.07.2016, întrucât efectele actului administrativ au încetat la data adopt rii 
H.C.L. nr. 41/10.08.2016, unde la art. 14 autoritatea deliberativ  a dispus încetarea 
efectelor H.C.L. nr. 37/27.07.2016, aspect comunicat Consiliului Local al oraşului 
Turceni prin adresa nr. 12891/15.09.2016. 
 
39.     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. 8/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Local Motru,  adoptat  de Consiliul Local Motru, 
jude ul Gorj, proiectul respectivului act administrativ fiind supus din nou la vot în 
cadrul aceleia i edin e a consiliului local i adoptat cu înc lcarea prevederilor art. 
54 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
func ionare a consiliilor locale, care dispun ,,Proiectele de hot râri sau propunerile 
respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi 
şedinţe.” 

Prin adresa înregistrat  la Institu ia Prefectului sub nr. 14799/27.10.2016 s-a 
solicitat Consiliului Local Motru, jude ul Gorj, revocarea actului administrativ  sus 
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men ionat i, întrucât Consiliul Local Motru nu a dat curs solicit rii noastre, în 
temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat plângere la instan a de 
contencios administrativ solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a s  se dispun  
anularea Hot rârii nr. 8/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului Local Motru, dosarul nr. 228/95/2017 aflat 
pe rolul Tribunalului Gorj având termen de judecat  în data de 17.03.2017. 
 
40.    Hot rârea Consiliului local Urdari nr. 11/29.07.2016 pentru modificarea i 
completarea inventarului bunurilor care apar in domeniului public al comunei 
Urdari însu it i atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public 
al jude ului Gorj, precum i al municipiilor, ora elor i comunelor din jude ul Gorj, 
anexa nr. 69 i Hot rârea Consiliului local Urdari nr. 12/29.07.2016 privind 
modificarea i completarea HCL nr. 52/15.10.2015 privind trecerea din domeniul 
privat al comunei Urdari, în domeniul public al comunei Urdari, jude ul Gorj a 
suprafe ei de 4000 mp situat în izlazul comunal din extravilanul localită ii Fîntînele, 
comuna Urdari, pentru investi ia ”Extindere re ea alimentare cu apă a comunei 
Urdari, jude ul Gorj”   

s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 
14688/15.11.2016, din urm toarele considerente: 

- art. 17, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 actualizat , privind privind 
organizarea, administrarea i exploatarea paji tilor permanente i pentru modificarea 
i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, stipuleaz : 

 ”Obiectivelor de investiţii aprobate anterior intr rii în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţ , pentru realizarea c rora este necesar  
scoaterea definitiv  din circuitul agricol a unor suprafeţe de pajişti, precum şi 
obiectivelor de investiţie care au fost introduse în intravilan, în condiţiile legii, 
prin documentaţii urbanistice PUG/PUZ, anterior intr rii în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţ , nu li se aplic  prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţ ”. 

- art. 5, alin. (2) i (3) din Legea nr. 86/2014 actualizat , pentru aprobarea 
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, precizeaz : 

”(2)Se interzice scoaterea definitiv  sau temporar  din circuitul agricol a 
pajiştilor din extravilanul localit ţilor. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitiv  sau 
temporar  din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu 
avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale, pentru: 

a) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate 
de utilitate public , în condiţiile legislaţiei în vigoare…” 

astfel, ilegalitatea rezid  în faptul c  suprafa a teren extravilan, la care fac 
trimitere hot rârile de consiliu local, trebuia scoas  din circuitul agricol anterior 
adopt rii acestora i cu avizul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale. 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  
Hotărârea Consiliului local Urdari nr. 34/29.12.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 
11/29.07.2016 pentru modificarea i completarea inventarului bunurilor care 
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apar in domeniului public al comunei Urdari i a H.C.L. nr. 12/29.07.2016 privind 
modificarea i completarea H.C.L. nr. 52/15.10.2015 privind trecerea din domeniul 
privat al comunei Urdari, în domeniul public al comunei Urdari, jude ul Gorj a 
suprafe ei de 4000 mp situat în izlazul comunal din extravilanul localită ii Fîntînele, 
comuna Urdari, pentru investi ia ”Extindere re ea alimentare cu apă a comunei 
Urdari, jude ul Gorj”. 
 
41.     În temeiul prevederilor 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. 10/29.07.2016 „ privind 
aprobarea particip rii la proiectul Bengeşti o comunitate responsabil  în sprijinul 
cet enilor corespondent linie de finan are Programul Opera ional Capital Uman 
2014-2020 Dezvoltare Local  Integrat  în comunit iile marginalizate rome”, act 
administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 
actualizat . 

Prin adresa nr. 11113/10.08.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 10/29.07.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
12/31.08.2016. 
 
42.     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 
Hotărârii nr. 7 din 29.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli 
al comunei Fărcă e ti cu suma de 118 mii lei, Hotărârii nr. 11 din 31.08.2016 
privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Fărcă e ti cu 
suma de 133 mii lei, Hotărârii nr. 18 din 06.09.2016 privind modificarea HCL nr. 
11/31.08.2016 prin introducerea unui nou articol,  adoptate de Consiliul Local 
F rc e ti, jude ul Gorj, acte administrative adoptate în mod nelegal: 
- lipsa raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, fiind înc lcate astfel prevederile art. 44 alin. (1) din 
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare, care dispun: ,,Proiectele de hot râri înscrise pe ordinea de 
zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezb tute dac  nu sunt însoţite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi 
de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la 
art. 39 alin. (2) şi (4).” 
-nu sunt elaborate i  aprobate, în prealabil, documenta iile tehnico-economice 
la obiectivele de investi ii ,,Instalare central  termic  gr dini  i laborator chimie 
Liceu Tehnologic Ro ia Jiu”, ,,Execu ie termosistem Liceu Tehnologic Ro ia Jiu”, 
,,Instalare central  termic  cl dire nou ”,  fiind înc lcate astfel prevederile art. 45 
alin. (1) din Legea finan elor publice locale nr. 273/2006, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care dispun: ,,Condiţii pentru includerea 
investiţiilor în proiectul bugetului: 
    (1) Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se 
cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dac , în 
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prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare 
privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au 
fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. 
   În temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat în data de 
31.01.2017 ac iune la instan a de contencios administrativ solicitând ca prin sentin a 
ce se va pronun a s  se dispun  anularea asupra Hotărârii nr. 7 din 29.07.2016 
privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Fărcă e ti cu 
suma de 118 mii lei, Hotărârii nr. 11 din 31.08.2016 privind rectificarea bugetului 
de venituri i cheltuieli al comunei Fărcă e ti cu suma de 133 mii lei, Hotărârii nr. 
18 din 06.09.2016 privind modificarea HCL nr. 11/31.08.2016 prin introducerea 
unui nou articol. 
 
43.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 38/10.08.2016 „  privind schimbarea 
preşedintelui de şedin ”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul 
unit ii administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 
44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 38/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 38/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
44.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 39/10.08.2016 „  privind aprobarea 
programului de activit i al Consiliului Local Turceni şi graficul de şedin e pe 
trimestrul III/2016”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
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reprezentat de H.C.L. nr. 39/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 39/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
45.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 40/10.08.2016 „  privind modificarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Turceni ”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 40/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 40/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
46.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 41/10.08.2016 „ privind unele m suri 
pentru asigurarea bunei func ion ri a Consiliului Local al oraşului Turceni ”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 41/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 41/10.08.2016, secretarul 
unit ii administrative teritoriale a refuzat contrasemnarea, îns  în opinia noastr  
aceast  hot râre a fost legal adoptat  şi în consecin  nu exist  motiv de introducere 
la instan a de contencios administrativ a unei ac iunii de anulare a unui act 
administrativ legal adoptat. 
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47.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 42/10.08.2016 „ privind modificarea 
organigramei şi a ştatului de func ii al personalului din cadrul Prim riei Oraşului 
Turceni ”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 36, alin. 3, lit b din 
Legea nr. 215/2001 actualizat . 

Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 42/10.08.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
69/28.09.2016. 

 
  

48.     În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 43/10.08.2016 „  privind desemnarea 
reprezentan ilor Consiliului Local ai oraşului Turceni în Adunarea general  a 
Asocia iei Club Sportiv Ştiin a Turceni”, act administrativ necontrasemnat de c tre 
secretarul unit ii administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate 
prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 43/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 43/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
 

49.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 44/10.08.2016 „privind prelungirea prin 
act adi ional a unui contract de închiriere pentru un spa iu comercial”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
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compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 44/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 44/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
50.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 45/10.08.2016 „privind prelungirea prin 
act adi ional a unui contract de închiriere pentru un spa iu comercial”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 45/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 45/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
 

51.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 46/10.08.2016 „privind numirea 
reprezentan ilor Consiliului Local Turceni în Consiliul de Administra ie al Spitalului 
Or şenesc Turceni”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 46/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 46/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 
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52.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 47/10.08.2016 „privind modificarea art. 1 
din H.C.L. nr. 189/2010 privind înfiin area unit ii de management a Spitalului 
Or şenesc Turceni ”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 47/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 47/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
53.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 48/10.08.2016 „privind aprobarea 
achizi iei unor obiecte de mobilier pentru Gr dini a cu program prelungit, Turceni”, 
act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 48/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 48/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
54.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 49/10.08.2016 „privind  aprobarea unor 
ajutoare financiare Bisericilor Valea Viei Gîrvobu Murgeşti şi Turcenii de Jos”, act 
administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii administrativ-teritoriale 
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motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 49/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 49/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
55.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 50/10.08.2016 „privind aprobarea unui 
ajutor de urgen , act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
reprezentat de H.C.L. nr. 50/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 50/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 

 
56.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 51/10.08.2016 „privind aprobarea unui 
ajutor de urgen , act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
administrativ-teritoriale motivat de faptul c  au fost înc lcate prevederile art. 44 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 actualizat . 

 Prin adresa nr. 12891/15.09.2016 s-a comunicat secretarului oraşului Turceni 
c  prevederile invocate de acesta, respectiv 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
actualizat , nu pot constitui motiv de nelegalitate a actului administrativ adoptat, 
întrucât hot rârea a fost adoptat  într-o şedin  extraordinar  a consiliului local, iar 
proiectele de hot râre pot fi dezb tute chiar dac  acestea nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi fa  
de acest aspect institu ia noastr  a considerat legal adoptat actul administrativ 
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reprezentat de H.C.L. nr. 51/10.08.2016, solicitând totodat  secretarului 
contrasemnarea acestuia pentru legalitate a H.C.L. nr. 51/10.08.2016, hot râre 
contrasemnat  de secretarul unit ii administrativ-teritoriale la data de 27.09.2016 şi 
înaintat  institu iei noastre cu adresa nr. 10965/27.09.2016. 
 
57.      În temeiul prevederilor 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 B leşti nr. 25/16.08.2016 „ privind aprobarea lucr rii 
de investi ii Reabilitare şi modernizare sistem iluminat public pentru comuna 
B leşti, jude ul Gorj”, act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 44 şi 
45 din Legea nr. 273/2006 actualizat . 

Prin adresa nr. 12817/14.09.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
modific rii Hot rârii nr. 25/16.08.2016, hot râre ce a fost modificat  prin H.C.L 
nr. 52/30.09.2016. 
 
58.       Cu adresa nr. 18607/21.12.2016 s-a solicitat Consiliului local al comunei 
St ne ti revocarea Hot rârii Consiliului Local St ne ti nr. 13/08.09.2016 privind 
darea în folosin  a unui teren situat în comuna St ne ti, sat. Vaidei ,,La Pe tera” i 
Hot rârii Consiliului Local St ne ti nr. 14/08.09.2016 privind darea în folosin  a 
unui teren situat în curtea Scolii Generala St nesti, sat St ne ti, înaintate Institu iei 
Prefectului – Jude ul Gorj cu adresa nr. 5026/09.09.2016, înregistrat  la institu ia 
noastr  cu nr. 12767/13.09.2016, întrucât exced prevederilor legale în materie (art. 
15 din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia 
i art. 123 din Legea nr. 215/2001 administra iei publice locale, republicat .) 

Fa  de solicitarea noastr , Consiliul local St ne ti a procedat la revocarea 
celor 2 hot râri dup  cum urmeaz : HCL nr. 13/2016 a fost revocat  prin HCL nr. 
1/17.01.2017 i HCL nr. 14/2016 a fost revocat  prin HCL nr. 2/17.01.2017. 
 
59.    În temeiul prevederilor 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 al Municipiului Târgu Jiu nr. 97 din 26.09.2016 
privind aprobarea aloc rii normei de hran  în procent de 50% Poli iei Locale a 
Municipiului Târgu Jiu, pân  la finele anului 2016, act administrativ adoptat cu 
înc lcarea cadrului legislativ aplicabil dreptului la norma de hran  reglementat de 
art. 35^1 alin. (1) din Legea poli iei locale nr. 155/2010, republicat , cu modific rile 
şi complet rile ulterioare i de prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prev zute la art. 35^1 alin. (1) 
din Legea poli iei locale nr. 155/2010, prevederi modificate i actualizate prin 
ordine ale Ministrului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice (Ordinul  nr. 
496/2015, Ordinul nr. 355/2015, Ordinul nr. 502/2015, Ordinul nr. 776/2015 - 
ordine emise potrivit art. 6 din HG nr. 171/2015), acte normative care cuantific  în 
mod explicit nivelul normei de hran  i nu dau posibilitatea acord rii respectivei 
norme de hran  zilnic , diminuat  cu 50% fa  de cuantumul prestabilit de legiuitor. 
 Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj prin adresa nr. 
14238/10.10.2016 de a reanaliza actul administrativ în cauz  în vederea 
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modific rii/complet rii a fost adoptat  Hot rârea  nr. 188 din 28.11.2016 privind 
completarea Hot rârii  nr. 97 din 26.09.2016.  
 
60.      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. 31/27.09.2016 privind achizi ionarea de servicii de consultan , 
asisten  i reprezentare juridic  a Consiliului Local icleni, pe toat  durata 
mandatului 2016-2020. 
Prin adresa înregistrat  la Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj sub nr. 
1007/20.01.2017 s-a solicitat Consiliului Local icleni, revocarea respectivului act 
administrativ, acesta fiind adoptat cu înc lcarea urm toarelor prevederi: 
-art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele m suri de reducere a 
cheltuielilor publice i înt rirea disciplinei financiare i de modificare i completare 
a unor acte normative, care dispun: ,,Autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în 
structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.” 
 Potrivit art. I alin. (2)lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 ,,În situaţii temeinic 
justificate, în care activit ţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu 
se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, 
pot fi achiziţionate servicii de aceast  natur , în condiţiile legii, numai cu 
aprobarea: 
        b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale.” 
-art. 21 alin. (3) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care dispun:,,Primarul, respectiv 
preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare 
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale 
respective, în justiţie.” 
 Hot rârea nr. 31/27.09.2016 privind achizi ionarea de servicii de consultan , 
asisten  i reprezentare juridic  a Consiliului Local icleni, pe toat  durata 
mandatului 2016-2020 a fost revocat  prin Hot rârea nr. 12 adoptat  de Consiliul 
Local icleni în edin a din data de 23.02.2017. 
 
61.      În temeiul prevederilor 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 Turceni nr. 56/28.09.2016 „ privind aprobarea 
manifest rilor ocazionate de organizarea şi desf şurarea Zilei Interna ionale a 
Vârstnicilor”, act administrativ necontrasemnat de c tre secretarul unit ii 
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administrative teritoriale şi adoptat cu înc lcarea prevederile art. 14 alin. 4 şi 5 din 
Legea nr. 273/2006 actualizat . 

Prin adresa nr. 14160/24.10.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii  Hot rârii nr. 56/28.09.2016, consiliul local nu a dat curs solicit rii noastre, 
în prezent s-a introdus ac iune la instan a de contencios administrativ în vederea 
anul rii. 
 
62.       Cu adresa nr. 15919/07.11.2016 s-a solicitat Consiliului local al comunei 
Br ne ti revocarea Hot rârii Consiliului Local nr. 15/30.09.2016 privind 
aprobarea executarii unor lucrari de reparatii si modernizare a sistemului de iluminat 
public din satele Branesti, Brebenei, Capu-Dealului, Gilortu, Piriu si Badesti, 
comuna Branesti, judetul Gorj, înaintat  Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj cu 
adresa nr.3341/07.10.2016 ce a fost înregistrat  la institu ia noastr  cu 
nr.14269/12.10.2016, întrucât aceasta excede prevederilor legale. 

În conformitate cu  prevederile art. 14 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 273/2006 
actualizat  ”(4) Nicio cheltuial  din fonduri publice locale nu poate fi angajat , 
ordonan at  şi pl tit  dac  nu este aprobat , potrivit legii, şi dac  nu are prevederi 
bugetare şi surse de finan are. 
(5) Dup  aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implica ii 
asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminu rii 
veniturilor sau a major rii cheltuielilor bugetare aferente exerci iului bugetar pentru 
care s-au aprobat bugetele locale respective”. 

Mai mult, aceast  hot râre nu este avizat  pentru legalitate de c tre secretarul 
ora ului, 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). 

Hot rârea Consiliului Local nr. 15/30.09.2016 a fost revocat  prin HCL nr. 
25/10.11.2016. 
 
63.      Pentru H.C.L. nr. 32/22.11.2016 privind delegarea serviciului de 
salubrizare c tre S.C. POLARIS HOLDING S.R.L. și încheierea contractelor cu 
persoanele fizice și juridice din UAT Urdari  s-a solicitat revocarea prin adresa 
Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 716/13.01.2017, întrucât hot rârea nu a fost 
contrasemnat  de c tre secretarul localit ii. 

Art. 46, alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicat  i actualizat , privind 
normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor normative, stipuleaz  în 
mod explicit faptul c  ”actul normativ adoptat se semnează de reprezentantul legal 
al emitentului, se datează şi se numerotează”. 

Raportat la dispozi iile art. 48 din Legea nr. 215/2001, republicat  şi 
actualizat , respectiv: 
”(1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va 
expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-
verbal al şedinţei. 
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului 
local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de 
la data adoptării. 
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(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în 
scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui 
scop.” 

Urmare solicit rii Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj a fost adoptat  
Hotărârea Consiliului local Urdari nr. 2/27.01.2017 privind revocarea H.C.L. nr. 
32/22.11.2016 privind delegarea serviciului de salubrizare către S.C. POLARIS 
HOLDING S.R.L. i încheierea contractelor cu persoanele fizice i juridice din UAT 
Urdari. 
 
64.      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. 80/27.11.2015 privind avizarea Planului de colarizare la 
învă ământul pre colar pentru anul colar 2016-2017 al colii Gimnaziale ,,Victor 
Popescu” Valea cu Apă i Hot rârii nr. 84/11.12.2015 privind avizarea Planului de 

colarizare la învă ământul pre colar, primar i gimnazial pentru anul colar 2016-
2017 a unită ii colare din sat Ro ia Jiu, CUI 29201452, adoptate de Consiliul 
Local F rc e ti, acte administrative adoptate cu înc lcarea prevederilor art. 61 alin. 
(2) din Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011, care dispun ,,Reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 
şcolare”, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (4) i (5) din OMECS  nr. 
5556/27.10.2015, care dispun ,,(4)Avizul conform se acordă de către inspectoratul 
colar/Ministerul Educa iei i Cercetării tiin ifice în baza unei solicitării înso ită 

de un raport argumentativ privind organizarea/reorganizarea re elei colare, 
formulată de către autorită ile administra iei publice locale/jude ene. 
(5) Ob inerea avizului conform este obligatorie. Asemenea avize sunt expres 
prevăzute de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate” 
i prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011, care dispun 

,,Unit ţile cu predare în limba român , de nivel gimnazial sau liceal, unice în 
municipiu, în oraş sau în comună au personalitate juridic  indiferent de efectivul 
de elevi”,  
  În temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, actualizat , Prefectul Jude ului Gorj a formulat ac iune 
la instan a de contencios administrativ, solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a 
s  se dispun  anularea Hotărârii nr. 80/27.11.2015 privind avizarea Planului de 

colarizare la învă ământul pre colar pentru anul colar 2016-2017 al colii 
Gimnaziale ,,Victor Popescu” Valea cu Apă, comunicat  prin adresa nr. 
11006/03.12.2015, înregistrat  la Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj sub nr. 
16520/04.12.2015, precum i a Hotărârii nr. 84/11.12.2015 privind avizarea 
Planului de colarizare la învă ământul pre colar, primar i gimnazial pentru anul 
colar 2016-2017 a unită ii colare din sat Ro ia Jiu, CUI 29201452, comunicat  

prin adresa nr. 11436/14.12.2015, înregistrat  la Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj 
sub nr. 17288/16.12.2015, adoptate de Consiliul Local F rc e ti, jude ul Gorj, ca 
fiind nelegale, iar prin Sentin a nr. 766/19.05.2016, pronun at  de Tribunalul Gorj în 
dosarul nr. 9/95/2016, a fost admis  cererea de chemare în judecat  i anulate cele 
dou  acte administrative, împotriva respectivei sentin e fiind declarat recurs de c tre 
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Consiliul Local F rc e ti, iar prin Decizia nr. 2846/04.10.2016, pronun at  de 
Curtea de Apel Craiova în acela i dosar, s-a luat act de renun area recurentului la 
judecarea c ii de atac. 
 
65.      În temeiul prevederilor 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 S celu nr. 29/28.11.2016 „ privind aprobarea Planului 
de ocupare a func iilor publice pentru anul 2017”, act administrativ adoptat cu 
înc lcarea prevederile art. 107 alin. 1, lit b şi alin 3 din Legea nr. 188/1999 
actualizat . 

Prin adresa nr. 760/17.01.2017 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 29/28.11.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
4/30.01.2017. 
 
66.      În temeiul prevederilor 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 S celu nr. 30/28.11.2016 „ privind aprobarea 
organigramei şi a ştatului de func ii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei S celu, jude ul Gorj pentru anul 2016”, act administrativ adoptat cu 
înc lcarea prevederile art. 107 alin. 1, lit b şi alin 3 din Legea nr. 188/1999 
actualizat . 

Prin adresa nr. 760/17.01.2017 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 30/28.11.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
3/30.01.2017. 

 
67.       În temeiul prevederilor 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 S celu nr. 32/28.11.2016 „ privind atribuirea şcolii 
primare din satul Maghereşti, jude ul Gorj a denumirii Înv tor Grigore 
Magherescu”, act administrativ adoptat cu înc lcarea prevederile art. 44 alin. 1, din 
Legea nr. 215/2001 actualizat  şi a prvederilor art. 19 din Ordinul nr. 6564/2011. 

Prin adresa nr. 760/17.01.2017 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii  
Hot rârii nr. 32/28.11.2016, hot râre ce a fost revocat  prin H.C.L nr. 
2/30.01.2017. 
 
68.     Cu adresa nr. 3420/06.03.2017 s-a solicitat revocarea Hot rârii Consiliului 
Local Rovinari nr. 100/21.12.2016 privind ”aprobarea includerii terenurilor 
aferente imobilelor blocuri de locuin e in domeniul privat al Ora ului Rovinari”, 
înaintat  Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj cu adresa nr. 30752/22.12.2016, 
înregistrat  la institu ia noastr  cu nr. 18958/28.12.2016, întrucât nu a fost adoptat  
cu respectarea procedurii legale, fiind înc lcate prevederile art. 9 alin .1 din Legea 
nr. 213/1998  privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia.  
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DISPOZI II EMISE DE PRIMARI, 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 
Dispozi iei nr. 5/13.01.2016 privind unele modific ri salariale acordate doamnei 
Mi codan Eliza M d lina, secretarul comunei V giule ti, emis  de primarul 
comunei V giule ti, act administrativ emis cu înc lcarea 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:„Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în 
aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile constituite in baza art. 12 
din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de 
încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării in vigoare a 
prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei 
implicate in aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra proprietăţii 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. 
  În temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat ac iune la 
instan a de contencios administrativ solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a s  
se dispun  anularea par ial  a Dispozi iei nr. 5/13.01.2016 privind unele modific ri 
salariale acordate doamnei Mi codan Eliza M d lina, secretarul comunei V giule ti, 
fiind înregistrat dosarul nr. 620/95/2016 pe rolul Tribunalului Gorj. 
 Prin sentin a nr. 1075/2016, pronun at  de Tribunalului Gorj, a fost admis  
excep ia inadmisibilit i i a fost respins  ac iunea ca inadmisibil , în data de 
13.09.2016 fiind declarat recurs de c tre Prefectul Jude ului Gorj, iar prin Decizia  
nr. 3551/08.12.2016, pronun at  de Curtea de Apel Craiova în acela i dosar, a fost 
casat  sentin a recurat , rejudecat  cauza i respins  ac iunea formulat . 
 
 
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 
Dispozi iei nr. 35/19.01.2016 privind acordarea sporului de dificultate membrilor 
comisiei locale de aplicare a Legii nr. 247/2005-Comuna Pade , jude ul Gorj, emis  
de primarul comunei Pade , act administrativ emis cu înc lcarea 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:„Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în 
aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile constituite in baza art. 12 
din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de 
încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării in vigoare a 
prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei 
implicate in aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra proprietăţii 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. 
În temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat plângere la instan a de 
contencios administrativ solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a s  se dispun  
anularea par ial  a Dispozi iei nr. 35/19.01.2016 privind acordarea sporului de 
dificultate membrilor comisiei locale de aplicare a Legii nr. 247/2005-Comuna 
Pade , jude ul Gorj, fiind înregistrat dosarul nr. 621/95/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Gorj. 
 Prin sentin a nr. 1395/14.10.2016 pronun at  de Tribunalului Gorj a fost 
admis  ac iunea promovat  de Prefectul Jude ului Gorj, a fost anulat  Dispozi ia nr. 
35/19.01.2016, emis  de primarul comunei Pade , iar în data de 29.11.2016 a fost 
declarat recurs de c tre pârâ i i prin sentin a nr. 597/02.03.2017, pronun at  de 
Curtea de Apel Craiova în acela i dosar, au fost respinse recursurile promovate de 
pârâ i i men inut  hot rârea atacat . 
 
3.       În temeiul prevederilor 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. 34/27.01.2016 emis  de primarul comunei Peştişani „ privind 
acordarea sporului de dificultate membrilor comisiei locale de fond funciar 
Peştişani”, act administrativ emis cu înc lcarea prevederile art. II din O.U.G. nr. 
136/2006. 
Prin adresa nr. 2395/15.02.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
Dispozi iei nr. 33/10.03.2016, dispzi ie ce a fost anulat  de Tribunalul Gorj prin 
sentin a civil  nr. 721/2016, pronun at  în dosarul nr. 897/95/2016. 
 
4.     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. 25/29.01.2016 privind acordarea de sporuri la salariul doamnei 
Albi a Elena, începând cu data de 01.02.2016, emis  de primarul comunei 
F rc e ti, jude ul Gorj, act administrativ emis cu înc lcarea prevederilor: 

- art. 13 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din institu iile publice de ap rare na ional , ordine public  şi 
siguran  na ional , precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil 
din aceste institu ii, cu modific rile i complet rile ulterioare i art. 4 din lege i art. 
13 alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi func ionarea Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modific rile i complet rile ulterioare. 
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Întrucât prin adresa înregistrat  la Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj cu nr. 
4603/25.03.2016, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 
340/2004, privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat  şi actualizat , 
urmare exercit rii controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de 
primarul comunei F rc e ti, jude ul Gorj, s-a solicitat anularea par ial  a 
Dispozi iei nr. 25/29.01.2016, iar aceasta nu a fost revocat , în temeiul art. 3 alin. 
(1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat ac iune la instan a de contencios 
administrativ, solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a s  se dispun  anularea 
par ial  a Dispozi iei nr. 25/29.01.2016 privind acordarea de sporuri la salariul 
doamnei Albi a Elena, începând cu data de 01.02.2016, dosarul nr. 2760/95/2016, 
aflat pe rolul Tribunalului Gorj având termen de judecat  în data de 17.03.2017. 
 
5.     În temeiul prevederilor 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 iilor de la nr. 83/23.02.2016 la nr. 92/23.02.2016 emise de primarul 
oraşului Turceni„ privind acordarea dreptului la stimulent educa ional acordat sub 
form  de tichet social”, acte administrativ emise cu înc lcarea prevederile art. 4 alin 
2 din Legea nr. 248/2015 actualizat . 

Prin adresa nr. 3422/04.03.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
Dispozi ilor nr. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 din data de 23.02.2016, 
dispozi ii ce au fost revocate prin Dispozi ia nr. 171/04.03.2016 
 
6.      În temeiul prevederilor 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. 50/04.03.2016 emis  de primarul comunei Peştişani „ privind 
acordarea cadoului în cuantum de 150 lei pentru salariatele aparatului de specialitate 
al primarului comunei Peştişani, jude ul Gorj”, act administrativ emis cu înc lcarea 
prevederile art. 10 alin. 1, 3 şi 4 din O.U.G nr 57/2015 actualizat  privind 
salarizarea personalului pl tit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele m suri fiscal-bugetare. 

Prin adresa nr. 4174/17.03.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
Dispozi iei nr. 50/04.03.2016, dispzi ie ce a fost revocat  prin Dispozi ia nr. 
64/08.04.2016. 
 
7.        În temeiul prevederilor 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. 63/10.03.2016 emis  de primarul comunei Prigoria „ privind 
exercitarea cu caracter temporar a func iei publice de conducere vacante-secretar al 
comunei Prigoria, de c tre doamna Vîlceanu Maria”, act administrativ emis cu 
înc lcarea prevederile art. 92 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 188/1999 actualizat . 

Prin adresa nr. 4957/31.03.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea revoc rii 
Dispozi iei nr. 63/10.03.2016, dispzi ie ce a fost revocat  prin Dispozi ia nr. 
83/07.04.2016. 



48 
 

 
8.      Cu adresa nr. 15461/31.10.2016 urmare a verific rii legalit ii dispozi iilor 
emise de primarul comunei Stejari şi comunicate cu adresa nr.7202/2016, s-a 
constatat c  Dispoziţia nr. 70/29.04.2016 pentru  acordarea unui spor de 25% 
domnului Rădulescu Mihai, personal contractual în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stejari, desemnat în funcţia de manager 
transport rutier în cont propriu, emis  de primarul comunei Stejari este ilegal  
din urm toarele motive:  

- sunt înc lcate prevederile art.6 din O.U.G. nr.57/2015, actualizat , privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, coroborat cu prevederile art.22 din 
din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific rile ulterioare, respectiv: 
    "Articolul 6 
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, se aplic  începând cu data de 1 ianuarie 2017. 
(3) În anul 2016, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-
cadru nr. 284/2010, cu modific rile şi complet rile ulterioare, nu se aplic ." 

Potrivit dispozi iilor art.22 al.2 din Legea nr.284/2010, “(2) Suma sporurilor, 
compensa iilor, primelor şi indemniza iilor individuale nu va dep şi 30% din 
salariul de baz , solda func iei de baz /salariul func iei de baz  sau indemniza ia 
lunar  de încadrare”. Prin urmare, orice spor acordat într-un cuantum ce dep şeşte, 
singur sau adunat cu alte sporuri şi indemniza ii, limita precizat  este nelegal. Ori, 
prin dispozi ia contestat  s-a dispus acordarea unui spor lunar de 25% aplicat la 
salariul de baz , deci cu dep şirea limitei legale men ionate anterior, astfel c  şi sub 
acest aspect dispozi ia este nelegal .  

De asemenea, prevederile Art. 12 din  Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 
(*actualizat *)privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 80/2010 
pentru completarea art. 11 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 37/2008 
privind reglementarea unor m suri financiare în domeniul bugetar, invocate in 
dispozitie nu sunt aplicabile la momentul emiterii actului administrativ şi nu se 
precizeaz  în con inutul actului care ar fi justificarea acord rii respectivului spor, 
func ia de manager de transport rutier nefiind o func ie de conducere în cadrul 
aparatului de lucru al primarului, ceea ce conduce la concluzia c  temeiul juridic 
invocat la emiterea actului administrativ în cauz , nu este aplicabil în spe a de fa , 
fiind incidente prevederile art.6 din O.U.G. nr.57/2015, actualizat , coroborat cu 
prevederile art.22 din din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific rile ulterioare, mai 
sus men ionate. 

Aceasta a fost revocat  prin Dispozi ia nr. 121/10.11.2016 emis  de 
primarul Comunei Stejari. 
 
9.       Prin adresa nr.17.478/05.12.2016 s-a solicitat Prim riei comunei Licurici 
revocarea/modificarea Dispozi iei nr. 142 privind acordarea unui spor de 25% 
domnului Bârzeianu Dumitru-Aurel, şofer pe microbuzul şcolar al comunei Licurici, 
desemnat în funcţia de manager transport rutier în cont propriu, emis  în data de 
01.06.2016, fiind considerat  nelegal , deoarece nu au fost respectate prevederile 
art.6 din O.U.G. nr.57/2015, actualizat , coroborat cu prevederile art.22 din Legea-
cadru nr. 284/2010, cu modific rile ulterioare, aceasta fiind revocat  prin Dispozi ia 
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nr. 446 emis  la data de 05.12.2016, comunicat  institu iei noastre cu adresa 
nr.6317/05.12.2016 i înregistrat  sub nr.17.782/08.12.2016.  
 
10.       Prin adresa nr.10373/14.07.2016 s-a solicitat Prim riei  comunei Licurici 
revocarea/modificarea Dispozi iei nr. 147 privind delegarea atribu iilor de ef 
birou doamnei Banculea Giorgiana Lidia, emis  în data de 27.06.2016, fiind 
considerat  nelegal , deoarece nu au fost respectate dispozi iile art.92 alin (1) i 
alin. (2) din Legea nr.188/1991 (r2) privind Statutul func ionarilor publici, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, aceasta fiind revocat  prin Dispoziția 
nr.186 emis  în data de 26.07.2016 i comunicat  institu iei noastre cu adresa nr. 
3506/29.07.2016 i înregistrat  sub nr. 11247/04.08.2016.  
 
 
11.   Cu adresa nr. 18604/21.12.2016 s-a solicitat revocarea Dispozi iei 
nr.26/29.07.2016 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Blideanu tefan 
Liviu - primar al comunei St ne ti, jude ul Gorj începând cu data de 01.07.2016 i 
Dispozi iei nr.27/29.07.2016 privind stabilirea drepturilor salariale domnului 
Apostu Dumitru T nase - viceprimar al comunei St ne ti, jude ul Gorj începând cu 
data de 01.07.2016, înaintate Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj cu adresa nr. 
4702/19.08.2016, ce a fost înregistrat  la institu ia noastr  cu nr. 11763/19.08.2016, 
întrucât acestea exced prevederilor legale, deoarece s-au stabilit drepturi salariale 
pentru func ia de demnitate public . 

Având în vedere dispozi iile art.57 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, care prev d c :,, Pe durata 
mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemniza ie lunar , ca unic  form  
de remunerare a activit ii corespunz toare func iei de primar, respectiv de 
viceprimar, şi care reprezint  baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi 
obliga iilor care se determin  în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul 
nu beneficiaz  de sporul de vechime în munc  şi nici de alte sporuri prev zute de 
lege.“, apreciem c  primarul i viceprimarul sunt îndrept i i la acordarea unei 
indemniza ii. 

De altfel, şi prevederile art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali prohibesc expres acordarea altor sporuri prev zute de lege, primarilor şi 
viceprimarilor:” Primarii şi viceprimarii, precum şi preşedin ii şi vicepreşedin ii 
consiliilor jude ene au dreptul la o indemniza ie lunar , stabilit  potrivit legii. De 
asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condi iile legii, a cheltuielilor legate de 
exercitarea mandatului”, coroborate cu  prevederile art.7^1 din OUG 103/2013: “(1) 
Prin excep ie de la prevederile art. 1, începând cu data de 1 iulie 2014, pentru 
func iile de demnitate public  alese de la nivelul administra iei publice locale, 
indemniza iile se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 
284/2010, cu modific rile ulterioare, ….” 

Mai mult, Dispozi ia nr.27/29.07.2016 privind stabilirea drepturilor salariale 
domnului Apostu Dumitru T nase - viceprimar al comunei St ne ti, jude ul Gorj 
începând cu data de 01.07.2016, este nesemnat  de Secretarul UAT St ne ti, nefiind 
înso it  de eventualele obiec ii cu privire la legalitate. 

Fa  de aceast  solicitare cele dou  dispozi ii au fost revocate prin 
Dispozi ia nr. 157/30.12.2016 emis  de Primarul comunei St ne ti. 
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12.      Prin adresa nr.13.351/25.10.2016 s-a solicitat Prim riei comunei Baia de 
Fier revocarea/modificarea Dispozi iei nr.257 privind acordarea drepturilor 
băne ti reprezentând sporul de dificultate pentru doamna Cărigă Elena – func ia 
publică de execu ie de referent, grad profesional superior, grada ia 5, clasa de 
salarizare 34, membru în cadrul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Baia de Fier, începând cu data de 
01.08.2016, emis  în data de 01.08.2016 i Dispozi iei nr.258 privind acordarea 
drepturilor băne ti reprezentând sporul de dificultate pentru domnul Panduru 
Gabriel –  viceprimar al comunei Baia de Fier, membru în cadrul Comisiei locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Baia de Fier, 
începând cu data de 01.08.2016, emis  în data de 01.08.2016, care reprezint  
abateri de la cadrul legal aplicabil, întrucât în dispozitivul Sentin ei civile 
nr.1126/23.05.2014 pronun at  de Tribunalul Gorj în dosarul 8425/95/2013, r mas  
definitiv  prin nerecurare, men ionat  în preambulul dispozi iilor, persoanele 
nominalizate în cele dou  acte administrative, nu se reg sesc ca reclaman i, deci nu 
au introdus ac iune în instan a de contencios administrativ, prin care s  solicite 
sporul de dificultate în cuantum de 50% din salariul de încadrare, ca membrii în 
Comisia local  de fond funciar Baia de Fier. Acestea au fost revocate prin 
Dispozi ia nr.478 i Dispozi ia nr.479 emise în data de 05.12.2016 comunicate 
institu iei noastre cu adresa nr.11.387/08.12.2016 i înregistrat  sub nr. 
17.792/08.12.2016 
 
13.         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. 51/31.08.2016 privind acordarea sporului de dificultate 
membrilor comisiei locale de aplicare a Legii nr. 247/2005-Comuna Pade , 
jude ul Gorj, emis  de primarul comunei Pade , act administrativ emis cu 
înc lcarea 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:„Salariaţii instituţiilor publice 
implicaţi în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membrii în comisiile 
constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% 
din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării in 
vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a 
cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei 
implicate in aplicarea dispoziţiilor legale privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra proprietăţii 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. 

În temeiul art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, actualizat , Prefectul jude ului Gorj a formulat plângere 
la instan a de contencios administrativ solicitând ca prin sentin a ce se va pronun a 



51 
 

s  se dispun  anularea par ial  a Dispozi iei nr. 51/31.08.2016 privind acordarea 
sporului de dificultate membrilor comisiei locale de aplicare a Legii nr. 247/2005-
Comuna Pade , jude ul Gorj, fiind înregistrat dosarul nr. 621/95/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Gorj. 
 Prin sentin a nr. 1890/09.12.2016, pronun at  de Tribunalul Gorj, a fost 
admis  ac iunea promovat  de Prefectul Jude ului Gorj, a fost anulat  Dispozi ia nr. 
51/31.08.2016, emis  de primarul comunei Pade , iar în data de 13.01.2017 a fost 
declarat recurs de c tre pârât. 

 
14.       Cu adresa nr.17497/05.12.2016, urmare a verific rii legalit ii 
dispozi iilor emise de primarul comunei S uleşti şi comunicate cu adresa 
nr.13667/2016, s-a constatat c  Dispoziţia nr. 40/26.09.2016 privind  acordarea 
unui spor de 25% domnului Mărgineanu Daniel şofer pe microbuzul şcolar al 
comunei Săuleşti, desemnat în funcţia de manager transport rutier în cont propriu, 
emis  de primarul comunei S uleşti este ilegal  din urm toarele motive:  

- sunt înc lcate prevederile art.6 din O.U.G. nr.57/2015, actualizat , coroborat 
cu prevederile art.22 din din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific rile ulterioare, 
respectiv: 
    "Articolul 6 
    (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, se aplic  începând cu data de 1 ianuarie 2017. 
    (3) În anul 2016, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-
cadru nr. 284/2010, cu modific rile şi complet rile ulterioare, nu se aplic ." 

Potrivit dispozi iilor art.22 al.2 din Legea nr.284/2010, “(2) Suma sporurilor, 
compensa iilor, primelor şi indemniza iilor individuale nu va dep şi 30% din 
salariul de baz , solda func iei de baz /salariul func iei de baz  sau indemniza ia 
lunar  de încadrare”. Prin urmare, orice spor acordat într-un cuantum ce dep şeşte, 
singur sau adunat cu alte sporuri şi indemniza ii, limita precizat  este nelegal. Ori, 
prin dispozi ia contestat  s-a dispus acordarea unui spor lunar de 25% aplicat la 
salariul de baz , deci cu dep şirea limitei legale men ionate anterior, astfel c  şi sub 
acest aspect dispozi ia este nelegal .  

De asemenea nu se precizeaz  în con inutul actului care ar fi justificarea 
acord rii respectivului spor, func ia de manager de transport rutier nefiind o func ie 
de conducere în cadrul aparatului de lucru al primarului, ceea ce conduce la 
concluzia c  temeiul juridic invocat la emiterea actului administrativ în cauz , nu 
este aplicabil în spe a de fa , fiind incidente prevederile art.6 din O.U.G. 
nr.57/2015, actualizat , coroborat cu prevederile art.22 din din Legea-cadru nr. 
284/2010, cu modific rile ulterioare, mai sus men ionate. 

Aceasta a fost revocat  prin Dispozi ia nr. 86/08.12.2016 emis  de primarul 
Comunei S uleşti. 
 
15.       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. 280/16.09.2016 privind exercitarea cu caracter temporar a func iei 
publice de secretar al ora ului icleni de către doamna inspector Camelia Băiatu, 
emis  de primarul ora ului icleni, jude ul Gorj, iar prin adresa înregistrat  la 
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Institu ia Prefectului-Jude ul Gorj sub nr. 15179/03.11.2016 s-a solicitat revocarea 
respectivului act administrativ, acesta fiind adoptat cu înc lcarea urm toarelor 
prevederi: 
-art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare secretatul unit ii 
administrativ-teritoriale face parte din categoria func ionarilor publici de conducere; 

-art. 92 alin. (1) i (2) din acela i act normativ, care dispun: ,,(1)Exercitarea cu 
caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar 
vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care 
îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru 
ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a 
fost radiată, în condiţiile prezentei legi. 

    (2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de 
către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici.” 

Prin Dispozi ia nr. 338/02.11.2016 au fost delegate atribu iile de secretar al 
Ora ului icleni, jude ul Gorj i a fost revocat  Dispozi ia nr. 280/16.09.2016 
privind exercitarea cu caracter temporar a func iei publice de secretar al ora ului 

icleni de către doamna inspector Camelia Băiatu. 
 
16.      În temeiul prevederilor 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. 162/21.10.2016 emis  de primarul comunei Dr gu eşti„ privind 
acordarea indemniza iei lunare doamnei Modroiu Ioana persoan  cu handicap grav”, 
act administrativ emis cu înc lcarea prevederile art. 30 alin 2 din H.G nr. 268/2007 
actualizat . 

Prin adresa nr. 16283/14.11.2016 s-a solicitat reanalizarea în vederea 
revoc rii Dispozi iei nr. 162/21.10.2016,, dispzi ie ce a fost revocat  prin 
Dispozi ia nr. 177/14.11.2016. 
 
 
17.     Cu adresa nr.587/11.01.2017 urmare verific rii îndeplinirii condi iilor de 
legalitate asupra actelor administrative emise de primarul comunei Stejari şi 
comunicate cu adresa nr.16044/09.11.2016 s-a constatat c  Dispoziţia nr. 
114/31.10.2016 privind acordarea sporului de dificultate unor membrii ai comisiei 
locale de aplicare a legilor fondului funciar, emis  de primarul comunei Stejari, 
este ilegal  întrucât, prevederile legale invocate aveau stabilit  ca perioad  de 
acordare a sporului de 50%, perioada de un an calculat  de la data intr rii in vigoare 
a legii.  

Potrivit prevederilor art. II alin.1 din Legea nr.263/2006 salaria ii institu iilor 
publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membri în 
comisiile constituite în baza art.12 din Legea nr.18/1991, beneficiaz  de un spor 
lunar de dificultate de pân  la 50% din salariul de încadrare, pe o perioad  de un an 
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calculat  de la data intr rii în vigoare a  legii. Având în vedere faptul c  sporul 
respectiv se acord  în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor şi perioada de 
un an se întindea pe doi ani bugetari, expresia „se acord  anual de c tre 
conduc torul institu iei” se explic  prin faptul c  acordarea sporului s-a f cut în 
cadrul a dou  exerci ii bugetare, care au inclus a doua jum tate a anului 2006 şi 
prima jum tate a anului 2007. 

Art.3 alin.1 din OUG nr.136/2006 prevede c , persoanele care ocup  func ii 
de demnitate public  alese sau numite, din administra ia public  central  şi local , 
beneficiaz  de un spor lunar de dificultate de pân  la 50% din indemniza ia 
corespunz toare func iei respective sau din salariul de încadrare în cazul în care sunt 
implicate în aplicarea legii fondului funciar nr.18/1991 (lit. b). Totodat , potrivit 
art.2 din OUG nr.136/22.12.2006, sporul de dificultate prev zut la art.1 se asigur  
din bugetele administra iei publice centrale sau locale la nivelul c rora sunt numite 
sau alese persoanele respective şi se acord  pe o perioad  de un an, calculate cu 
începere de la data intr rii în vigoare a ordonan ei de urgen , dar sporul s-a acordat 
doar pentru anul 2007. Astfel, cu privire la primarul şi viceprimarul localit ii se 
re in ca incidente şi dispozi iile art.35 din Legea nr.393/2002 privind statutul aleşilor 
locali şi art.57, alin.5 din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale ce 
prohibesc expres acordarea altor sporuri prev zute de lege acestora, în afara celor 
care au o reglementare expres  şi derogatorie pentru aleşii locali. 

Deci, 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.  

Aceasta a fost revocat  prin Dispozi ia nr. 52/07.02.2017 emis  de primarul 
Stejari. 
 
 
18.        Cu adresa nr.1999/08.02.2017, urmare verific rii îndeplinirii condi iilor 
de legalitate asupra actelor administrative emise de primarul comunei Stejari şi 
comunicate cu adresa nr.18162/15.12.2016, s-a constatat c  Dispoziţia nr. 
146/09.12.2016 privind acordarea sporului de dificultate domnişoarei Stănică  
Maria membru în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar este ilegal  
întrucât, prevederile legale invocate aveau stabilit  ca perioad  de acordare  
perioada de un an calculat  de la data intr rii in vigoare a legii  şi se refereau doar 
la salaria ii institu iilor publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului 
funciar. 

Potrivit prevederilor art.II, alin.1 din Legea nr.263/2006 salaria ii institu iilor 
publice implica i în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, membri în 
comisiile constituite în baza art.12 din Legea nr.18/1991, 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 în vigoare a  legii.  

Deci, 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.  

Aceasta a fost revocat  prin Dispozi ia nr. 65/28.02.2017 emis  de primarul 
Comunei Stejari. 
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19.        Pentru Dispozi ia nr. 451/28.12.2016 privind acordarea sporului de condi ii 
vătămătoare pentru salaria ii colii Gimnaziale Cru e , jude ul Gorj s-a solicitat 
revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 2512/17.02.2017, 
întrucât a fost emis  cu înc lcarea prevederilor legale, respectiv: 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin.(2) din Capitolul I, B- Reglement ri 
specifice personalului didactic din înv mânt, Anexa nr. II- Familia ocupa ional  
de func ii ”Înv mânt” ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar  a 
personalului pl tit din fonduri publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, 
locurile de munc , categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum i 
condi iile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu 
consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul prev zut la 
art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la baz  buletinele de 
determinare  sau, dup  caz, de expertizare, emise de autorit ile abilitate în acest 
sens. 

Potrivit dispozi iilor art. 97 alin. (2) lit. a), b) i f) din Legea educa iei 
na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, directorul unit ii de 
înv mânt are următoarele atribu ii: 

- este reprezentantul legal al unită ii de învă ământ i realizează 
conducerea executivă a acesteia; 

-  este ordonatorul de credite al unită ii de învă ământ; 
- r spunde de selec ia, angajarea, evaluarea periodic , formarea, 

motivarea i încetarea raporturilor de munc  ale personalului din unitatea de 
înv mânt. 

Mai mult, prevederile art. 5 alin.(1)-(3) din Hot rârea Guvernului nr. 72/2013, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, stabilesc: 

- Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemniza iile i alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, ... se face pe baza statelor de plat  ale unit ilor 
de înv mânt, verificate i validate de c tre inspectoratul colar în conformitate cu 
Ordinul prezentat la punctul d). 

Astfel, locurile de munc , categoriile de personal, mărimea concretă a 
sporului de condi ii vătămătoare, precum i condi iile de acordare a acestuia se 
stabilesc de c tre ordonatorul de credite = directorul unit ii de înv mânt, în baza 
unui Regulament cadru elaborat de ministerul coordonator (Ministerul Educa iei 
Na ionale i Cercet rii tiin ifice), prin Inspectoratul colar Jude ean. 

Primarul nu poate emite o dispozi ie în acest sens, neavând calitatea de 
angajator, iar în calitate de ordonator de credite al bugetului local, are obliga ii 
referitoare doar la asigurarea i aprobarea fondurilor bugetare necesare bunei 
func ion ri a unit ilor de înv mânt. 

În situa ia în care, nu se va proceda la revocarea dispozi iei susmen ionate, se 
vor ini ia demersurile pentru anularea acesteia la instan a de contencios 
administrativ competent . 
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20.         Pentru Dispozi ia nr. 233/29.12.2016 privind acordarea sporului de 
condi ii vătămătoare pentru salaria ii colii Gimnaziale nr. 1 Urdari, jude ul Gorj  
s-a solicitat revocarea prin adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj nr. 
2511/17.02.2017, întrucât a fost emis  cu înc lcarea prevederilor legale, respectiv: 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin.(2) din Capitolul I, B- Reglement ri 
specifice personalului didactic din înv mânt, Anexa nr. II- Familia ocupa ional  
de func ii ”Înv mânt” ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar  a 
personalului pl tit din fonduri publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, 
locurile de munc , categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum i 
condi iile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu 
consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul prev zut la 
art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la baz  buletinele de 
determinare  sau, dup  caz, de expertizare, emise de autorit ile abilitate în acest 
sens. 

Potrivit dispozi iilor art. 97 alin. (2) lit. a), b) i f) din Legea educa iei 
na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, directorul unit ii de 
înv mânt are următoarele atribu ii: 

- este reprezentantul legal al unită ii de învă ământ i realizează 
conducerea executivă a acesteia; 

-  este ordonatorul de credite al unită ii de învă ământ; 
- r spunde de selec ia, angajarea, evaluarea periodic , formarea, 

motivarea i încetarea raporturilor de munc  ale personalului din unitatea de 
înv mânt. 

Mai mult, prevederile art. 5 alin.(1)-(3) din Hot rârea Guvernului nr. 72/2013, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, stabilesc: 

- Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemniza iile i alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, ... se face pe baza statelor de plat  ale unit ilor 
de înv mânt, verificate i validate de c tre inspectoratul colar în conformitate cu 
Ordinul prezentat la punctul d). 

Astfel, locurile de munc , categoriile de personal, mărimea concretă a 
sporului de condi ii vătămătoare, precum i condi iile de acordare a acestuia se 
stabilesc de c tre ordonatorul de credite = directorul unit ii de înv mânt, în baza 
unui Regulament cadru elaborat de ministerul coordonator (Ministerul Educa iei 
Na ionale i Cercet rii tiin ifice), prin Inspectoratul colar Jude ean. 

Primarul nu poate emite o dispozi ie în acest sens, neavând calitatea de 
angajator, iar în calitate de ordonator de credite al bugetului local, are obliga ii 
referitoare doar la asigurarea i aprobarea fondurilor bugetare necesare bunei 
func ion ri a unit ilor de înv mânt. 

În situa ia în care, nu se va proceda la revocarea dispozi iei susmen ionate, se 
vor ini ia demersurile pentru anularea acesteia la instan a de contencios 
administrativ competent . 
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OBIECTIV GENERAL III: DEZVOLTAREA CAPACIT II DE R SPUNS 
ÎN SITUA II DE URGEN  ŞI DE CRIZ  ŞI DE PREVENIRE A 
TENSIUNILOR SOCIALE 

 Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gorj este un organism 
interinstitu ional de sprijin al managementului situa iilor de urgen , care sub 
conducerea nemijlocit  a Prefectului jude ului Gorj, în anul 2016 şi-a desf şurat 
activitatea 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 
Na ional de Management al Situa iilor de Urgen  aprobat  prin Legea nr. 15/2005, 
H.G. 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), în baza 
Regulamentului privind organizarea, atribu iile şi func ionarea C.J.S.U. Gorj, 
aprobat prin ordinul prefectului nr 83/21.04.2015, ordinele prefectului 
nr.83/19.02.2016, nr.187/27.06.2015, nr. 207/05.07.2016 pentru reactualizarea şi 
completarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gorj şi a 
Planului de activitate ale C.J.S.U. Gorj pe anul 2016 nr. 2145002/12.01.2016. 

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. 
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 Planificarea, organizarea şi desf şurarea şedinţelor ordinare şi 
extraordinare 
 În anul 2016 au fost organizate şi desf şurate 8 şedin e ale C.J.S.U. Gorj, 
dup  cum urmeaz : 

 2 şedin e ordinare;  
 6 şedin e extraordinare. 

 În urma şedin elor au fost adoptate 6 Hot râri ale C.J.S.U. Gorj prin care au 
fost aprobate documente de organizare şi de lucru/planuri/proceduri operative şi 
planuri de m suri,  fiind realizate, în principal, urm toarele: 
 

 Aprobarea „Planului cu principalele activit i ale Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Gorj” nr. 2145002 din 12.01.2016; 

 Aprobarea sumelor propuse pentru a fi incluse în proiectul de Hot râre de 
Guvern în vederea finan rii din fondul de interven ie aflat la dispozi ia 
Guvernului pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice afectate de inunda iile din perioada 13-20.06.2016 pe 
teritoriul jude ului Gorj; 

 Aprobarea „Planului de m suri pentru atenuarea efectelor temperaturilor 
ridicate asupra popula iei” nr. 2121433 din 16.06.2016; 

 Aprobarea sumele propuse, pentru a fi incluse în proiectul de Hot râre de 
Guvern, în vederea finan rii din fondul de interven ie aflat la dispozi ia 
Guvernului, în scopul înl tur rii efectelor calamit ilor naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice afectate de inunda iile din perioadele 15 – 17.07.2016 şi 03 
– 04.07.2016, de pe teritoriul localit ilor Tg-Jiu, Tismana, Godineşti, 
Muşeteşti, Peştişani, Polovragi, Prigoria,  Roşia de Amaradia din jude ul 
Gorj; 

 Aprobarea „Planului de m suri al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Gorj pentru perioada sezonului rece 2016-2017” nr. 2145021 din 
20.10.2016; 

 Eliberarea în regim de urgen  de c tre Ocolul Silvic Polovragi a avizului 
necesar efectu rii lucr rilor de reparare a conductei de aduc iune subteran  
avariat  din zona Chemp Olte  II; 

 Aprobarea „Planific rii autorit ilor responsabile în vederea introducerii 
datelor cuprinse în formulare în aplica ia RO-RISK la nivelul jude ului Gorj, 
în vederea întocmirii registrului de capabilit i”. 

 
Solicit ri c tre Ministerul Afacerilor Interne/Ministerului Dezvolt rii Regionale 
și Administrației Publice pentru repartizarea sumelor alocate din Fondul de 

rezerv  bugetar /intervenție  la dispoziţia Guvernului, prev zut în bugetul de stat 
pe anul 2016, pentru judeţul Gorj 
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Prin adresele  nr. 9544/20.06.2016 i 8242/20.06.2016 emise de Institu ia 
Prefectului – Jude ul Gorj i Consiliul Jude ean Gorj s-a solicitat M.D.R.A.P. 
alocarea sumei de 9.685.800 lei din Fondul de Interven ie la dispozi ia Guvernului 
pentru refacerea infrastructurii rutiere de transport ca urmare a precipita iilor 
abundente c zute pe teritoriul jude ului Gorj în anul 2016, fiind avariate/distruse 
terasamente, pode e, drumuri jude ene, comunale, s teşti şi vicinale.  

Prin H.G. nr. 468/06.07.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru 
unele unit i administrativ-teritoriale afectate de calamit i naturale produse de 
inunda ii, publicat  în M.O. nr. 517/08.07.2016, pentru jude ul Gorj s-a alocat suma 
total  de 9.585.000 lei, dup  cum urmeaz : 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
Administrativ 

Teritorial  
Denumire obiectiv 

Valoarea 
estimativ  

-mii lei- 

Sume acordate 
conform H.G. 

nr.  
468/06.07.2016 

1. Consiliul 
Jude ean Gorj 

Refacere şi consolidare terasamente 
DJ 675C km 27+200 ÷ 28+000, sat 

Corşoru, comuna Alimpeşti 

5.000 5.000 

2. Oraş Novaci Refacere şi consolidare parte 
carosabil  a 14,5 km str zi (drumuri 
s teşti) şi a 4 pode e (3 pe Ds96, 1 pe 

DC 12) 

97 
(Str zi – 87; 
pode e -10) 

97 
 

3. Comuna 
Alimpeşti 

Refacere şi consolidare parte 
carosabil  drumuri s teşti 4 km (Ds-

16-0,1 km, Ds 38-2.9 km, Ds-25-1km)

440 440 

4. Comuna Baia de 
Fier 

Refacere parte carosabil  la 4 km 
drum comunal (DC 52-2,3km, DC 35-
1,7km), drumuri s teşti 2,97 km 
(Ds38-0,7km, Ds46-0,7km, Ds44-
1,2km, Ds23-0,12 km, Ds30-0,25km), 
pode  DE 2751    
Refacere şi consolidare terasamente 
DC 34 şi Ds13                                       

1521 
(DC – 359, Ds-

62), 
Cons.terasame
nt DS13-600, 

Cons. 
Terasament 
DC34-300, 

Pode  pe DE 
2751-200) 

1521 
 

5. Comuna 
Bustuchin 

Refacere şi consolidare terasament 
drum comunal DC 31C – 1,609km; 
refacere parte carosabil  3,038 km 
drumuri comunale (DC 31-2,138km, 
DC31A-0,9km), 0,8 km DV 16, 
consolidare 2 poduri pe DC31, 
DC31C şi 6 pode e (1 pe DC31A, 2 pe 
DC31C, 3 pe DC 31) 

855 
(DC 31C-560, 
DC31A-170, 

DC31-15, 
Dv16-20, 
poduri-40, 
pode e-50) 

855 
 

6. Comuna Refacere parte carosabil   1,6 km 155 155 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
Administrativ 

Teritorial  
Denumire obiectiv 

Valoarea 
estimativ  

-mii lei- 

Sume acordate 
conform H.G. 

nr.  
468/06.07.2016 

Bumbeşti Pi ic drumuri s teşti (Ds6-0,01, Ds10-1km, 
Ds16-0,5km);drum vicinal - DT1-
1km, drum aflat in domeniul public 
al comunei, consolidare pod pe DC12 
– pârâu Cern zoara)  

7. Comuna C preni Refacere şi consolidare terasamente  3 
drumuri s teşti (DV23, DV19, Ds10) 

49 49 

8. Comuna 
D nciuleşti 

Refacere şi consolidare 2 pode e de 
peste pârâul Ploscu a 

50 50 

9. Comuna 
Hurezani 

Refacere pode  peste Amaradia 250 250 

10. Comuna Licurici Decolmatare pârâu Matca în satele 
Licurici şi Totea (Curs de ap  
necodificat)  

100 0 

11. Comuna Roşia de 
Amaradia 

Refacere şi consolidare drum comunal 
5,9 km (DC 29 A-2,4 km, DC 29B-1,7 
km, DC 24 A – 1,8km); str zi 
(drumuri s teşti) 2.9 km (Ds 20-
0,2km, Ds 25-2.3km, Dv 33-0,4km); 
drumuri vicinale 23,4 km, drumuri 
aflate in domeniul public al comunei.  

897,8 
(DC 5,9 km-

590;Ds 2,9km-
261;DV 23,4 

km-46,80) 

897 
 

12. Comuna St neşti Refacere şi consolidare terasament 
drum comunal DC 146 Km 
0+686÷km2+300, sat V lari 

207 207 

13. Comuna 
Turcineşti 

Refacere parte carosabil  3 km drum 
vicinal (Dv 24,25,26,20,8)drumuri 
aflate in domeniul public al comunei; 
consolidare 1 pod, 2 pode e şi o punte 

34 34 

14. Comuna 
Vladimir 

Refacere parte carosabil  drum 
vicinal 0,8 km, drum aflat in 
domeniul public al comunei. 

30 30 

 TOTAL  9.685,8 9.585 

 
Prin adresele  nr. 11.228/04.08.2016 i 9.874/04.08.2016 emise de Institu ia 

Prefectului – Jude ul Gorj i Consiliul Jude ean Gorj s-a solicitat M.D.R.A.P. 
alocarea sumei de 3.347.000 lei din Fondul de Interven ie la dispozi ia Guvernului 
pentru refacerea infrastructurii rutiere de transport ca urmare a precipita iilor 
abundente c zute pe teritoriul jude ului Gorj, în perioada 3-4 iulie şi 15-17 iulie  
2016, fiind avariate/distruse poduri, pode e, drumuri comunale, s teşti şi vicinale.  

Prin H.G. nr. 752/12.10.2016 privind alocarea unei sume din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru 
unele unit i administrativ-teritoriale afectate de calamit i naturale produse de 
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inunda ii, publicat  în M.O. nr. 818/17.10.2016, pentru jude ul Gorj s-a alocat suma 
total  de 1.099.000 lei. 

Prin H.G. nr. 975/21.12.2016  privind alocarea unei sume din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, 
pentru unele unit i administrativ-teritoriale afectate de calamit i naturale produse 
de inunda ii,  publicat  în M.O. nr. 1044/23.12.2016, pentru jude ul Gorj s-a alocat 
suma total  de 2.248.000 lei. 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
Administrativ 

Teritorial  
Denumire obiectiv 

Valoarea 
solicitat  
-mii lei- 

Valoarea 
acordat  
prin H.G. 
752/2016 
-mii lei- 

Valoarea 
acordat  
prin HG 
975/2016 
-mii lei- 

1. Mun. Tg. Jiu Refacere dig de ap rare incint  pe râul 
Jiu, sectorul Pod Abator – Pod CF 
Bârseşti (260 ml). 

350 115 235 

2. Oraş Tismana Refacere şi consolidare parte carosabil  a 
4,5 km str zi (drumuri s teşti) şi a unui 
pode  pe DC 122. 

76 
(Ds-67,5, 

pode  -8,5) 
25 51 

3. Comuna 
Godineşti 

Refacere parte carosabil  la 1,3 km 
drum comunal (DC 115-1km, DC 123 – 
0,3km). 

135 44 91 

4. Comuna 
Muşeteşti 

Refacere parte carosabil  la 8 km drum 
comunal (DC 6 -2,5km, DC 3C - 4,5km, 
DC 5A – 1km), 0,100 km drumuri 
s teşti– Ds12), 2 pode e (1 pe DC 3C, 1 
pe DC 5A) 

708 
(DC  – 640; 

Ds-8, 
pode e -60) 

233 475 

5. Comuna 
Peştişani 

Refacere parte carosabil  la 2,1 km 
drum comunal (DC 132 -1,5km, DC 96 
-0,6 km), 0,800 km drumuri s teşti6 
(Ds37), 5 pode e (4 pe DC 132, 1 pe Ds 
37). 

208 
(DC – 130, 

Ds – 64, 
Pode e – 

14) 

68 140 

6. Comuna 
Polovragi 

Refacere şi consolidare terasamente  
5,950 km drumuri s teşti (Ds 18, DV 2, 
DV 3, DV 4, DV 9, DV 34, DV 37, Ds 
40, Ds 41), 0,400 km drumuri vicinale 
(DV 33, DV 22, drumuri aflate in 
domeniul public al comunei.) şi 7 
pode e (1 pe Ds 40, 3 pe DV 37, 2 pe DV 
33, 1 pe Ds41). 

408 
(Ds – 293, 
DV - 15, 
Pode e - 

100) 

134 274 

7. Comuna 
Prigoria 

Refacere parte carosabil  1,300 km 
drum comunal (DC 23 - 0,650 km, DC 
23A – 0,650 km, 1,570 km drumuri 
s teşti (Ds2 – 0,380 km, Ds 27 – 
0,260km, Ds39 – 0,200 km, Ds 50 – 

945(DC - 
97, DC 23-
698, Ds -97, 

DV - 53) 

310 635 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
Administrativ 

Teritorial  
Denumire obiectiv 

Valoarea 
solicitat  
-mii lei- 

Valoarea 
acordat  
prin H.G. 
752/2016 
-mii lei- 

Valoarea 
acordat  
prin HG 
975/2016 
-mii lei- 

0,150km, Ds 49 – 0,100 km, Ds42 – 
0,400 km, Ds 44 – 0,080 km), 0,860 km 
drumuri vicinale (DV 10 – 0,480 km, 
DV21 – 0,380 km, drumuri aflate in 
domeniul public al comunei), 
consolidare terasamente DC 23 (km 
2+100 – 2+150). 
 

8. Comuna Roşia 
de Amaradia 

Refacere şi consolidare terasament Ds 33 
(refacere 520 m, consolidare – 220m). 

517 170 347 

 TOTAL  3.347 1.099 2.248 

 
 

 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 mediei locale, au fost transmise prin Dispeceratul-Centrului 
Opera ional Jude ean/ISUJ Gorj, premerg tor evolu iei fenomenelor 
meteorologice:  

a. 46 inform ri meteorologice; 
b. 5 inform ri grindin ; 
c. 52 aten ion ri meteorologice COD GALBEN;  
d. 84 aten ion ri meteorologice pentru fenomene meteorologice periculoase 

imediate COD GALBEN;   
e. 15 aten ion ri hidrologice COD GALBEN;  
f. 15 aten ion ri hidrologice pentru fenomene imediate COD GALBEN;  
g. 2 avertiz ri grindin ; 
h. 12 avertiz ri hidrologice COD PORTOCALIU;  
i. 1 avertizare hidrologic  pentru fenomene imediate COD PORTOCALIU;  
j. 11 avertiz ri meteorologice COD PORTOCALIU;  
k. 10 avertiz ri meteorologice pentru fenomene meteorologice periculoase 

imediate. 
Ca urmare a fenomenului de dezghe  şi a precipita iilor abundente au fost 

afectate 17 localit i din jude ul Gorj în care s-au produs 31 de evenimente (9 
alunec ri de teren noi, 14 reactiv ri ale unor alunec ri de teren, 2 
pr buşiri/burduşiri/tas ri de teren şi 6 eroziuni). Cele mai afectate localit i au 
fost Bumbeşti-Pi ic, D nciuleşti şi Bustuchin.  
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 Începând cu luna decembrie 2016, la solicitarea M.A.I., institu ia  noastr  a 
solicitat tuturor autorit ilor publice din jude  i institu iilor specializate date cu 
privire la modalitatea de desz pezire (cu utilaje proprii sau contract de servicii) 
a celor 3 categorii de drumuri pentru perioada de iarn  2016 – 2017, informa iile 
privind denumirea operatorului economic, valoarea contractului, zonele acoperite 
de contract i perioada de valabilitate a contractului, fiind postate pe site-ul 
institu iei.   
 Nu exist  localit i care s  nu poat  efectua desz pezirea drumurilor publice 
cu utilaje proprii sau cu firme specializate, prin contract de servicii. 
 
 La solicitarea M.A.I., se monitorizeaz  i se comunic  lunar stadiul de 
pregătire i interven ie a autorită ilor locale i jude ene din pentru sezonul rece 
2016-2017, respectiv  situa ia utilajelor, situa ia contractelor de furnizare a 
materialelor antiderapante, situa ia materialelor antiderapante utilizate precum i pe 
cea a stocurilor de material. 
 

OBIECTIV GENERAL IV: CONDUCEREA ȘI COORDONAREA 
SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 

Obiectiv specific IV.1: Creşterea eficien ei în conducerea de c tre prefect a 
activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administra iei publice centrale 

În perioada de referin  s-au efectuat i prezentat conducerii Institu iei 
prefectului un num r de 11 analize/rapoarte cu privire la activitatea mai multor 
servicii publice deconcentrate: 

1. Informare privind activitatea Colegiului Prefectural al Jude ului Gorj în anul 
2015. M suri organizatorice   pentru buna desf şurare a activit ii Colegiului 
în anul 2016; 

2. Raport de activitate al Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj pentru trimestrul al IV-lea 2015; 

3. Implicarea activ  a Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Gorj în 
procesul de colectare a resurselor bugetare; 

4. Raport de activitate al Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj pentru trimestrul I  2016; 

5. Ac iuni desf şurate de Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  
Gorj în primele patru luni ale anului 2016 şi situa ia şomajului înregistrat la 
30.04.2016; 

6. Raport privind activitatea Agen iei pentru Protec ia Mediului Gorj în anul 
2015; 
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7. Raport privind activitatea de control desf şurat  de Serviciul de control în 
s n tate public  în primul semestru al anului 2016, conform planului anual 
de activit i pentru anul 2016; 

8. Informare cu privire la activit ile de control, constat rile f cute şi m surile 
întreprinse de I.T.M. Gorj pe semestrul I 2016 în vederea prevenirii  şi 
combaterii fenomenului muncii ,,la gri” şi a celei f r  forme legale de 
angajare; 

9. Raport de activitate al C.J.P.C. Gorj pentru trimestrul al II-lea 2016; 
10. Informare cu privire la ac iunile de control întreprinse şi m surile dispuse de 

c tre I.T.M. Gorj în primele 6 luni ale anului 2016 în vederea prevenirii 
accidentelor de munc  în rândul lucr torilor din toate domeniile de activitate 
ale jude ului Gorj; 

11. Raport privind activitatea desf şurat  de Serviciul Inspec ie Social  din 
cadrul A.J.P.I.S. Gorj în perioada 01.01.2016 – 31.10.2016. 

 

Obiectiv specific IV.2: Îmbun t irea monitoriz rii serviciilor publice 
deconcentrate prin intermediul bugetelor şi situa iilor financiare 

În baza art. 8, din Legea 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului 
republicat , a art. 2, alin.(2), pct.1, lit. (e) din H.G. nr. 460/2006 privind aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, 
precum şi a Hot rârii nr.1 adoptat  în cadrul şedin ei Colegiului Prefectural din data 
de 22.01.2009, s-a procedat la analiza situa iilor financiare şi a proiectelor de 
buget înaintate de serviciile publice deconcentrate care au solicitat avizul 
consultativ al prefectului. 

Astfel, s-au eliberat un num r de 36 avize pentru situa iile financiare şi 1 aviz 
asupra propunerilor proiectului de buget pentru anul 2017 şi estim rile pentru 
perioada 2018 - 2020, structurate dup  cum urmeaz : 

 7 Situa ii Financiare anuale încheiate la data de 31.12.2015; 

 10 Situa ii Financiare trimestriale încheiate la data de 31.03.2016; 

 10 Situa ii Financiare trimestriale încheiate la data de 30.06.2016; 

 9 Situa ii Financiare trimestriale încheiate data de la 30.09.2016; 

 1 Propuneri proiect de buget pentru anul 2017 şi estim rile pentru perioada 
2018 – 2020. 

Din situa ia prezentat  mai sus, se constat  faptul c  în anul 2016, 9 dintre 
Serviciile Publice Deconcentrate organizate la nivelul jude ului Gorj se 
conformeaz  frecvent prevederilor legale de a solicita avizul consultativ al 
prefectului asupra situa iilor financiare (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi tineret Gorj, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Gorj (activitate proprie i asistenţă socială), Casa Judeţeană de Pensii 
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Gorj, Direcţia pentru Agricultură Gorj şi OSPA Gorj, Agen ia Jude eană pentru 
Ocuparea For ei de Munca Gorj, Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Gorj).                                                                                                

Obiectiv specific IV.3: 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 
2016, s-au efectuat în urma unor schimb ri survenite în structurile ministerelor, 
autorit ilor şi altor institu ii din subordinea Guvernului. 
      În anul 2016, Colegiul Prefectural al jude ului Gorj s-a întrunit în 12 şedin e, 
emi ându-se în acest sens 12 Ordine ale Prefectului. 
     Totodat , în exercitarea atribu iilor ce-i revin, Colegiul Prefectural al Jude ului 
Gorj a adoptat 2 hot râri, respectiv:  

- Hotărârea nr.1/28.01.2016 pentru aprobarea Planific rii temelor propuse 
pentru a fi prezentate în cadrul şedin elor Colegiului Prefectural în anul 2016; 

- Hotărârea nr.2/29.08.2016 privind constituirea Comisiei de verificare a 
stadiului realiz rii m surilor stabilite la nivelul autorit ilor publice locale, privind 
deschiderea în bune condi ii a anului colar 2016-2017 în jude ul Gorj. 

Prin grija secretariatului colegiului prefectural, a fost urm rit modul de 
îndeplinire a hot rârilor adoptate, neînregistrându-se situa ii de nerespectare a 
acestora.  
 

a. Num rul domeniilor analizate în cadrul edin elor colegiului 
prefectural: 

1. Analiza activită ii serviciilor publice deconcentrate:  
2. Stabilirea domeniilor şi sectoarelor în care este necesară sau se poate 

realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice 
deconcentrate: 

3. Raportarea şi analiza stadiul implementării programelor, politicilor, 
strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului: 

4. Situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale din jude : 
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b. Num rul inform rilor prezentate în cadrul colegiului prefectural de 
c tre serviciile publice deconcentrate: 

În anul 2016, Colegiul Prefectural al Jude ului Gorj s-a întrunit în 12 edin e 
ordinare, în cadrul c rora au fost prezentate i dezb tute 36 materiale, respectiv: 

1. Pentru analiza activit ții serviciilor publice deconcentrate:  
‐ Informare privind activitatea Colegiului Prefectural al Jude ului Gorj în anul 

2015. M suri organizatorice   pentru buna desf şurare a activit ii Colegiului în 
anul 2016; 

‐ Raport de activitate al Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj pentru trimestrul al IV-lea 2015; 

- Implicarea activ  a Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Gorj în 
procesul de colectare a resurselor bugetare; 

- Raport de activitate al Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj pentru trimestrul I  2016; 

- Ac iuni desf şurate de Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  
Gorj în primele patru luni ale anului 2016 şi situa ia şomajului înregistrat la 
30.04.2016; 

- Raport privind activitatea Agen iei pentru Protec ia Mediului Gorj în anul 
2015; 

- Raport privind activitatea de control desf şurat  de Serviciul de control în 
s n tate public  în primul semestru al anului 2016, conform planului anual de 
activit i pentru anul 2016; 

- Informare cu privire la activit ile de control, constat rile f cute şi m surile 
întreprinse de I.T.M. Gorj pe semestrul I 2016 în vederea prevenirii  şi combaterii 
fenomenului muncii ,,la gri” şi a celei f r  forme legale de angajare; 

- Raport de activitate al C.J.P.C. Gorj pentru trimestrul al II-lea 2016; 
- Informare cu privire la ac iunile de control întreprinse şi m surile dispuse 

de c tre I.T.M. Gorj în primele 6 luni ale anului 2016 în vederea prevenirii 
accidentelor de munc  în rândul lucr torilor din toate domeniile de activitate ale 
jude ului Gorj; 

- Raport privind activitatea desf şurat  de Serviciul Inspec ie Social  din 
cadrul A.J.P.I.S. Gorj în perioada 01.01.2016 – 31.10.2016. 

 
2. Pentru stabilirea domeniilor şi sectoarelor în care este necesar  sau se 

poate realiza cu eficienţ  acţiunea coordonat  a mai multor servicii 
publice deconcentrate: 

- Stadiul preg tirii unit ilor de înv mânt pentru începutul anului şcolar 
2016-2017. 
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3. Pentru raportarea şi analiza stadiul implement rii programelor, 
politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului: 
‐ Noul sistem fiscal – m suri de relansare fiscal ; 
‐ Sprijinul financiar acordat fermierilor din jude ul Gorj, prin APIA, în anul 

2016, în concordan  cu Politica Agricol  Comun  2015-2020; 
‐ Modul în care a fost îndeplinit Programul de iarn  al Sec iei de Drumuri 

Na ionale Târgu Jiu în sezonul 2015-2016; 
‐ Informare privind acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei în jude ul 

Gorj pentru sezonul rece 2015-2016; 
‐ Informare privind stadiul preg tirii campaniei agricole din prim vara anului 

2016 şi realiz ri pân  la aceast  dat ; 
‐ Stadiul depunerii cererilor unice de plat  de c tre fermierii din jude ul Gorj 

în Campania 2016; 
‐ Repartizarea, distribuirea si eliberarea biletelor de tratament balnear, 

componenta principal  a activit ii C.J.P. Gorj; 
- M surile sanitare veterinare şi pentru siguran a alimentelor care vor fi 

întreprinse de D.S.V.S.A. Gorj în perioada premerg toare S rb torilor Pascale 
2016; 

- Concluzii rezultate în urma desf şur rii controalelor de prevenire în 
unit ile sanitare cu paturi din jude ul Gorj; 

- Preg tirea sezonului de tabere 2016; 
- V muirea bunurilor care fac obiectul trimiterilor poştale din afara spa iului 

Uniunii Europene c tre persoane fizice din România; 
- Organizarea Sistemului Na ional şi Jude ean de Management al Situa iilor 

de Urgen ; 
- Informare privind m surile de supraveghere sanitar  veterinar  i pentru 

siguran a alimentelor în perioada s rb torilor de iarn  2016-2017. 
 

4. Pentru situaţia şi evoluţia st rii generale economice, sociale, culturale 
din județ: 

- Efectele emisiilor de gaze cu efect de ser  asupra procesului de înc lzire şi 
impactul lor la nivelul jude ului Gorj; 

- Evolu ia principalilor indicatori economico – sociali în anul 2015 – date 
operative; 

- Raportul st rii de s n tate a popula iei din jude ul Gorj în anul 2016 pe baza 
analizei principalilor indicatori demografici; 

- Evaluarea şi atestarea nivelului de calitate a serviciilor educa ionale a 
şcolilor din jude ul Gorj; 

- Situa ia statistic  a pensionarilor la nivelul jude ului Gorj la data de 
31.05.2016; 
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- Starea de degradare a terenurilor din jude ul Gorj; 
- Rela ia Direc iei Jude ene pentru Cultur  Gorj cu autorit ile publice locale 

privind patrimoniul na ional; 
- Repartizarea, distribuirea si eliberarea biletelor de tratament balnear, 

componenta principal  a activit ii C.J.P. Gorj; 
- Evolu ia şomajului şi principalele ac iuni organizate de Agen ia pentru 

Ocuparea For ei de Munc  Gorj; 
- Rezultatele sportive ale anului 2016; 
- Raport privind starea de s n tate a copiilor şi tinerilor rezultat  din 

examenele medicale de bilan  şi triajele epidemiologice efectuate în unit ile de 
educa ie şi înv mânt din jude ul Gorj, cu referire la anul şcolar 2015 – 2016 şi 
începutul anului şcolar 2016 - 2017; 

- Raport cu privire la starea înv mântului din jude ul Gorj în anul şcolar 
2016-2017. 
 

OBIECTIV GENERAL V: IMPLEMENTAREA POLITICILOR 
GUVERNULUI ÎN TERITORIU 

 

Obiectiv specific: Creşterea gradului de monitorizare a problematicii 
specifice minorit ilor na ionale 

 

       În anul 2016 a fost efectuat  o analiz  cu privire la comunit ile informale din 
unit ile administrativ teritoriale cu num r semnificativ de romi, din jude ul Gorj, 
care nu au reglementat  situa ia juridic  a locuin elor şi/sau terenurilor aflate în 
posesia familiilor de romi, precum şi num rul estimativ al gospod riilor aflate în 
aceast  situa ie, document ce a fost comunicat în luna februarie 2016 Agen iei 
Na ionale pentru Romi.  Din analiz  a reie it faptul ca în situa ia de mai sus se afl  
un num r de 18 comunit i de romi cu aproximativ  2176 gospod rii. 
       Împreun  cu D.S.P. Gorj i I.S.J. Gorj s-a realizat o analiz  cu şcolile din 
mediul rural din jude ul Gorj, care nu beneficiaz  de re ea de apa 
curenta/canalizare/alte utilit i şi în care sunt înregistra i elevi de etnie rom , 
document ce a fost transmis i Agen iei Na ionale pentru Romi.  Din analiz  a 
reie it c  un num r de 8 unit i colare din 8 U.A.T.-uri din jude  nu au 
autoriza ie sanitar  de func ionare ca urmare a lipsei utilit ilor mai sus 
enumerate. 
       La solicitarea A.N.R., a fost reactualizat  baza de date cu coordonatele de 
contact ale resurselor umane rome specializate şi active la nivel jude ean şi local: 
12 exper i locali romi din cadrul prim riilor, 1 inspector pentru şcolarizarea 
minorit ii romilor din cadrul ISJ Gorj, 2 profesori de limba romani, 4 mediatori 
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şcolari pentru şcolarizarea romilor i 15 mediatori sanitari pentru 
comunit ile cu romi.  
       La solicitarea Agen iei Na ionale pentru Romi s-a transmis situa ia la zi a 
implement rii m surilor sectoriale cuprinse în Planurile Jude ene de M suri, 
în conformitate cu H.G.nr.18/2015, sub aspectul angaj rii în prim rii a exper ilor 
locali pentru romi, a elabor rii şi adopt rii planurilor locale de ac iune, asumate de 
Consiliile Locale prin H.C.L., rezultând c  în jude ul Gorj s-au constituit pân  în 
prezent Grupuri de Ini iativ  Local  (GIL) şi Grupuri de Lucru Locale (GLL) 
precum şi Planurile de Ac iune la nivel local, aprobate prin H.C.L. în localit ile 
Bumbeşti-Jiu, ân reni, Tg-C rbuneşti, Motru şi Scoar a. 
       Urmare solicit rii Ministerului Fondurilor Europene din luna august 2016, a 
fost transmis  situa ia angaja ilor din cadrul institu iilor publice, de la nivel 
jude ean şi local, care au ca atribu ii îmbun t irea situa iei romilor (ex. 
exper i jude eni, exper i locali, mediatori sanitari, mediatori şcolari, inspectori etc.), 
pentru a fi creat  o baz  de date ce va fi utilizat  pentru diseminarea rezultatelor 
ob inute în procesul de implementare al Strategiei şi va fi inclus  în platforma 
na ional  de comunicare, dezvoltat  de c tre Punctul na ional de contact în 
parteneriat cu Comisia European . 
      În luna octombrie 2016 a fost transmis  o adres  Agen iei Na ionale pentru 
Romi, pentru a  analiza posibilitatea atribuirii de locuri speciale pentru cet enii 
români de etnie rom , prin concurs, la Şcoala Na ional  de Preg tire a 
Agen ilor de Penitenciare din localitatea Târgu Ocna, jude ul Bac u.      
     S-au f cut demersuri în luna noiembrie 2016 în vederea introducerii în 
organigrama Prim riei icleni pentru anul 2017 a unui post de referent 
pentru minoritatea rom , în contextul prevederilor H.G.nr.18/2015 pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cet enilor români 
apar inând minorit ii rome pentru perioada 2015-2020. 
      În implementarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea particip rii în 
înv mântul pre colar a copiilor provenind din familii defavorizate, cunoscut  i 
sub numele de Legea Fiecare Copil în Gr dini , Asocia ia Ovidiu Ro în 
parteneriat cu Institu ia Prefectului jude ul Gorj au desf urat Caravana Poft  
de Carte, de care au beneficiat copiii de vârst  pre colar  din comunit i rurale 
s race din jude ul nostru, proiectul având ca obiectiv promovarea cititului  în rândul 
copiilor defavoriza i i al p rin ilor lor, precum i încurajarea unei alimenta ii cât 
mai s n toase. Caravana s-a desf urat în jude ul Gorj în perioada 14 – 18 
noiembrie 2016 în 3 din urm toarele 5 comunit i propuse: Polovragi, Albeni, 
Ro ia de Amaradia, Tele ti i Hurezani. 

 
Obiectiv specific: Creşterea eficienţei în monitorizarea implement rii 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cet ţenilor români 
aparţinând minorit ţii rome pentru perioada 2015-2020 
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Prin Hot rârea Guvernului nr. 18/2015 de aprobare a  Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor pentru 
perioada 2015-2020, Guvernul României s-a angajat 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. 
     Grupul de lucru mixt (GLM) (ce cuprinde un num r de 32 de persoane) 
este format la nivel jude ean din reprezentan i ai structurilor deconcentrate ale 
ministerelor, membrii organiza iilor neguvernamentale şi delega i ai comunit ilor 
locale cu un num r semnificativ de cet eni români apar inând minorit ii rome, 
inclusiv consilieri jude eni/locali. 

În anul 2016 Grupul de Lucru Mixt din jude ul Gorj s-a întâlnit în cadrul a 
trei şedin e, dup  cum urmeaz : 
a. Şedin a Grupului de Lucru Mixt din data de 14.01.2016, a avut pe ordinea de 
zi: 
 

 Preciz ri privind întocmirea Raportului de progres pentru anul 2015, 
referitor la implementarea Planului Jude ean de M suri, în conformitate 
cu H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de incluziune 
a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru perioada 2014-
2020; 

 Aspecte privind oportunit ile de finan are pentru anul 2016, vizând 
comunit ile de romi; 

 
b. Şedin a Grupului de Lucru Mixt din data de 26.08.2016, a avut pe ordinea de 
zi: 

 Discu ii privind m surile asumate în planurile de ac iune ale Strategiei 
Guvernului României de Incluziune a cet enilor români apar inând 
minorit ii rome pentru perioada 2015-2020; 

 Probleme şi dificult i întâmpinate, sugestii, recomand ri, propuneri de 
solu ii în vederea implement rii H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români 
apar inând minorit ii rome pentru perioada 2015-2020.   

 Informare cu privire la m surile întreprinse privind rezolvarea regimului 
juridic pentru a ez rile informale ale  romilor (acte de proprietate si de 
identitate); 

 Informare cu privire la ac iunile mediatorilor sanitari, colari si ai 
exper ilor romi din cadrul prim riilor de la nivelul jude ului Gorj. 
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c. Şedin a Grupului de Lucru Mixt din data de 02.11.2016, a avut pe ordinea de 
zi: 

 M suri privind rezolvarea regimului juridic al aşez rilor cet enilor de 
etnie rom  din jude ul Gorj (acte de proprietate şi acte de identitate); 

 M suri şi ac iuni privind incluziunea cet enilor de etnie rom  la nivel 
local şi jude ean implementate pân  la data de 30.09.2016 de c tre 
institu iile reprezentate în Grupul de Lucru Mixt, pe aria lor de activitate; 

 M suri de prevenire a st rilor conflictuale în comunit ile de etnie rom  
din jude ul Gorj; 

 Prevenirea şi combaterea infrac iunilor electorale în contextul alegerilor 
pentru Senat şi Camera Deputa ilor din data de 11 decembrie 2016; 

 

 
Obiectiv specific: Creşterea gradului de cunoaştere a st rii economico-
sociale a jude ului Gorj 

 
 În anul 2016 s-au realizat 7 analize i studii efectuate cu privire la 
principalele probleme i tendin e ale mediului social i economic din jude , dup  
cum urmeaz : 

1. Evolu ia principalilor indicatori economico – sociali în anul 2015 – date 
operative; 

2. Raportul st rii de s n tate a popula iei din jude ul Gorj în anul 2016 pe baza 
analizei principalilor indicatori demografici; 

3. Situa ia statistic  a pensionarilor la nivelul jude ului Gorj la data de 
31.05.2016; 

4. Starea de degradare a terenurilor din jude ul Gorj; 
5. Evolu ia şomajului şi principalele ac iuni organizate de Agen ia pentru 

Ocuparea For ei de Munc  Gorj; 
6. Raport privind starea de s n tate a copiilor şi tinerilor rezultat  din 

examenele medicale de bilan  şi triajele epidemiologice efectuate în unit ile 
de educa ie şi înv mânt din jude ul Gorj, cu referire la anul şcolar 2015 – 
2016 şi începutul anului şcolar 2016 - 2017; 

7. Raport cu privire la starea înv mântului din jude ul Gorj în anul şcolar 
2016-2017 

În pus, trimestrial, Comisia Naţională de Prognoză, institu ie aflat  în 
subordinea Ministerului Finan elor Publice, realizeaz  o anchet  economic  de 
conjunctur  în sectorul industrial prin care, pe baza r spunsurilor agen ilor 
economici intervieva i referitoare la nivelul produc iei industriale, comenzilor, 
stocurilor, pre urilor, pot fi elaborate prognoze pe termen scurt. 
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Pentru realizarea acestei anchete de conjunctur , la solicitarea Comisiei 
Na ionale de Prognoz  institu ia prefectului solicit  agen ilor economici din 
eşantionul stabilit, agen i economici selecta i în concordan  cu informa iile 
privind activitatea acestora, rezultate din bilan urile contabile, completarea 
chestionarelor. Acestea sunt centralizate şi transmise Comisiei Na ionale de 
Prognoz . 

Pe baza r spunsurilor, Comisia Na ional  de Prognoz  elaboreaz  şi 
transmite institu iei prefectului sinteza rezultatelor privind estimarea evoluţiei din 
sectorul industrial, aceasta fiind comunicat  agen ilor economici intervieva i. 
 

Obiectiv specific: Creşterea gradului de cunoaştere şi monitorizare la 
nivelul jude ului a politicilor şi programelor na ionale adoptate în 
contextul politicilor Uniunii Europene 

 

Pentru includerea în Programul Național de Dezvoltare Local  a unit ilor 
de înv mânt preuniversitar în vederea finan rii de la bugetul de stat a lucr rilor 
necesare pentru ob inerea autoriza iei sanitare de func ionare, au fost informate 
autorit ile locale ale unit ilor administrativ-teritoriale care au în administrare 
unit i de înv mânt f r  autoriza ie sanitar  de func ionare cu privire la 
necesitatea transmiterii c tre ministerul de resort a documenta iei prev zute de 
OMDRAP nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, republicat, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 

 La solicitarea MDRAP, a fost realizat  o analiză a unită ilor de 
învă ământ preuniversitar care nu mai solicită finan are din Programul Na ional de 
Dezvoltare Local  din diverse motive (unitatea de înv mânt urmeaz  a fi 
desfiin at , s-a ob inut autoriza ia sanitar  de func ionare, etc.). 

Au fost informate autorit ile publice locale ale unit ilor administrativ-
teritoriale incluse în listele de obiective aprobate prin ordin al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvolt rii regionale şi administra iei publice, cu privire la posibilitatea 
finanţării de la bugetul de stat a reabilitării/modernizării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. De 
asemenea, li s-a pus în vedere acestor unit i administrativ-teritoriale urgentarea 
preg tirii documenta iilor tehnico-economice prev zute de lege pentru realizarea 
lucr rilor de investi ii i transmiterea documenta iei c tre ministerul de resort. 

Pentru evitarea riscului de pierdere a finan ării obiectivelor de investi ii 
incluse în Programul Na ional de Dezvoltare Local , s-a solicitat autorit ilor 
publice locale vizate de aceast  situa ie transmiterea documentelor necesare 
încheierii contractului de finan are, conform preciz rilor Ministerului Dezvolt rii 
Regionale i Administra iei Publice. 
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Au fost informate autorit ile publice locale, la solicitarea Agen iei Na ionale 
de Administrare Fiscal  (ANAF) şi a Ministerului Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice (MDRAP), cu privire la obliga ia acestora de a transmite 
c tre organele fiscale ale A.N.A.F. de la nivel teritorial a Formularului 401 
referitor la datele privind proprietăţile imobiliare deţinute de nerezidenţi pe 
teritoriul României, conform prevederilor Ordinului comun MFP/MDRAP 
nr.4031/2067/2015. Autorit ile locale au fost aten ionate asupra faptului c  
netransmiterea datelor în termen sau completarea incorect  a datelor privind 
propriet ile imobiliare de inute de reziden i ai altor state membre ale Uniunii 
Europene pe teritoriul României poate conduce la implicarea rii noastre în 
circumstan e fiscale litigioase sau chiar la declanşarea procedurii de infringement. 

La solicitarea Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice i 
Ministerului Fondurilor Europene, autorit ile publice locale au fost informate cu 
privire la riscurile şi consecinţele retragerii unităţilor administrativ-teritoriale care 
fac parte din asociaţii de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei, apei uzate şi 
colectării deşeurilor, cu accent pe consecin ele negative ale renun area unilateral  
la contractele de delegare a serviciilor de ap  / ap  uzat  / colectare a deşeurilor 
asupra implement rii proiectelor finan ate din fonduri europene nerambursabile. 

În vederea elabor rii Programului de construc ii locuin e sociale pentru anul 
2017, conform prevederilor Legii locuin elor nr.114/1996, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, precum i a Raportului pentru fondul de 
locuin e pe care îl au în administrare U.A.T.-urile, s-a solicitat transmiterea 
documenta iei aferente c tre ministerul de resort. 

Pentru elaborarea Programului de locuin e sociale destinate chiria ilor 
evacua i din casele na ionalizate pentru anul 2017, s-a solicitat unit ilor 
administrative-teritoriale din jude  transmiterea c tre Ministerul Dezvolt rii 
Regionale şi Administra iei Publice a Listei locuin elor sociale propuse a fi 
finan ate în anul 2017 i a Situa iei sintez  privind solu ionarea cererilor de locuin  
formulate de persoane evacuate din locuin ele retrocedate. 

În contextul punerii în aplicare a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficien a energetic  la 
utilizatorii finali şi serviciile energetice, directiv  ce a fundamentat apari ia OUG 
nr.18/2009 privind creşterea performan ei energetice a blocurilor de locuin e, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, în vederea elabor rii Programului na ional 
de reabilitare termică a blocurilor de locuin e, s-a solicitat autorit ilor publice 
locale identificarea i inventarierea blocurilor de locuin e construite dup  proiecte 
elaborate pân  în anul 1990 i transmiterea informa iilor Ministerului Dezvolt rii 
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Regionale şi Administra iei Publice, în calitate de autoritate competent   în 
domeniul creşterii performan ei energetice a cl dirilor. 

La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, au fost solicitate, centralizate 
i comunicate date având ca obiect  prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

Au fost centralizate i comunicate semestrial c tre Agen ia Na ional  
Antidrog datele rezultate din monitorizarea acţiunilor de control privind 
producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substanţe şi/sau produse 
noi, cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate. 

Au fost elaborate i transmise c tre autorit ile publice locale i serviciile 
publice deconcentrate din jude  adrese de informare referitoare la cereri de 
proiecte i consultări publice privind oportunită i de finan are din fonduri europene 
i alte programe de finan are nerambursabil , precum: supunerea spre consultare 

public   a „Ghidului Solicitantului - Condi ii specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul priorit ii de investi ie 2.1 – microîntreprinderi” din cadrul programului 
Opera ional Regional; lansarea, de c tre Agen ia pentru Finan area Investi iilor 
Rurale (AFIR), a unei dezbateri publice privind îmbun t irea şi completarea 
Ghidului de prevenire a neregulilor privind crearea de condi ii artificiale pentru 
ob inerea fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programul Na ional de 
Dezvoltare Rural  2014–2020 (PNDR 2014-2020);  lansarea de c tre MOL 
România în colaborare cu Funda ia pentru Parteneriat a edi iei 2016 a programului 
„Spa ii verzi” – componenta de finan are Spa ii Verzi Urbane i „Spa ii verzi” – 
componenta de finan are Arii Naturale Protejate;  

Au fost elaborate i comunicate autorit ilor publice locale preciz ri privind 
modalitatea de cooperare, asociere, înfrăţire cu autorităţi publice similare din alte 
state. 

S-a transmis o informare c tre autorit ile publice locale cu privire la 
publicarea, de c tre Agen ia Na ional  pentru Achizi ii Publice (ANAP), spre 
consultare public , a variantei de lucru a proiectului Normelor metodologice de 
aplicare a Legii privind concesiunile de lucr ri și servicii. 

La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, au fost solicitate, colectate 
i centralizate date privind situaţia cantinelor existente în judeţul Gorj. 

S-a solicitat autorit ilor publice locale solicitarea Ministerului Dezvolt rii 
Regionale şi Administra iei Publice de a transmite propunerile de modificare a 
anexelor la H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale 
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a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 
publice, înso ite de documentele justificative aferente. 

  Pentru fundamentarea ac iunilor ce trebuie dezvoltate pentru îndeplinirea 
obliga iilor ce deriv  din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informa ii 
spa iale în Uniunea European  (INSPIRE), la solicitarea Ministerului Dezvolt rii 
Regionale i Administra iei Publice au fost diseminate autorit ilor publice locale, 
colectate, centralizate i transmise ministerului de resort chestionare privind 
dezvoltarea sistemelor de e-Guvernare în domeniul urbanismului şi autorizării 
lucrărilor în construcţii. 

Pentru a analiza impactul programelor şi prevederilor normative privind 
construc ia de locuin e sociale în rândul unit ilor administrativ-teritoriale (Legea 
locuin ei nr.114/1996, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi O.U.G. 74/2007, 
cu modific rile şi complet rile ulterioare), la solicitarea Ministerului Dezvolt rii 
Regionale i Administra iei Publice, au fost transmise autorit ilor publice locale, 
colectate, centralizate i comunicate ministerului de resort Chestionarul cu privire 
la Programul de construc ii locuin e sociale, derulat în conformitate cu prevederile 
Legii locuin ei nr.114/1996, cu modific rile şi complet rile ulterioare, i 
Chestionarul cu privire la Programul de construc ii locuin e sociale destinate 
chiria ilor evacua i din casele na ionalizate, derulat în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr.74/2007, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.84/2008. 

 Derularea Programului Opera ional Ajutorarea persoanelor 
Defavorizate (POAD 2015 - 2016) la nivelul jude ului Gorj 

 La nivelul jude ului Gorj, derularea programului POAD 2015-2016 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. Baza legal  european  o reprezint  Regulamentul nr. 
223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014. 
 Astfel, prin Ordinele Prefectului jude ului Gorj nr. 206  din 27.08.2015 i 
nr. 96 din 04.03.2016 s-a actualizat Grupul de lucru pentru monitorizarea 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, la nivelul 
judeţului Gorj, grup format din 16 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.  
 Campania de distribuire efectiv  a ajutoarelor alimentare c tre prim rii s-a 
desf şurat în perioada 17.06.2016 – 15.08.2016, prin care operatorul economic S.C. 
NED GROUP SRL Constan a a furnizat un num r de 152.672 pachete cu alimente 
pentru a fi distribuite beneficiarilor finali. Distribuirea c tre popula ie s-a realizat în 
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cadrul a dou  etape, pentru listele ini iale (realizate de prim rii, AJOFM, CJP, 
AJPIS i DGASPC) i pe listele de suplimentare pentru pachetele alimentare care 
au r mas nedistribuite. Dup  derularea primei etape, având în vedere prevederile 

art. 51, lit. b din H.G. nr. 799/2014 privind implementarea POAD, cu modific rile 
şi complet rile ulterioare, Institu ia Prefectului – jude ul Gorj a solicitat tuturor 
Institu iilor Prefectului din ar  s  ne comunice dac  la nivelul jude ului respectiv 
exist  solicit ri neacoperite privind acordarea de ajutoare alimentare. În baza 
r spunsului negativ începând cu data de 26.08.2016 s-a trecut la derularea 
urm toarei etape, cea de distribu ie a pachetelor de alimente pe listele de 
suplimentare întocmite de c tre primari. 

Un num r de 2 U.A.T.-uri (din cele 70 de U.A.T.-uri din jude ), Berle ti i 
Cîlnic, au solicitat pachete de alimente suplimentare de la alte U.A.T.-uri care 
aveau excedent, respectiv Licurici i B le ti. Compensarea s-a realizat cu acordul 
Institu iei prefectului – Jude ul Gorj. 

Din totalul de 152.672 pachete distribuite de c tre U.A.T.-uri,  au fost 
distribuite  

în mediul urban un nr. de 42.016 pachete, reprezentând 27,52 % din 
num rul total de pachete distribuite, din care în 2 municipii un nr. de  23.766 
pachete iar în 7 ora e restul de 18.250 pachete. 

În mediul rural, în 61 de comune, au fost distribuite un nr. de 110.653 
pachete, reprezentând 72,48 % din num rul total de pachete distribuite. 

Membrii Grupul de lucru pentru monitorizarea Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, la nivelul judeţului Gorj  au efectuat, prin 
sondaj,  un num r de 25 de controale  la loca iile U.A.T.-urilor de unde s-au 
distribuit beneficiarilor finali pachetele cu alimente atât în perioada de  
recep ie/livrare cât i în perioada de distribu ie. 

 
 
Obiectiv specific : Creşterea gradului de monitorizare a realiz rii în 
jude ul Gorj a programelor guvernamentale 

 

 Programul de construc ii locuin e sociale 
În conformitate cu prevederile Legii locuin ei nr. 114/1996 şi ale 

Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, în cadrul Ministerului Dezvolt rii 
Regionale şi Administra iei Publice se deruleaz  Programul de construcţii 
locuinţe sociale.  
 Conform actelor normative precizate, finan area construc iilor de locuin e 
sociale se asigur  din bugetele locale şi din transferuri de la bugetul de stat, 
stabilite anual cu aceast  destina ie în bugetul Ministerului Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice. 



76 
 

 Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, 
conform prevederilor programelor de investi ii, sunt de competen a autorit ilor 
administra iei publice locale respective, care sunt obligate s  urm reasc  şi s  
asigure respectarea prevederilor legale. 
 În vederea elabor rii pentru anul 2016 a Programului de construcţii locuinţe 
sociale realizate conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, consiliile 
locale trebuie s  transmit  ministerului, Lista cuprinzând locuinţele sociale 
propuse a fi finanţate în anul 2016 (obiective noi). 

Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a monitorizat transmiterea de c tre 
autorit ile publice locale a documentelor pentru întocmirea listei cuprinzând 
locuin elor sociale propuse a fi finan ate în cadrul programului pe anul 2016.  

 
 Programul „Lapte  - corn” conform O.U.G. nr. 96/2002, O.U.G. 

70/2003 şi H.G. 714/2008, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. 

Au fost parcurse urm toarele etape şi obiective: 
- condi iile de depozitare a produselor ,,Lapte – corn” – se verific  dac  

unitatea de ine un spa iu curat, separat, identificat şi special destinat în acest scop şi 
dac  frigiderul din dotare este curat şi func ional, dotat cu termometru de control 
pentru monitorizarea temperaturilor de p strare a produselor ce necesit  condi ii de 
refrigerare). 

- controlul fizic al produselor ,,Lapte – corn” – se efectueaz  controlul 
organoleptic, se verific  integritatea ambalajelor, data durabilit ii minimale şi 
elementele de identificare de pe ambalajele colective şi individuale ale produselor. 
De asemenea, se verific  modul de respectare a condi iilor de depozitare prescrise 
de produc tori. 

- controlul documentar – se verific  existen a deciziei anuale de numire a 
persoanei responsabile/înlocuitoare privind distribu ia produselor ,,Lapte – corn”, 
precum şi graficul de monitorizare a temperaturilor de refrigerare. 

- controlul echipamentului de protec ie sanitar  a produselor, pe care îl de ine 
persoana responsabil /înlocuitoare. 

În perioada de referin , inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au verificat un num r de 
42 unit i de înv mânt şcolar şi preşcolar din Târgu-Jiu, Turcineşti, Schela, 
B l neşti, Br neşti, Ioneşti, Aninoasa, ân reni, Crasna, Rovinari, Motru. 

Au fost efectuate verific ri şi controale fizice la depozitul alimentar frigorific 
al SC DEBORA SRL Tg-Jiu, care distribuie produsele lactate în unit ile de 
înv mânt pe teritoriul jude ului Gorj. Pe lâng  verific rile men ionate, din aceast  
unitate a fost prelevat  o prob  de lapte UHT pentru controlul microbiologic al 
con inutului de microorganisme patogene (Enterobacteriaceae). Rezultatele 
analizelor efectuate au fost conforme cerin elor din legisla ia european . 
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De asemenea, a fost inspectat  unitatea de panifica ie care produce şi 
distribuie cornul şcolar pentru unit ile de înv mânt de pe teritoriul jude ului Gorj 
– SC VEL PITAR SA – unitatea Tunel I, Tg.-Jiu. 

În perioada men ionat  nu au fost eviden iate neconformit i, fiind 
respectate prevederile legisla iei sanitare-veterinare şi pentru siguran a alimentelor 
în vigoare. 
 

OBIECTIV GENERAL VI: ÎMBUN T IREA SERVICIILOR 
PUBLICE FURNIZATE CET ȚENILOR DE C TRE INSTITUȚIA 
PREFECTULUI- JUDEȚUL GORJ 

 

Obiectiv specific: ”Dezvoltarea serviciului public de apostilare a 
documentelor” 
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, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 

Eliberarea apostilei în cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj se 
efectueaz  în aceeași 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 prev zute 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 ). 
 În anul 2016 la Biroul Apostil  din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul 
Gorj, s-a eliberarat apostila pentru un num r de 1579 acte oficiale administrative. 
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 Raportând num rul cererilor înregistrate şi num rul apostilelor eliberate în 
anul 2016, la cele 12 luni ale anului, se poate observa c , media lunar  a 
num rului de apostile eliberate a fost de cca. 132 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 august (278 apostile 
eliberate), iar luna cu cele mai pu ine solicit ri a fost luna noiembrie (80 
apostile eliberate). 

 

 
 Au fost efectuate ac iuni de verificare a actelor oficiale administrative pentru 

care s-a solicitat eliberarea apostilei la Instituția Prefectului – Județul Gorj, acte 
eliberate de instituții cu sediul în alte județe decât județul Gorj, verificarea acestora 
necesitând acțiuni comune întreprinse împreun  cu institu iile prefectului din 
județele respective. 

Totodat , a fost actualizat  și baza de date cu privire la specimenele de 
semn turi și ștampilele utilizate la eliberarea actelor oficiale administrative la 
nivelul instituțiilor implicate din județul Gorj. 

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  nicio plângere/sesizare cu 
privire la modul de desf şurare a acestei activit i.  
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CAPITOLUL III. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 
 
Îmbun t irea calit ii serviciului public de eliberare a permiselor de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a 
Vehiculelor Gorj este aparat de specialitate, înfiinţat în temeiul art. 1, alin. 1, din 
Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 
1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere i înmatriculare a vehiculelor şi 
funcţionează în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj.  

Serviciul public comunitar este subordonat direct prefectului şi nemijlocit 
subprefectului care coordonează activitatea serviciilor publice comunitare.  

Coordonarea şi controlul metodologic al serviciului este asigurată de 
Direcţia Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor. 

Lucrătorii serviciului nostru i-au intensificat activită ile, răspunzând cu 
promptitudine solicitărilor survenite din partea cetă enilor, cu respectarea 
întocmai a cadrului legislativ în vigoare. 

La nivelul serviciului au fost schimbate toate sta iile de lucru i imprimantele 
aferente acestora, unele dintre acestea func ionând din anul 2004. 

Activit ți desf șurate pe linie de înmatricul ri 

 

Pentru o monitorizare i evaluare eficientă a activită ii desfă urate de 
fiecare lucrător din cadrul compartimentului, săptămânal s-a întocmit o situa ie cu 
activită ile executate, lunar efectuându-se o analiză în acest sens în vederea luării 
unor măsuri de îmbunătă ire a calită ii muncii. 

Solicitările înmatriculării vehiculelor fără plata taxei pe poluare au 
continuat, fiind primite, din anul 2008 până în prezent, un număr de 4325 vehicule 
înmatriculate fără taxa pe poluare conform O.G. nr. 50 / 2006, în baza sentinţelor 
judecătoreşti definitive şi executorii, prin care SPCRPCIV Gorj este obligat să 
procedeze la înmatricularea acestor vehicule fără plata taxei pe poluare. 

În perioada analizată, un număr de 0 vehicule au fost înmatriculate fără taxa 
pe poluare, conform O.G. nr. 50 / 2006, în baza sentinţelor judecătoreşti definitive 
şi executorii. 

Statistic, sunt în eviden  la 31.12.2016, la nivelul jude ului Gorj,  
-112.416 vehicule înregistrate, dintre care  
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-persoane fizice 95.832 i  
-persoane juridice 16.584,  

fa  de perioada similar  a anului 2015, adic   
-106.209 vehicule înregistrate, dintre care  

-persoane fizice 90.389 i  
-persoane juridice 15.820 vehicule. 

Au fost emise în perioada analizat   
-12.316 de certificate de înmatriculare,  

-un num r de 7.131 de înscrieri de înmatricul ri,  
-4.287 de transcrieri a dreptului de proprietate,  
-10.605 de autoriza ii de conducere provizorii i  
-1.686 de radieri de vehicule din circula ie,  

fa  de perioada similar  a anului 2015,  
adic  10.383 de certificate de înmatriculare,  

-un num r de 6.090 de înscrieri de înmatricul ri,  
-3.423 de transcrieri a dreptului de proprietate,  
-8.477 de autoriza ii de conducere provizorii i  
-1.488 de radieri de vehicule din circula ie. 
 

Din punct de vedere al încas rilor, la 31.12.2016 au fost depu i la casieria 
Institu iei Prefectului Gorj suma de 1.089.734 lei din activitatea desf urat  la 
ghi eele de înmatriculare provizorie sau definitiv  (numere p strate, atribuite la 
rând sau preferen ial), fa  de perioada similar  a anului 2015, adic  suma de 
1.047.765 lei corespunz toare acelora i activit i. 

Pân  la data întocmirii raportului de activitate au fost transmise la 
D.R.P.C.I.V. Bucure ti 126 de dosare de înmatriculare, dintre care: 

-77 dosare pentru verific ri în ”Directiva 37”; 
-49 dosare pentru verific ri în ”Eucaris”; 
-dintre care 1 dosar a venit cu r spuns negativ (0 dosare pentru 

Directiva 37 i 1 dosar pentru Eucaris) i pentru care s-au luat m suri de stopare a 
procedurilor de înmatriculare; 

- i 5 dosare pentru verific ri la Inspectoratul Jude ean de Poli ie Gorj 
pentru nereguli constatate la documentele de proprietate sau de înmatriculare, dintre 
care 1 dosar a venit cu r spuns negativ i pentru care s-au luat m suri de stopare a 
procedurilor de înmatriculare ca urmare a întocmirii dosarelor penale, restituirea 
documentelor de c tre organul de cercetare penal , excep ie f când documentele 
oprite pentru expertiz . 
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Activit ți pe linie de examin ri 

Statistic, au fost examina i la proba teoretic  un num r de:  
-12.645 de persoane fa  de 14.377 în aceia i perioad  a anului,  

-admi i 7.168 fa  de 8.779 i  
-respin i 5.477 fa  de 5.598 de candida i. 

La proba practic  în vederea ob inerii permisului de conducere au fost 
examina i un num r de:  

-10.037 de persoane fa  de 8.723 în aceia i perioad  a anului,  
-admi i 5.531 fa  de 4.798 i  
-respin i 4.506 fa  de 3.925 de candida i.  

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 -1.732 de candida i examina i la proba teoretic  i o cre tere cu +1.314 de 
candida i examina i la proba practic , procentul de promovabilitate la proba 
practic  pe perioada analizat  fiind de aproximativ 55,11% admi i i 44,89% 
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. 
 

Permise de conducere 

Statistic, sunt în eviden  la 31.12.2016, la nivelul jude ului Gorj, un num r 
de  

-122.260 posesori de permise de conducere, dintre care:  
-femei 35.852 i  
-b rba i 86.408, fa  de perioada similar  a anului, adic   

-119.175 posesori de permise de conducere, dintre care:  
-femei 34.448 i  
-b rba i 84.727. 

Au fost editate un num r de 13.302 permise de conducere române ti, fa  de 
9.372 în aceia i perioad  a anului. 

Au fost preschimbate un num r de 546 permise de conducere str ine cu 
similare române ti, fa  de 603 în aceia i perioad  a anului. 

Urmare a dispozi iei D.R.P.C.I.V. nr. 788019 din data de 28.01.2015 au fost 
înaintate spre verificare la unit ile medicale autorizate emitente un num r de: 

-trim. I -783 fi e medicale; 
-trim. II -1.941 fi e medicale; 
-trim. III -2.186 fi e medicale; 
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-trim. IV -1.576 fi e medicale. 
La data întocmirii raportului de activitate am întocmit i înaintat c tre 

Parchetul de pe lâng  Judec toria Tîrgu Jiu un num r de 10 dosare cu acte 
premerg toare pentru a efectua verific ri complexe în 10 cazuri de preschimbare a 
unor permise de conducere, dintre care în toate cazurile pentru s vâr irea 
infrac iunilor de fals în declara ii i uz de fals. 

 
La data de 01.02.2017, ca urmare a intr rii în vigoare a Legii nr. 1 din 6 

ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, taxa special  de timbru de mediu, precum i taxa 
de 60 lei -tax  de înmatriculare nu se mai achit , nemaifiind necesar depunerea 
acestor chitan e împreun  cu setul de documente în vederea înmatricul rii 
autovehiculelor noi indigene, noi importate, uzat importate sau transcrierii de 
proprietate a autovehiculelor înmatriculate pentru care a fost pl tit  taxa special  de 
timbru de mediu i a fost recuperat  de fostul proprietar. 

De aceea, în vederea evit rii aglomera iei la ghi ee, a fost dat în func iune i 
pus la dispozi ia solicitan ilor un instrument modern de rezervare on line a 
serviciilor pe linie de înmatricul ri i radieri autovehicule cu posibilitatea alegerii 
datei în care solicitantul se poate prezenta în vederea depunerii documentelor, 
precizând faptul c  în urma verific rii disponibilit ii la data solicitat  softul emite 
primul interval de timp disponibil în pa i de câte 7 minute considerat suficient 
pentru rezolvarea unui set de documente. 

 
Activit i de secretariat i arhiv  
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) petiții soluționate: 

Perioada 
analizată 

2015 2016 Observa ii 

P.C. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I. 

Ianuarie 9 12 4 10 -5 -2 

Februarie 12 6 1 6 -11 0 

Martie 12 7 1 7 -11 0 

Aprilie 8 8 1 7 -7 -1 

Mai 9 8 2 6 -7 -2 

Iunie 6 6 4 10 -2 4 

Iulie 1 14 7 64 6 50 

August 2 16 2 104 0 88 

Septembrie 5 7 4 111 -1 104 

Octombrie 6 11 2 98 -4 87 

Noiembrie 4 4 3 101 -1 97 

Decembrie 5 7 2 58 -3 51 

Total 79 106 33 582 -46 476 
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 b) lucr ri generale 

Perioada 
analizată 

2015 2016 Observa ii 

P.C. C.I. P.C. C.I. P.C. C.I. 

Ianuarie 31 26 21 20 -10 -6 

Februarie 52 29 28 41 -24 12 

Martie 17 22 8 42 -9 20 

Aprilie 24 53 14 42 -10 -11 

Mai 11 40 37 45 26 5 

Iunie 45 37 9 41 -36 4 

Iulie 8 38 12 28 4 -10 

August 11 43 14 41 3 -2 

Septembrie 12 33 15 28 3 -5 

Octombrie 3 36 13 56 10 20 

Noiembrie 11 39 10 52 -1 13 

Decembrie 14 42 10 38 -4 -4 

Total 239 438 191 474 -48 36 

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 lucr ri generale la Legea 677 / 2001 

Perioada 
analizat  

Legea 677 
Observații 

 2015  2016 

PC CI PC CI PC CI 

IANUARIE 34 125 44 110 10 -15 

FEBRUARIE 38 188 42 136 4 -52 

MARTIE 24 254 40 114 16 -140 

APRILIE 29 116 36 155 7 39 

MAI 34 97 51 104 17 7 

IUNIE 39 99 32 130 -7 31 

IULIE 43 136 45 110 2 -26 

AUGUST 36 80 42 99 6 19 

SEPTEMBRIE 62 110 63 131 1 21 

OCTOMBRIE 52 126 53 147 1 21 

NOIEMBRIE 41 114 23 160 -18 46 

DECEMBRIE 36 65 30 113 -6 48 

Total 468 1510 501 1509 33 -1 

 

Îmbun t irea serviciului public de eliberare şi eviden  a paşapoartelor 
simple 

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 
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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 2016, 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 2016 au fost înregistrate un num r de 12579 cereri pentru 
eliberarea paşapoartelor, cu  4315 (34,30 %) mai multe fa  de anul 2015. 
 

Statistica cererilor în aceast  perioad  este urm toarea: 

- paşapoarte electronice    –  8615; 

- paşapoarte temporare   –   3960; 
În perioada de referin  a fost înregistrat  o creştere de 3485 (40,43%) cereri 

pentru eliberarea paşapoartelor electronice şi o creştere de 830 (20,95%), cereri  
pentru eliberarea paşapoartelor temporare, comparativ cu anul 2015.  

În cursul anului 2016,  187  persoane au fost sanc ionate contraven ional, ca 
urmare a nerespect rii obliga iilor prev zute de Legea nr.248/2005.  

În acest an un num r de 190 persoane au solicitat expedierea paşaportului 
electronic prin serviciul de curierat, la domiciliu sau la reşedin , cu suportarea 
cheltuielilor de expedi ie de c tre aceştia. 
 În perioada analizat  au fost instituite m suri de suspendare a exercit rii 
dreptului la libera circula ie pentru un num r de 507 persoane, cu  79 (15,58%) mai 
multe fa  de anul 2015. 

S-au efectuat men iuni în eviden  pentru un num r de 138 de persoane  cu 
domiciliul pe raza jude ului nostru, din care: 

- 115 re inute/arestate în str in tate; 
-   11 decedate în str in tate; 
-    7 expulzate din str in tate; 
-    5 accidentate în str in tate. 

În anul 2016 au fost înregistrate la secretariatul serviciului  un num r de 5584 
lucr ri. 
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În lunile aprilie şi decembrie am desf şurat dou  sondaje de opinie, la care au 
r spuns benevol şi anonim un num r de 28 persoane. Din interpretarea rezultatelor 
ob inute, a rezultat faptul c  activitatea desf şurat  de personalul serviciului a fost 
apreciat  ca foarte bun  de 35,71% dintre cei chestiona i şi bun  de 64,28%.  

Nu au fost înregistrate sesiz ri privind implicarea în acte de corup ie a 
lucr torilor din cadrul serviciului. 

 

CAPITOLUL IV. COOPERARE INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONAL . 
RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 
 

 Asigurarea cooper rii reprezentan ilor din administra ie, 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 2016 comisia de dialog social s-a întrunit în 12 şedin e în care au fost 
prezentate şi dezb tute 19 teme.   

Problemele abordate  în cadrul şedin elor au fost probleme specifice privind 
protec ia social , rela iile dintre patronat şi sindicate, din care amintim: 
 Condiţiile necesare pentru atestarea şi înregistrarea produselor tradiţionale în 

România;.  
 Informare privind „nivelurile pentru valorile impozabile. Impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe assimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 
fiscal 2016.  

 Informare privind „Situa ia acord rii concediului de odihn  la agen ii şi factori 
poştali din mediul rural”;   
 Raport privind derularea contractelor în asisten a medical ambulatorie de 

specialitate pentru specialit ile paraclinice; 
 Raport privind activitatea Camerei Agricole Jude ene Gorj în anul 2015;  
 M surile sanitare veterinare şi pentru siguran a alimentelor care vor fi 

întreprinse de D.S.V.S.A. Gorj în perioada premerg toare s rb torilor pascale 
2016; 
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 Raport de activitate al Comisariatului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor 
Gorj pe trim.I 2016; 

 Informare privind “Infecţiile nosocomiale la nivelul unităţilor sanitare din 
Judeţul Gorj”; 

  Informare privind “Stadiul depunerii cererilor unice de plată de către fermierii 
din  judeţul Gorj în campania 2016”;  

 Report cu privire la modul de organizare şi desf şurare a examenului de 
“Evaluare naţională”in Jude ul Gorj, sesiunea 2016; 

  Report privind “Examenul naţional de bacalaureat” sesiunea iunie-iulie 2016  
”în Jude ul Gorj;  

 Stadiul realizării planului de formare profesională derulat de A.J.O.F.M. Gorj 
în anul 2016; 

  Situaţia „Cu privire la răspunsurile formulate în urma solicitărilor primite de 
M.M.F.P.S.P.V. în baza O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 
OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative     

  Informare privind Situaţia „Cu privire la răspunsurile formulate în urma 
solicitărilor primite de M.M.F.P.S.P.V. în baza O.U.G. nr.20/2016 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

 Informare privind aplicarea prevederilor Legii nr.186/2016, privind unele m suri 
în domeniul asigur rii unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. 

 Măsuri întreprinse de AJOFM GORJ în vederea reducerii şomajului la nivelul 
jude ului Gorj ; 

 Informare privind măsurile de supraveghere sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor în perioada sărbătorilor de iarnă 2016-2017. 

  Repartizarea, distribuirea şi eliberarea biletelor de tratament balnear, 
componentă principală a activităţii C.J.P. Gorj în anul 2016. 

 Tematicile discutate în cadrul şedin elor Comisiei de Dialog Social au fost 
stabilite ca urmare a solicit rii patronatelor, sindicatelor sau administra iei, 
creându-se astfel cadrul adecvat discut rii acestor probleme.  
 Toate propunerile înaintate de reprezentan ii confedera iilor sindicale au fost 
transmise Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei  Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
pentru a fi analizate şi a dispune m suri în consecin . 
 

 Promovarea propunerilor formulate de partenerii sociali la nivel central 
 Prin adresa nr.13697/29.09.2016, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a 

înmânat Administra iei Preziden iale i Guvernului României Nota de 
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protest înregistrat  la institu ia noastr  sub nr. 13697/29.09.2016 de 
c tre reprezentan ii Sindicatului Na ional al Lucr torilor de 
Penitenciare i Federa iei Sindicatelor din Administra ia Na ional  a 
Penitenciarelor i a informat institu iile amintite despre ac iunea de 
protest a salaria ilor Penitenciarului din Tg-Jiu din aceea i zi, care s-au 
prezentat la sediul nostru, pentru a ne comunica dolean ele lor; 

 Prin adresa nr.15122/25.10.2016, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a 
înaintat Administra iei Preziden iale i Guvernului României 
solicitarea formulat  de Federa ia Na ional  a Sindicatelor din 
Electricitate “UNIVERS” nr.15122/25.10.2016, ca urmare a 
întrevederii cu Pre edintele României, domnul Klaus Werner Iohannis 
i Prim-ministrul României, domnul Dacian Ciolo  pentru a discuta 

problemele deosebite cu care se confrunta S.C. Complexul Energetic 
Oltenia; 

 Prin adresa nr.15490/31.10.2016, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a 
supus aten iei Companiei Na ionale – Po ta Român  S.A. i 
Ministerului Comunica iilor i pentru Societatea Informa iilor adresa 
nr.286/31.10.2016 formulat  de Sindicatul Lucr torilor Po tali din 
România – Filiala Gorj, prezentând dolean ele acestuia, cu rug mintea 
de a dispune în consecin ;  

 Prin adresa nr.15490/31.10.2016, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj a 
supus aten iei Companiei Na ionale – Po ta Român  S.A. i 
Ministerului Comunica iilor i pentru Societatea Informa iilor adresa 
nr.286/31.10.2016 formulat  de Sindicatul Lucr torilor Po tali din 
România – Filiala Gorj, prezentând dolean ele acestuia, cu rug mintea 
de a dispune în consecin  

 Organizarea de evenimente comune în care Institu ia Prefectului – 
Jude ul Gorj asigur  secretariatul edin elor 
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: 

 
I. 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 prefectului nr.74/14.05.2004, a fost constituit i func ioneaz  
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Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice Gorj. 
 

La nivelul jude ului Gorj, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj s-a întrunit în anul 2016 în 10 edin e 
lunare. 

Dintre acestea, 9 edin e s-au desf urat la sediul Institu iei Prefectului – 
Jude ul Gorj i una în teren. 

Teme propuse i dezb tute în cadrul celor 10 întâlniri au fost: 
- M surile întreprinse de c tre Inspectoratul de Poli ie Jude ean Gorj în 

vederea cre terii eficien ei ac iunilor de proximitate pentru persoanele 
vârstnice, în anul 2015; 

- Distribuire de produse alimentare beneficiarilor din Complexul de 
Îngrijire i Asisten  Dobri a i Complexul de Îngrijire i Asisten  Suseni 
i discutarea cu ce tia despre modul cum sunt trata i de c tre salaria ii 

centrului; 
- Oportunitatea acord rii de c tre Societatea Complexul Energetic  Oltenia 

S.A., Societate Administrat  în Sistem Dualist a cantit ii de c rbune 
stabilit  pentru pensionarii proveni i din unit ile miniere din jude ul Gorj, 
a a cum au beneficiat de aceast  facilitate în anii trecu i, dup  ie irea la 
pensie; 

- Posibilitatea particip rii reprezentan ilor organiza iilor de pensionari 
proveni i din unit ile miniere la edin ele conducerii Societ ii 
Complexului Energetic Oltenia S.A., Societate Administrat  în Sistem 
Dualist atunci când se dezbat i se adopt  m suri sociale, ca parteneri de 
dialog social; 

- Informare cu privire la controalele  efectuate la produsele alimentare din 
unit ile de alimenta ie public , cu accent pe neregulile constatate i 
sfaturi pentru consumatori; 

- Situa ia statistic  a pensionarilor la nivelul jude ului Gorj la data de 
30.06.2016 i modific rile legislative survenite în domeniul pensiilor în 
anul 2016; 

- Raport privind derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale i 
medicamente pe anul 2016; 

- Programul de manifest ri i activit i dedicat zilei de 1 octombrie – Ziua 
interna ional  a persoanelor vârstnice, desf urat în localit ile jude ului 
Gorj; 

- M surile întreprinse de c tre Inspectoratul de Poli ie Jude ean Gorj în 
vederea cre terii eficien ei ac iunilor de proximitate pentru persoanele 
vârstnice, în primele nou  luni ale anului 2016; 
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- Raport privind activitatea Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj în trimestrul III 2016 

- Informare privind acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei în 
sezonul rece 2016-2017. 
 

Tot în anul 2016, au fost întocmite trei ordine ale Prefectului jude ului Gorj 
cu privire la modificarea, completarea sau actualizarea Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj, i anume: 
nr.206/05.07.2016, nr.247/27.07.2016 i nr.332/27.10.2016. 

Cele 3 ordine au fost transmise tuturor institu iilor interesate i au fost postate 
i pe site-ul Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj. 

 
 În consecin ă, considerăm că atât Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj, cât i 
celelalte institu ii deconcentrate, membre în Comitetul Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj au răspuns pozitiv solicitărilor 
organiza iilor de pensionari, încercând să solu ioneze cât mai multe probleme cu 
care se confruntă cetă enii de vârsta a III-a ai jude ului Gorj i de a-i informa pe 
ace tia despre felul cum institu iile statului vin în sprijinul acestor categorii de 
persoane. 
 
  

II. 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. 

În anul 2016, a fost întocmit Ordinul Prefectului jude ului Gorj 
nr.215/18.07.2016 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru 
Protec ia Consumatorilor Gorj la nivelul jude ului Gorj i a componen ei 
biroului de coordonare. 
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De asemenea, a fost întocmit Ordinul Prefectului jude ului Gorj 
nr.335/01.11.2016 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru 
Protec ia Consumatorilor Gorj la nivelul jude ului Gorj i a componen ei 
biroului de coordonare. 

 
Membrii Consiliului Consultativ pentru Protec ia Consumatorilor la 

nivelul jude ului Gorj întrunit în acest an în 4 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: 

- Raport privind activitatea Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj în trimestrul IV 2015; 

- Raport privind activitatea desf urat  de Serviciul de Control în S n tate 
Public  Gorj în semestrul II 2015; 

- Raport privind activitatea Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj în trimestrul I 2016; 

- M suri sanitare veterinare i pentru siguran a alimentar  întreprinse de 
DSVSA Gorj în perioada premerg toare s rb torilor pascale; 

- Raport privind activitatea Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj în trimestrul II 2016; 

- Raport privind activitatea desf urat  de Serviciul de Control în S n tate 
Public  Gorj în semestrul II 2016; 

- Raport privind activitatea Comisariatului Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Gorj în trimestrul III 2016; 

- Raport privind activitatea desf urat  de DVSVA Gorj în trimestrul III 
2016.  

  
III. COMISIA JUDE EN  PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIAL  

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1217/26.09.2006 privind constituirea 
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 2016, urm toarele: 

- Întrunirea comisiei într-o edin   de lucru; 
- Prezentarea de c tre fiecare membru al Comisiei jude ene privind 

incluziunea social  a stadiului realiz rii ac iunilor cuprinse în Planul de ac iuni pe 
anul 2015, precum i în Planul de ac iuni pe anul 2016 privind incluziunea social ; 
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- Analiza, completarea, adaptarea i aprobarea Planului de ac iuni pe anul 
2016 privind incluziunea social ; 

Au fost propuse i aprobate un num r  32 de ac iuni importante, constând 
în: 

1. Asigurarea beneficiilor de asisten  social  destinate grupurilor 
dezavantajate, asigurându-se totodat  ca r spund nevoilor reale ale 
familiilor, persoanelor singure; 

2. Asigurarea bun st rii vie ii copilului i protec ia acestuia într-un mediu 
familial, s n tos i func ional; 

3. Dezvoltarea de programe prin care s  se previn  abandonul colar, 
combaterea delicven ei juvenile i dispari ia de minori; 

4. Protec ia i asistarea specializat  a copiilor afla i în situa ii de risc major 
(copilul str zii, copilul delincvent, copilul victim  a exploat rii, 
abuzului); 

5. Îmbun t irea calit ii serviciilor de protec ie special  i definitiv  a 
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i; 

6. Educa ie i Incluziune Social ; 
7. Prevenirea i combaterea violen ei în familie; 
8. Integrarea social  a grupurilor vulnerabile; 
9. Activit i în vederea îmbun t irii siguran ei persoanelor vârstnice: 
10. Activit i în vederea îmbun t irii siguran ei publice; 
11. Cre terea accesului la serviciile sociale; 
12. Combaterea discrimin rii i promovarea unei atitudini pozitive pentru 

popula ia rom ; 
13. Promovarea accesului la serviciile oferite prin Centrul de zi “Cristian” 

pentru a sus ine integrarea social i a prevenirii marginaliz rii 
persoanelor cu dizabilit i; 

14. Implicarea comunitar : 
15. Activit i de recuperare, reabilitare pentru copii cu dizabilit i i 

sus inere educa ional  a familiilor cu copii cu dizabilit i; 
16. Facilitarea accesului la formarea profesional  corelat  cu nevoia 

persoanei în vederea cre terii anselor de integrare social ; 
17. Campanii privind identificarea i combaterea cazurilor de munc  f r  

forme legale; 
18. Campania na ional  privind eliminarea muncii copilului; 
19. M suri de sprijin pentru încadrarea pe pia a muncii a unui num r cât mai 

mare de beneficiari ai ajutorului social conform Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat; 

20. Îmbun t irea accesului grupurilor vulnerabile pe pia a muncii; 
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21. 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 i a familiei; 

22. Îmbun t irea infrastructurii sociale prin reabilitarea, modernizarea 
institu iilor reziden iale privind protec ia special  a persoanelor cu 
dizabilit i; 

23. Gestionarea responsabil  a resurselor de ap ; 
24. Investi ii în infrastructur  în special în zonele defavorizate i grupurile 

vulnerabile; 
25. Campanii de informare pentru a con tientiza drepturile i obliga iile 

persoanelor sau grupurilor vulnerabile; 
26. Cre terea rolului medicului de familie; 
27. 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; 

28. Asigurarea continuit ii asisten ei medicale, facilitarea accesului la 
servicii medicale i cre terea calit ii actului medical; 

29. Înt rirea disciplinei contractuale; 
30. Promovarea i asigurarea unui sistem coordonat i integrat de asisten  a 

consumatorilor de droguri; 
31. Îmbun t irea condi iilor de via  a popula iei rome; 
32. M suri de sprijin în vederea înscrierii în sistemul de s n tate a 

persoanelor defavorizate. 
Fiecare din aceste activit i includ câte o serie de alte categorii de ac iuni 

ce s-au desf urat în cursul anului 2016. 
De asemenea, tot în anul 2016 a fost întocmit ordinul Prefectului – 

Jude ului Gorj nr.189/27.06.2016 privind reactualizarea la nivelul Institu iei 
Prefectului - Jude ul Gorj a Comisiei jude ene privind incluziunea social . 

În perioada 14-18 noiembrie 2016, s-a desf urat, la nivelul jude ului 
Gorj Caravana Poft  de Carte, proiect al Asocia iei Ovidiu RO Bucure ti, ce a avut 
ca obiectiv promovarea cititului în rândul copiilor defavoriza i i al p rin ilor lor, 
precum i încurajarea unei alimenta ii cât mai s n toase. 

 
IV. ECHIPA INTERSECTORIAL  LOCAL  DE LA NIVELUL 

JUDE ULUI GORJ 
 Prin hot rârea nr. 26/21.02.2012 a Consiliului Jude ean Gorj s-a dispus 

înfiin area ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE cu atribu ii în 
prevenirea i combaterea violen ei asupra copiilor, violen ei în familie i a 
exploat rii prin munc  (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. 
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 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 
s-a întrunit în 6 edin e de lucru, unde s-au dezb tut ca principale puncte pe 
ordinea de zi:  

 Prezentarea raportului de activitate al EIL aferent anului 2015; 
 Discutarea Planului de ac iune al EIL aferent anului 2016; 
 Stabilirea unor ac iuni de prevenire care s  se desf oare  în luna octombrie a 

anului 2016; 
 Noile reglement ri referitoare la activitate EIL i prev zute în HG nr.75/2015 

privind reglementarea prest rii de c tre copii de activit i remunerate în 
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar i de modeling; 

 Stabilirea unor ac iuni de prevenire care s  se desf oare  în luna noiembrie a 
anului 2016; 

 Discu ii referitoare la viitoare colabor ri interinstitu ionale în cadrul unor 
proiecte aflate în stadiul de implementare, finan ate din fonduri europene, 
promotorii fiind membrii EIL. 
 Activitatea Echipei Intersectoriale Locale cu Atribu ii în Prevenirea i 

Combaterea Violen ei asupra Copiilor, Violen ei în Familie i a Exploatării prin 
Muncă este axată pe două componente cea de prevenire i cea de combatere. 

Activitatea de prevenire a E.I.L. în anul 2016 s-a concretizat în mai multe 
ac iuni, din care amintim: 
 Activitate de prevenire a consumului de tutun,alcool, droguri i substan e 

cu propriet i psihoactive organizat  de reprezentan ii C.P.E.C.A. in 
parteneriat cu reprezentan ii D.G.A.S.P.C. desf urat  la Apartamentul de tip 
familial Debarcader precum i la Centrele de tip reziden ial “Aleea Teilor”  i 
„S vine ti”; 

 Campania „Spunem împreun  STOP VIOLENTEI” - organizat  de 
CJRAE în parteneriat cu reprezentan ii compartimentului de interven ie în 
situa ii de abuz, neglijen , trafic, migra iune, repatriere i violen  în familie 
desf urat  la  coala Gimnazial  Gheorghe Tg Jiu; 

 Campania na ional  de prevenire a traficului de persoane “Nu ignora 
fata...invizibila! (Povestea ei poate deveni povestea ta)” organizat  de 
A.N.I.T.P. –Biroul teritorial Craiova în parteneriat cu reprezentan ii 
compartimentului de interven ie în situa ii de abuz, neglijen , trafic, 
migra iune, repatriere i violen  în familie desf urat  la  media locala 
(furnizarea de spoturi de prevenire) 

 Campania „Protec ie i educa ie pentru copiii afecta i de migra ia pentru 
munca în str in tate a p rin ilor , prin centre de zi” organizat  de Asocia’ia 
Salva i Copiii in parteneriat cu ANPDCA desf urat  în  jude ul Gorj 
(diseminare de materiale informative) 
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V. 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 2016 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 2016, în 4 edin e 
trimestriale. 

Temele dezb tute în cadrul edin elor de lucru au fost:  
 Diseminare informa ii referitoare la Analiza comparativ  2014 – 2015 

privind ”Pozi ionarea României în baza de date on-line a Comisiei Europene 
privind echilibrul de gen în pozi ii de decizie în administra ia public ”; 

 Discu ii pe tema elabor rii Planului de ac iuni al COJES Gorj pentru anul 
2016; 

 Elaborarea i aprobarea Planului de ac iuni al COJES Gorj pentru anul 2016; 
 Informare privind reactualizarea componen ei nominale a COJES Gorj i 

prezentarea noilor membri; 
 Raport de activitate al ITM Gorj pentru perioada ianuarie-iunie 2016 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 ; 

 Raport de activitate al DSP Gorj pentru perioada ianuarie-iunie 2016 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 ; 

 Ini iative privind posibile parteneriate între membrii COJES pentru 
implementarea de proiecte POCU; 

 Raport de activitate al DSP Gorj pentru 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 stadiul realiz rii 
programelor specifice AJOFM Gorj 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 ; 

 Diseminare informa ii referitoare la Ziua European  a Egalit ii Salariale, 
conform ultimelor date furnizate de Eurostat; 

 Tema “Meseria depinde de gen?” – Studiu privind percep ia comunit ii 
gorjene asupra rela iei între gen i practicarea unei meserii. 
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 Tot în anul 2016 a fost întocmit ordinul Prefectului jude ului Gorj 
nr.196/29.06.2016 privind reactualizarea componen ei nominale a Comisiei 
Jude ene în domeniu Egalit ii de anse între Femei i B rba i. 

Membrii titulari – reprezentan i ai autorit ilor publice locale cât şi 
reprezentan ii ONG-urilor în COJES au propus realizarea de ac iuni comune având 
ca principal scop implementarea conceptului egalit ii de şanse şi tratament cât şi 
prevenirea oric ror discrimin ri pe criteriul de sex. 

Astfel, printre altele, s-au propus pentru anul 2016 realizarea urm toarelor 
ac iuni comune : 

 Verificarea regulamentului intern al societ ilor verificate în sensul cuprinderii 
elementelor prev zute de legisla ia în vigoare din domeniul egalit ii de 
şanse între femei şi b rba i. 

 Ac iuni de control care au ca obiect verificarea respect rii principiului 
egalit ii de şanse între femei şi b rba i şi protec ia maternit ii la locul de 
munc .  

 Organizarea unor întâlniri cu sindicatele şi patronatele pe tema egalit ii de 
şanse şi pe tema protec iei maternit ii la locul de munc  

 Ac iuni de informare şi educare a femeilor asupra posibilit ilor de ap rare 
împotriva h r uirii sexuale. 

 Organizarea de cursuri pentru preg tirea profesional  continu  a femeilor i 
b rba ilor în vederea facilit rii accesului lor egal la toate sectoarele de 
activitate. 

 Depistarea situa iilor concrete privind nerespectarea egalit ii de şanse între 
femei şi b rba i. 

 

CAPITOLUL V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 
 

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 2007-2013.  

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. 

În intervalul decembrie 2011 - decembrie 2016, proiectul s-a aflat în 
perioada de sustenabilitate, respectiv de men inere a investi iilor realizate i 
achizi ionare a serviciilor de mentenan  pentru echipamentele achizi ionate. 
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CAPITOLUL VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 
 

SECȚIUNEA 1. EFICIENTIZARE STRUCTURAL  
Ca urmare a solicit rii Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului - 

Județul Gorj a întreprins m surile necesare în vederea întocmirii Statului de funcții 
pentru anul 2016, cu respectarea num rului și structurii funcțiilor, potrivit Anexei 
nr.20 - “Repartizarea posturilor în num r și structur  pentru Instituția Prefectului - 
Județul Gorj, în anul 2016„ la Ordinul ministrului Afacerilor Interne, 
nr.II/3522/29.01.2016, însoțit de Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici și Organigrama aprobat  de Prefectul județului Gorj, Statul de funcții a fost 
înaintat, în vederea aprob rii, Ministerului Afacerilor Interne.  

În conformitate cu prevederile art. 5 alin.(3) din O.M.A.I. nr. 
II/3787/16.02.2016 privind repartizarea num rului maxim de posturi și a structurii 
posturilor pentru Instituțiile Prefectului, capitolul bugetar 51.01 - ”Autorit i 
publice şi ac iuni externe”, precum și pentru stabilirea unor m suri privind 
monitorizarea în anul 2016 a posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor 
Interne finanțate din capitolul bugetar 51.01 - ”Autorit i publice şi ac iuni 
externe”, Statul de funcții al Instituției Prefectului - Județul Gorj, valabil pentru 
anul 2016, a fost aprobat de  ministrul afacerilor interne. 

Conform Ordinului Prefectului nr.20/08.01.2016 privind aprobarea Structurii 
de organizare a Instituției Prefectului - Județul Gorj, ca urmare a reorganiz rii 
instituției, noua structur  organizatoric  va intra în vigoare începând cu data de 
08.02.2016. 

Numirea personalului din structurile supuse reorganiz rii, se va face 
începând cu data de 08.02.2016, pe funcțiile stabilite prin Statul de funcții aferent 
noii structuri de organizare, aprobat de Ministrul Afacerilor Interne. 

Potrivit Ordinului Prefectului nr.20/08.01.2016 privind aprobarea Structurii 
de organizare a Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, ca urmare a reorganiz rii 
institu iei, începând cu data de 08.02.2016, structura organizatoric  a Institu iei 
Prefectului - Jude ul Gorj s - a prezentat astfel: 

A. Înal i func ionari publici 
B. Cancelaria Prefectului 
C. Structura de specialitate: 

I. Corpul de Control al Prefectului 
II.Compartimentul Audit Intern 

     III. Serviciul Informare, Rela ii Publice, Secretariat, Apostil , 
Administrativ şi Achizi ii Publice: 
a) Compartimentul Informare, Rela ii Publice şi Secretariat 
b) Compartimentul Apostil  
c) Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ şi Achizi ii Publice 
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a) Compartimentul Financiar Contabilitate 
b) Compartimentul Administrativ Şi Achizi ii Publice 

IV. 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 

V. 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 
VI. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor 
VII. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor 

Simple. 
 

 

SECȚIUNEA 2. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 
 

Cadrul organizatoric și funcțional necesar desf șur rii activit ților de 
management resurse umane la nivelul instituției a fost asigurat de c tre 
Compartimentul Relațiile cu Autorit țile Locale, Procesul Electoral și Resurse 
Umane, sub directa coordonare a Șefului Serviciului Verificarea Legalit ții Actelor, 
Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ. 
 Obiectivul specific al Compartimentul Relațiile cu Autorit țile Locale, 
Procesul Electoral și Resurse Umane pentru anul 2016, stabilit prin Planul strategic 
institu ional şi derivat din Obiectivul general VII ,,Consolidarea capacit ii 
institu ionale şi opera ionale a Institu iei  Prefectului – Jude ul Gorj”, este 
,,Gestionarea eficientă a resurselor umane ale instituţiei”. Obiectivul se 
subordoneaz  strategiei generale a institu iei, contribuind la realizarea obiectivelor 
generale ale acesteia prin utilizarea la poten ial maxim a resurselor umane. 
 Prin Planul de management al Compartimentul Relațiile cu Autorit țile 
Locale, Procesul Electoral și Resurse Umane pentru anul 2016, obiectivele 
opera ionale au avut în vedere gestionarea aspectelor referitoare la personalul 
institu iei, respectiv: planificarea resurselor umane, recrutarea, selectarea, integrarea 
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personalului, preg tirea și perfecționarea profesional , evaluarea, inter relaționarea, 
siguranța și securitatea muncii.  

 - Obiectivul operațional „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 2016, au fost: 

- Elaborarea Planului anual de ocupare a func iilor publice la nivelul 
institu iei, pentru anul 2017, înaintat Direc iei Generale Management Resurse 
Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de ordonator principal 
de credite, conform adresei nr.7814/25.05.2016, 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; 

- 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/recrut rii personalului; 

- Organizarea şi desf şurarea examenului de promovare în grad profesional, a 
func ionarilor publici, care au îndeplinit condițiile legale de promovare, 
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; 
 - Asigurarea secretariatului comisiilor de examen/concurs şi a comisiilor de 
contesta ii, la examenele de promovare în grad profesional, 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 în funcții a funcționarilor publici 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; 
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- 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 operațional „Asigurarea stabilirii corecte şi la termen a 
drepturilor salariale pentru anul 2016” 

Descrierea activit ilor: 
- Implementarea cadrului legal care reglementeaz  drepturile salariale ale 

personalului, conform  prevederilor O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului pl tit din fonduri publice în anul 2016, cu modific rile i copleta rile 
ulterioare, modificat  prin O.U.G. nr. 20/2016 i prin O.U.G. nr 43/2016 precum şi 
alte m suri în domeniul cheltuielilor publice, cu modific rile și complet rile 
ulterioare; 

-Implementarea prevedrilor Legii 284/210 privind salarizarea personalului 
pl tit din fonduri publice, precum i prevederile O.U.G nr. 99 /2016 privind unele 
m suri pentru salarizarea personalului pl tit din fonduri publice; 

- 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 ca urmare a promov rii în grad profesional, numirii în funcție public , 
transferului în interesul serviciului, a unor func ionari publici. 

- Obiectivul operațional „Îmbun t irea procesului de evaluare a 
performan elor profesionale individuale ale personalului, pentru anul 2016” 

Descrierea activit ilor întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Gestionarea procesului de evaluare a performan elor profesionale 

individuale şi acordarea de consiliere de sp0ecialitate 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 2016, 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 
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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 şi personalului contractual cu atribu ii în acest sens, 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 2016, 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 . 

În vederea organiz rii și desf șur rii activit ții de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual din 
cadrul instituției, pentru activitatea desf șurat  în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 
decembrie 2016, au fost emise Ordinele Prefectului nr. 369/30.12.2016 și 
370/30.12.2016. 

- Obiectivul operațional „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 2016, 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 2016, acestea fiind înaintate Direc iei Generale Management Resurse 
Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  în forma şi con inutul stabilite 
conform formatului standard, potrivit prevederilor art.17 alin.(2) şi (3) din H.G. 
nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesional  
func ionarilor publici; 

- Organizarea şi desf şurarea unor instruiri interne a personalului. 
- Obiectivul operațional „Asigurarea eficacit ii gestiunii eviden ei 

personalului şi a dosarelor profesionale” 
Descrierea activit ilor întreprinse: 
- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, conform modific rilor 

intervenite în raporturile de serviciu ale func ionarilor publici (numire, transfer în 
interesul serviciului, suspendarea raportului de serviciu); 

- Gestionarea întocmirii fişelor de post ale personalului; 
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- Elaborarea Statului de func ii al institu iei valabil pentru anul 2016, 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, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Afacerilor 
Interne  nr.II/3787/16.02.2016 privind gestionarea în anul 2016 a posturilor 
aprobate,  finan ate din  capitolul bugetar 51.01 - ”Autorit i publice şi ac iuni 
externe”, precum și pentru stabilirea unor m suri privind monitorizarea în anul 
2016;  

- Încheierea 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 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; 

- Obiectivul operațional „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 , concediului 

suplimentar şi a altor concedii suplimentare (deces); 
- Întocmirea foilor colective de prezen ; 
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- Elaborarea program rii concediilor de odihn  ale personalului, pentru anul 
2017; 

- Informarea salaria ilor cu privire la drepturile ce le revin în virtutea 
raporturilor de serviciu/de munc . 

- Obiectivul operațional „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 registrele 
speciale, 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, conform prevederilor legale; 

- Transmiterea 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; 

- Asigurarea transmiterii declara iilor de avere și declarațiilor de interese 
depuse de funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al Județului 
Gorj, respectiv, din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Gorj, c tre Direcția Regim Permise de 
Conducere și Înmatricularea a Vehiculelor, respectiv, c tre Direcția General  de 
Pașapoarte, în vederea arhiv rii acestora la dosarele profesionale, conform 
prevederilor art.6 alin.(1) din Ordinul M.A.I. nr.124/2011 privind activit țile 
desf șurate la nivelul M.A.I. de c tre personalul responsabil cu implementarea 
prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese; 
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- Acordarea de consultan  referitoare la aplicarea prevederilor legale privind 
conflictele de interese şi a incompatibilit ile; 

- Obiectivul operațional „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  operațional „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. 
 

SECȚIUNEA 3. UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE 
 

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: 

 
OBIECTIV GENERAL: “Îmbun t irea procesului financiar contabil” 

Structura responsabil  de realizarea obiectivului: Biroul Financiar   

Contabilitate, Administrativ şi Achizi ii Publice 

 
Obiective specifice: 

 
 Sus inerea financiar  şi material  pentru realizarea obiectivelor specifice 

ale tuturor structurilor organizatorice ale institu iei. 

 Plata corect  şi la timp a angajamentelor asumate 



104 
 

 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: 

Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ şi Achizi ii Publice 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. 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 69/2010 a 

responsabilit ii fiscal bugetare, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi ale 

art.32-34 din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare, au fost elaborate proiectul de rectificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2017 şi estim rile pentru anii 2018-2020, pe surse de finan are, respectiv pe 

capitole, subcapitole, titluri şi aliniate ale clasifica iei bugetare. 

Potrivit dispozi iilor art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, 

cu modific rile şi complet rile ulterioare, a fost întocmit proiectul programului 

multianual de investi ii. 

 Prin bugetele ini iale şi rectificate, aprobate de ordonatorul principal de 

credite, pe baza necesit ilor exprimate la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul 
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Gorj 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 2016 

Credite deschise 
la 31.12.2016 

Pl i efectuate 
la 31.12.2016 

Procent de 
realizare 

% 

AUTORIT I 
PUBLICE ŞI 
AC IUNI 
EXTERNE 

8.927.000,00 8.927.423,00 8.550.704,35 
 

95%

CHELTUIELI 
CURENTE 

8.894.000,00 8.894.473,00 8.517.760,37 
 

95%

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

7.840.000,00 7.840.000,0

0

7.666.979,0

0 

98%

BUNURI ŞI 
SERVICII 

1,041.000,00 1.042.000,00 838.364,05 81%

ALTE CHELTUIELI 
DESP GUBIRI 
CIVILE 

13.000,00 12.473,00 12.417,32 96%

ACTIVE 
NEFINANCIARE 

33.000,00 32.950,00 32.943,98 99%

 

Bugetul alocat pe capitolul 51.01.03 – Autorit i publice şi ac iuni externe – 

cuprinde şi sumele alocate pentru organizarea şi desf şurarea alegerilor locale din 

luna iunie 2016 şi a alegerilor parlamentare din luna decembrie 2016. 

Creditele bugetare alocate la acest capitol au fost împ r ite dup  natura 

cheltuielilor astfel: 

Pentru buna func ionare a Institu iei Prefectului-Jude ul Gorj: 

·Cheltuieli de personal 2.282.000 lei 

·Cheltuieli materiale 374.000 lei 

·Desp gubiri civile 13.000 lei 

Pentru organizarea şi desf şurarea alegerilor locale: 

·Cheltuieli de personal 3.801.000 lei 

·Cheltuieli materiale 262.000 lei 
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·Cheltuieli de capital 17.000 lei. 

Pentru organizarea şi desf şurarea alegerilor parlamentare: 

·Cheltuieli de personal 1.757.000 lei 

·Cheltuieli materiale 405.000 lei 

·Cheltuieli de capital 16.000 lei. 

 

 

 

CATEGORIA DE 
CHELTUIAL  

Buget 
aprobat 

la nivelul 
anului 2016 

Credite 
deschise 

la 31.12.2016 

Pl i efectuate 
la 31.12.2016 

Procent de 
realizare 

% 

ORDINE PUBLIC  ŞI 
SIGURAN  
NA IONAL  

1.550.000,00 1.550.000,00 1.527.729,65 98%

CHELTUIELI CURENTE 1.550.000,00 1.550.000,00 1.527.729,65 
 

98%

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

1.437.000,00 1.437.000,00 1.424.470,91 99%

BUNURI ŞI SERVICII 113.000,00 113.00

0,00

103.258,

74 

91%

 

CATEGORIA DE 
CHELTUIAL  

Buget 
aprobat 

la nivelul 
anului 2016 

Credite 
deschise 

la 31.12.2016 

Pl i efectuate 
la 31.12.2016 

Procent de 
realizare 

% 

ASIGURARI ŞI 
ASISTEN  SOCIAL  

13.000 14.780 14.620 99% 

TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

1000 780 762 98%

ASISTEN  SOCIAL  12.000 14.000 13.858 99%
         

Dup  cum se poate observa, institu ia noastr   a utilizat creditele bugetare 
deschise în procent de 95% la capitolul 51.01.3 „Autorit i Publice şi Ac iuni 
Externe” , în procent de 98 % la capitolul 61.50.00 „Ordine Public  şi Siguran  
Na ional ” şi în procent de 97 % la capitolul 68.06.00 „Asigur ri şi Asisten  
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Social ”. 
        Cheltuielile au  fost efectuate respectând destina ia pe fiecare categorie de 
cheltuial  şi nu au fost înregistrate dep şiri fa  de prevederile bugetare. 
         Toate opera iunile au parcurs fazele procedurale respective: angajare, 
lichidare, ordonan are,  plat . 
 

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, a cheltuielilor materiale 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.); 

 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. 
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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 2.731 ordine de plat , 296 dispozi ii de plat , 331 dispozi ii 
de încasare, 350 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 facturilor, reprezentând aprovizion ri de materiale şi prest ri de  
servicii, respectiv efectuarea pl ilor pentru desf şurarea celor dou  procese 
electorale, iar dispozi iile de încasare în special pentru încasarea taxelor 
reprezentând contravaloarea pl cilor şi tarif opera iuni înmatriculare; De 
asemenea, s-au întocmit ordine de plat  pentru virarea sumelor încasate în 
cursul anului reprezentând contravaloarea taxelor conform O.U.G. 
nr.41/2016, c tre Imprimeria Na ional , RAPPS şi DRPCIV; 

 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 
opera iuni înmatriculare, în sum  de 1.253.744 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 2016, au fost efectuate 

angajamente legale în num r de 462. 
Angajamentelor asumate le-au fost rezervate în totalitate credite bugetare, la 

finalul anului 2016, 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. 
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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.  

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 2016, 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 cursul anului 2016 toate pl ile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, 
în acest sens au fost efectuate urm toarele activit i: 

- a fost depus formularul de buget individual şi actualizat ori de câte ori a fost 
cazul; 

- au fost introduse angajamentele bugetare pentru to i indicatorii bugetari 
aproba i; 

- au fost efectuate recep ii aferente angajamentelor bugetare înregistrate. 
 Începând cu luna noiembrie 2016 s-au depus în Sistemul Na ional de 
Raportare Forexebug formularele privind situa iile financiare lunare, trimestriale şi 
anuale în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.779/2016 pentru stabilirea 
calendarului de utilizare a func ionalit ilor din sfera raport rii situa iilor financiare 
ale Sistemului Na ional de Raportare Forexebug de c tre Ministerul Afacerilor 
Interne şi entit ile subordonate. 

În anul 2016 structura Biroului Financiar Contabilitate, Administrativ şi 
Achizi ii Publice, privit  din punct de vedere al subordon rii ierarhice, a fost 
adecvat  necesit ilor stabilite prin art. 10 din Legea contabilit ii nr. 82/1991, în 
prezent structura financiar contabil  fiind subordonat  Serviciului Informare, 
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Rela ii Publice, Secretariat, Apostil , Financiar Contabilitate, Administrativ şi 
Achizi ii Publice şi, respectiv, 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 2016 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. 

SECȚIUNEA 4. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE 
 

Planificarea și realizarea activit ților logistice a avut la baz  planul de 
management al Serviciului Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostil , 
Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice, document prin 
intermediul c ruia au fost stabilite urm toarele obiective opera ionale: 

 gestionarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii din domeniul 
IT&C 

 asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul 
instituţiei 

 întreţinerea şi exploatarea raţională a autovehiculelor din parcul propriu 
 asigurarea că principiile aferente procesului de achiziţii publice stabilite de 

cadrul legal şi cele stabilite de management sunt corect implementate 
 
Acțiunile planificate pentru atingerea obiectivelor au fost realizate astfel: 
 
Gestionarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii din domeniul 

IT&C 
 
În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor stabilite de Strategia de 

dezvoltare şi monitorizare a Institu iei Prefectului - Jude ul Gorj, în anul 2013 a fost 
elaborat  o strategie în domeniul IT, domeniile prioritare fiind gestionarea în 
condi ii calitativ superioare a sistemelor informatice integrate, a infrastructurii de 
comunica ii şi asigurarea de servicii informatice corespunz toare precum și 
asigurarea unui mijloc eficient de comunicare intern  şi extern  prin oferirea de 
informa ii exacte prin intermediul website-ului Instituției Prefectului Județul Gorj 
şi utilizarea serviciului de poşt  electronic  de tip e-mail. 
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La toate m surile întreprinse s-a plecat de la ideea c  mai buna utilizare a 
tehnologiei informa iei va conduce la creşterea eficien ei şi eficacit ii activit ilor 
desf şurate de c tre personalul de specialitate, prin:  

 - creşterea capacit ii de analiz  a informa iilor  
- comunicare intern  facil   
- îmbun t irea performan elor profesionale  
- asigurarea unui sistem informatic eficient  
- func ionarea în condi ii optime a infrastructurii de comunica ii  
- respectarea confiden ialit ii şi securit ii informa iilor  
 
 
În anul 2016, structura cu competențe în domeniul IT a întreprins 

urm toarele activit ți: 
 administrare sistem informatic al Institu iei Prefectului: administrare 

re ea, echipamente IT, aplica ii software şi baze de date; 

 activit ți de asistenț  tehnic  în utilizarea aplicațiilor, analiz , testare, 
implementare și exploatare a aplicațiilor informatice; 

 (re)instalarea, configurarea, administrarea și securitatea 
echipamentelor IT precum și (re)instalarea programelor informatice pe acestea; 

 diseminarea informa iei pe cale electronic  – asigurarea transmisiei-
recep iei de date între Institu ia Prefectului, Ministerul Afacerilor Interne şi alte 
organisme (e-mail); 

 administrarea accesului la Internet pentru personalul instituției și 
furnizarea serviciilor de poșt  electronic  

 monitorizarea, devirusarea și implementarea politicilor de securitate; 

 asigurarea, prin intermediul specialiștilor Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, funcționarea sistemului de videoconderinț ; 

 între inerea şi actualizarea site-ului oficial al Institu iei Prefectului; 

 asigurarea, la cererea personalului, cu aprobarea conducerii Institu iei 
Prefectului, programele informatice pentru desf şurarea în condi ii optime a 
activit ilor specifice privind constituirea, organizarea şi gestionarea datelor şi 
ac iunilor; 

 între inerea aplica iei şi a bazelor de date a sistemului de management 
al a documentelor DocManager precum și a software-ului legislativ; 

 prelucrarea şi transmiterea unor documente c tre prim riile din jude ul 
Gorj, servicii publice deconcentrate, cet țeni și alte entit ți cu care instituția 
relaționeaz  folosind poşta electronic  sau serviciul fax. 

 asigurarea func ion rii optime a serviciilor de comunicații (acces 
Internet şi poşt  electronic ) la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul 
instituției; 
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 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; 

 participarea la întocmirea diferitelor materiale şi documente în format 
electronic; 

 asigurarea condi iilor tehnice pentru desf şurarea şedin elor, 
întâlnirilor, prezent rilor organizate de c tre Institu ia Prefectului. 

 
Instituția Prefectului Județul Gorj  are achizi ionate şi utilizeaz  solu ii 

integrate hard şi soft, astfel:  
� LEGIS STUDIO - program de baze de date legislative,  
� DOCMANAGER – un instrument modern de gestionare eficient  şi 

unitara a comunica iei şi documentelor din cadrul institu iei realizat  pentru a 
r spunde cerin elor a dou  categorii de utilizatori:  

- externi (cet eni), care folosind Internet-ul ob in informa ii furnizate de 
institu ie, 

- interni (func ionari/angaja ii) care prin intermediul Intranet-ului 
utilizeaz  o serie de aplica ii interne (Back Office) din aplica ie (registratura 
electronic , depozit de documente, audien e, etc). 

Începând cu anul 2012, la Institu ia Prefectului Jude ul Gorj a fost 
implementat  aplica ia oferit  de Serviciul de Telecomunica ii Speciale numit  
SMS-STS, ce permite transmiterea în cel mai scurt timp a unor mesaje pe telefonul 
mobil. Aceast  aplica ie s-a dovedit a fi foarte eficient , fiind utilizat  și în anul 
2016, în procesul de comunicare cu reprezentanții autorit ților locale. De 
asemenea, aplica ia a fost utilizat  pentru convoc ri ale membrilor diverselor 
comisii şi comitete instituite la nivelul jude ului Gorj la şedin ele de lucru, 
videoconferin e, etc. Biroul de pres  foloseşte aceast  aplica ie pentru convocarea 
reprezentan ilor mass-mediei locale la conferin ele de pres . 

În vederea asigur rii unui sistem de comunicații de date (mesagerie 
electronic , aplicații informatice, videoconferinț ) eficient, s-a apelat la serviciile 
oferite de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care asigur  o vitez  de transfer 
de date mare și un înalt nivel de securitate și confidențialitate a informațiilor 
transmise.  

Pentru atingerea obiectivelor propuse privind asigurarea unui sistem 
informatic sigur, securizat şi disponibil, precum şi a unor comunica ii securizate şi 
de calitate, Instituția Prefectului Județul Gorj a adoptat soluții IT adecvate care 
presupun: autentificarea utilizatorilor, autorizarea accesului la resurse, 
administrarea centralizat  a tuturor servere-lor și aplicarea consistent  a unor 
politici de rețea. 
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În vederea desf ur rii activit ilor specifice, Institu ia Prefectului a fost 
dotat  la începutul anului 2016 cu un num r de 11 ma ini, iar în luna decembrie a 
primit prin transfer  o nou  ma in  rezultând astfel un num r de 12 din care patru 
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 
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 2016 au fost preg tite 
autoturismele pentru sezonul de iarn . 

Asigurarea că principiile aferente procesului de achiziţii publice stabilite de 
cadrul legal şi cele stabilite de management sunt corect implementate 

 
Conform O.U.G.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , 

a contractelor de concesiune de lucr ri publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii şi a H.G. nr.925/2006 s-a elaborat Programul anual al achizi iilor publice, 

instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de 

procese de achizi ie la nivel de autoritate contractant , pentru planificarea 

resurselor necesare derul rii proceselor pentru verificarea modului de îndeplinire a 

obiectivelor. 

Achizi iile publice realizate de c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj, pe 

tot parcursul anului 2016, atât la Capitolul 51.01.03 „Autorit i Publice şi Ac iuni 

Externe”, cât şi la Capitolul 61.50.00 „Ordine Public  şi Siguran  Na ional ”, 

respectiv pentru cele dou  Servicii Publice Comunitare aflate în subordine – 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea 

Vehiculelor Gorj şi Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a 

Paşapoartelor Simple, au fost derulate în baza prevederilor legale. 

În cursul anului 2016 în cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Gorj s-au 

derulat doua proceduri de achizi ie on-line:  
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- Cerere de oferte pentru Contractul de prest ri servicii tipografice şi servicii 

conexe necesare organiz rii şi desf şur rii alegerilor pentru autorit ile 

administra iei publice locale din anul 2016 în valoare de 147.560,44 lei f r  TVA; 

- Procedura simplificat  pentru Contractul de prest ri servicii tipografice şi 

servicii conexe necesare organiz rii şi desf şur rii alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputa ilor din anul 2016 în valoare de 61.364 lei f r  TVA. 

În cadrul perioadei de referin  s-au efectuat 271 achizi ii directe în valoare 

de 324.202,79 lei, f r  TVA. 

Având in vedere pragurile valorice stabilite pentru valorile estimate ale 

achizi iilor publice din Legea nr.98/2016, în anul 2016, Institu ia Prefectului-

Jude ul Gorj a realizat dou  achizi ii pe procedura cerere de ofert , respectiv 

procedura simplificat , restul achizi iilor au fost directe, prin intermediul sistemului 

electronic al achizi iilor publice (SEAP), deoarece conform art.7 alin.(5) din Legea 

nr.98/2016 privind achizi iile publice “Autoritatea contractant  are dreptul de a 

achizi iona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimat  a achizi iei, 

f r  TVA, este mai mic  decât 132.519 lei, respectiv lucr ri, în cazul în care 

valoarea estimat  a achizi iei, f r  TVA, este mai mic  decât 441.730 lei. 

 

SECȚIUNEA 5. PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI 
 
Planificarea şi realizarea activit ilor pe linia prevenirii corup iei reprezint  nu 
numai o obliga ie legal  stipulat  prin Strategia Na ional  Anticorup ie, dar şi o 
cerin  instituit  de managementul la nivel strategic i reglementate clar prin 
O.M.A.I. nr.86/2013. 
 Planificarea activit ilor anticorup ie s-a realizat distinct în func ie de 
specificul de activitate şi de zonele vulnerabile identificate: la nivelul celor dou  
servicii comunitare şi la nivelul structurilor func ionale din domeniul administra ie 
public  au avut loc în anul 2016 6 activit i de prevenire (3 inform ri i 3 instruiri) 
la care au participat în total un nr de 88 de persoane . 
 La nivelul structurilor func ionale din domeniul administra ie public , 
planificarea activit ilor de prevenire a corup iei s-a f cut prin identificarea 
riscurilor de corup ie şi a zonelor vulnerabile, proces finalizat prin întocmirea 
Registrului de riscuri pentru anul 2016 (document nr.1340/26.01.2016). 
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Principalele domenii de activitate care au fost considerate şi analizate ca 
vulnerabile la corup ie au fost:restituirea propriet ilor, juridic şi contencios 
administrative, achizi ii publice, buget şi patrimoniu,. Pentru o mai bun  gestiune a 
riscurilor inerente identificate în sensul asigur rii unui nivel de risc rezidual sub 
nivelul de toleran  acceptat , au fost identificate forme suplimentare de control, 
acestea fiind înscrise în  instrumente de planificare specifice (masuri suplimentare 
în registrul riscurilor 2016). Principalele m suri suplimentare de control au vizat 
exercitarea auditului public intern cu frecven  mai mare pentru zonele vulnerabile, 
conştientizarea s pt mânal  a personalului în cadrul şedin elor de lucru organizate 
de prefect şi managementul opera ional cu privire la riscurile de corup ie şi 
consecin ele materializ rii lor, exercitarea cu eficacitate a formelor de control 
identificate în cadrul Sistemului de Control Intern/ Managerial (control ierarhic, 
control financiar preventiv propriu şi inspec ie intern ), participarea personalului la 
şedin ele de lucru organizate de structura cu atribu ii în domeniu, respective 
Direc ia General  Anticorup ie din M.A.I. 
 Riscurile inerente identificate au fost corect gestionate nefiind înregistrate 
evenimente de corup ie în anul 2016. 
 La nivelul Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberare şi Eviden a 
Paşapoartelor Simple activitatea de planificare a ac iunilor de prevenire a 
fenomenelor de corup ie, s-a realizat în baza Metodologiei şi cu consultan a de 
specialitate furnizat  de structura teritorial  a Direc iei Generale Anticorup ie, fiind 
întocmite documentele specifice Registrul de riscuri pentru anul 2016, raportul de 
monitorizare a riscurilor de corup ie 2016.  Prin Registrul de riscuri au fost 
identificate un num r de 8 (opt) riscuri de corup ie, zonele vulnerabile fiind:punerea 
în aplicare a m surilor restrictive, eliberarea documentelor specifice, comunicarea 
datelor şi informa iilor de inute unor persoane neautorizate. 
 Ac iunile de minimizare a riscurilor planificate se refer  la: exercitarea 
tuturor formelor de control identificate în cadrul Sistemului de Control Intern 
/managerial, monitorizarea riscurilor şi responsabilizarea personalului prin edin e 
de lucru (zilnic prin Dispozi iile de zi pe unitate întocmite de şeful serviciului s-a 
asigurat prelucrarea personalului cu privire la zonele vulnerabile de corup ie), 
asigurarea m surilor de rotire a personalului care exercit  func ii sensibile. De 
asemenea, s-a asigurat participarea întregului personal la edin ele de lucru 
organizate de structura teritorial  a Direc iei Generale Anticorup ie din M.A.I. prin 
care au fost prezentate consecin ele materializ rii acestor riscuri. 
 Riscurile inerente identificate au fost corect gestionate nefiind înregistrate 
evenimente de corup ie în anul 2016. 
 La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor , activitatea de planificare a ac iunilor de prevenire a 
fenomenelor de corup ie, s-a realizat în baza Metodologiei şi cu consultan a de 
specialitate furnizat  de structura teritorial  a Direc iei Generale Anticorup ie, fiind 
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întocmite documentele specifice Registrul de riscuri pentru anul 2016, raportul de 
monitorizare a riscurilor de corup ie 2016. Prin Registrul de riscuri au fost 
identificate un num r de 9 riscuri de corup ie, zonele vulnerabile fiind: examinarea 
candida ilor pentru ob inerea permisului de conducere, eliberarea documentelor 
specifice, gestiunea şi valorificarea Registrelor jude ene de eviden , reprezentarea 
serviciului în instan ele de judecat , înmatricularea vehiculelor. 
 Ac iunile de minimizare a riscurilor planificate se refer  la: exercitarea 
tuturor formelor de control identificate în cadrul Sistemului de Control Intern/ 
managerial, monitorizarea riscurilor şi responsabilizarea personalului prin edin e 
de lucru ( zilnic prin Dispozi iile de zi pe unitate întocmite de şeful serviciului s-a 
asigurat prelucrarea personalului cu privire la zonele vulnerabile de corup ie). De 
asemenea, s-a asigurat participarea întregului personal la edin ele de lucru 
organizate de structura teritorial  a Direc iei Generale Anticorup ie din M.A.I. prin 
care au fost prezentate consecin ele materializ rii acestor riscuri. 
 A fost actualizat procesul de identificare a riscurilor de corup ie , acest proces 
fiind unificat la nivelul institu iei ca întreg, fiind întocmit Registrul riscurilor de 
corup ie, document ce cuprinde un num r de 47 de riscuri. M surile suplimentare 
de prevenire i/sau control, care sunt permanent monitorizate, astfel în cat riscurile 
de corup ie identificate, s  nu se materializeze în implicarea angaja ilor institu iei în 
comiterea unor fapte de corup ie, au fost planificate, punându-se accentul pe 
responsabilizarea personalului în cadrul şedin elor de lucru organizate de 
managementul la nivel strategic şi opera ional, pe auditul public intern şi inspec ia 
intern . 
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SECȚIUNEA 6. ROLUL AUDITULUI PUBLIC INTERN LA REALIZAREA 
OBIECTIVELOR INSTITU IEI 

Decizia privind organizarea şi func ionarea auditului intern, în cadrul 
institu iei prefectului, a fost stabilit  prin H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, 
republicat .  

În cadrul structurii organizatorice-cadru, stabilit  prin Hot râre de Guvern, 
prin ordin al prefectului a fost pozi ionat  func ia audit intern, în subordinea direct  
a prefectului, pentru a asigura independen  şi obiectivitate în cadrul misiunilor de 
asigurare şi consiliere efectuate. 

De asemenea, prin actul normativ men ionat, s-a creat cadru legal de delegare 
de competen e, prefectului, pentru exercitarea unor atribu ii de conducere şi control  
cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate, îns  pân  în prezent prin 
ordin al conduc torului institu iei ierarhic superioare serviciului public 
deconcentrat, nu au fost delegate competen e pe linie de audit public intern. 

Stabilirea structurii organizatorice în cadrul c reia se exercit  activitatea de 
audit public intern, respectiv compartiment,  s-a f cut în  corela ie cu m rimea 
riscului rezidual (partea de risc neacoperit  de formele şi instrumentele de control 
intern) aferent  activit ilor desf şurate în cadrul institu iei. 

Misiunea compartimentului de audit public intern este de a acorda 
consultan  şi asigur ri privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, 
de control şi de guvernan , contribuind la ob inerea plusvalorii şi oferind 
recomand ri pentru îmbun t irea acestora. 

Compartimentul de audit public intern asist  managementul strategic şi 
opera ional în realizarea obiectivelor şi furnizeaz  evalu ri obiective şi detaliate cu 
privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficien a şi eficacitatea 
activit ilor şi opera iunilor acestora. 

Activitatea de audit public intern se desf şoar  în baza Normelor 

metodologice proprii, elaborate de Direc ia Audit Public Intern din cadrul M.A.I. şi 

aprobate prin O.M.A.I. nr.18/25.02.2015. 

Prin Planul de management al Compartimentului Audit Intern pentru anul 
2016, a fost stabilit ca obiectiv specific OBIECTIVUL NR.VII.4.4 
ÎMBUN T IREA CADRULUI METODOLOGIC ŞI PROCEDURAL”, derivat 
din obiectivul general “VII.4: „Consolidarea capacit ii de audit intern la nivelul 
institu iei” . 

   Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost programate dou  direc ii de 
ac iune, cu termen final de implementare, 31.12.2016, respectiv: 

- sudierea Ghidurilor de  derulareaa  misiunilor de audit elaborate de 
UCAAPI; 
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- actualizarea procedurilor opera ionale pentru activitatea de consiliere şi 
asigurare. 

Obiectivul poate fi evaluat ca fiind realizat, în condi ii de conformitate cu 
cerin ele specifice de management, prin emiterea unui num r de 4 (patru) proceduri 
opera ionale, edi ii noi, conforme cu Standardului 9 – Proceduri-  din  OSGG nr. 
400/2015  şi cu O.M.A.I. nr. 18/2015,   acestea  reglementeaz  intern, aproximativ   
100 % din activit ile procedurabile care se desf şor  în cadrul compartimentului 
de audit intern. Aceste proceduri se refer  la: 

- Procedur  opera ional  Cod PO 77 privind derularea misiunii de audit 
public intern de asigurare; 

- Procedur  opera ional  Cod PO 78 privind derularea misiunii de 
consiliere formalizat ; 

- Procedura opera ional  Cod: P.O. 79 privind constatarea şi raportarea 
iregularit ilor semnificative sau a fraudei; 

- Procedura opera ional  Cod: P.O. 79 privind elaborarea Planului anual 
şi multianual de audit public intern. 

În conformitatea cu Planul strategic institu ional 2015-2016,  structura de 
audit intern şi-a asumat ca obiectiv specific „Consolidarea Capacit ii de Audit 
Intern la nivelul institu iei” derivat din Obiectivul general „Consolidarea capacit ii 
institu ionale şi opera ionale a Institu iei Prefectului-Jude ul Gorj” 

Planul de audit public intern pentru anul 2016 a fost elaborat pe baza planului 
de audit multianul 2016-2018, stabilirea ordinii de prioritate în care se vor efectua 
misiunile înscrise în coloana anului 2016, s-a f cut pe baza analizei de risc ce are la 
baza metodologia elaborat  de DAPI din MAI, rezultând urm toarea ordine de 
prioritate : 

1. Misiunea nr. 1 din plan – SITUA II DE URGEN  – nivel de risc 1,85; 
2. Misiunea 2 din plan – PATRIMONIU - nivel de risc 1,8; 
3. Misiunea nr.3din plan -  PAŞAPOARTE - nivel de risc 1,8; 
4. Misiunea nr.4  -ÎNMATRICUL RI-  nivel de risc 1,8; 
5. Misiunea 5-  INFORMATIC  ŞI TEHNOLOGIA INFORMA IEI-  
nivel de risc 1,8; 

Având în vedere necesitatea efectu rii unei misiuni privind verificarea 
modului de implementare a recomand rilor, s-a considerat oportun ca între 
misiunile nr.3 şi 4 s  fie prins  în plan o misiune cu aceast  tem . 

Planul de audit public intern pentru anul 2016 a fost elaborat prin ierarhizarea 
domeniilor/sistemelor programate prin planul multianual 2016-2018, în func ie de 
analiza de risc, fiind incluse misiuni de asigurare (3 misiune de sistem şi 2 misiuni 
de regularitate), durata medie a unei misiuni fiind de 35 de zile lucr toare. 

Planul anual a fost o singur  dat  actualizat, prin referatul nr. 10.449 / 
18.07.2016 ,ocazie cu care, actualizarea a vizat doar modific ri ale datelor de 
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realizare a misiunilor de audit, planul actualizat fiind realizat în procent de 100%, 
nu au fost înregistrate audituri ad-hoc. 

 
În anul 2016 au fost realizate 5 misiuni privind auditul public intern de 

asigurare, din care 3 de sistem şi 2 de regularitate. 
Misiunile de audit  realizate în anul 2016 se prezint , astfel: 
- domeniul bugetar 
a. num rul misiunilor de audit realizate:0 ;  prin planul multianual domeniul 

bugetar este comasat cu domeniu financiar contabil,  are atribuit un nivel de risc 
mediu, fapt pentru care a fost stabilit  „frecven a în auditare de o dat  la 2 ani”, 
ultimul audit exercitat asupra acestui domeniu fiind realizat în anul 2015 şi 
reprogramat pentru anul 2017 şi 2019. 

-  domeniu financiar-contabil 
        -subdomeniu eviden  financiar contabil - 
a. num rul misiunilor de audit realizate:0 ;  prin planul multianual 

subdomeniul eviden   financiar contabil  are atribuit un nivel de risc mediu, fapt 
pentru care a fost stabilit  „frecven a în auditare de o dat  la 2 ani”, ultimul audit 
exercitat asupra acestui domeniu fiind realizat în anul 2015 şi reprogramat pentru 
anul 2017 şi 2019; 

- subdomeniu gestiunea patrimoniului- 
a. num rul misiunilor de audit realizate:1 ;  prin planul multianual 

subdomeniul  gestiunea patrimoniului are atribuit un nivel de risc mediu, fapt 
pentru care a fost stabilit  „frecven a în auditare de o dat  la 2 ani”, ultimul audit 
exercitat asupra acestui domeniu fiind realizat în anul 2016 şi reprogramat pentru 
anul 2018. Tipul de audit exercitat fiind de regularitate. 

- domeniul achizi iilor publice 
a. num rul misiunilor de audit realizate:0 ;  prin planul multianual domeniul 

achizi ii publice  a avut atribuit un nivel de risc mediu ,  fapt pentru care a fost 
stabilit   „frecven a în auditare de o dat  la 2 ani”, ultimul audit exercitat asupra 
acestui domeniu fiind realizat în anul 2015 şi reprogramat pentru anul 2017 ; 

- domeniul resurselor umane 
a. num rul misiunilor de audit realizate:0 ;  prin planul multianual domeniul 

resurse umane  are  atribuit un nivel de risc mediu ,  fapt pentru care a fost stabilit   
„frecven a în auditare de o dat  la 2 ani”, ultimul audit exercitat asupra acestui 
domeniu fiind realizat în anul 2015 şi reprogramat pentru anul 2017 şi 2019; 

- domeniul  IT 
a. num rul misiunilor de audit realizate:1 ;  prin planul multianual domeniul 

I.T.  are  atribuit un nivel de risc sc zut ,  fapt pentru care a fost stabilit   „frecven a 
în auditare de o dat  la 3 ani”, ultimul audit exercitat asupra acestui domeniu fiind 
realizat în anul 2016 şi reprogramat pentru anul 2019. Tipul de audit exercitat 
fiind audit de regularitate. 
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- domeniul juridic 
a. num rul misiunilor de audit realizate:0 ;  prin planul multianual domeniul 

juridic.  are  atribuit un nivel de risc sc zut ,  fapt pentru care a fost stabilit   
„frecven a în auditare de o dat  la 3 ani”, ultimul audit exercitat asupra acestui 
domeniu fiind realizat în anul 2014 şi reprogramat pentru anul 2017; 

- domeniul fondurilor comunitare 
a. num rul misiunilor de audit realizate: 0 . În ultimii 3 ani institu ia 

prefectului nu a beneficiat de fonduri comunitare, fapt pentru care acest domeniu nu 
este inclus în documentele de planificare strategic  şi opera ional . 

- domeniul func iilor specifice 
    -Situa ii de Urgen  -  
a. num rul misiunilor de audit realizate: 1. Prin planul multianual domeniul 

Situa ii de Urgen   are  atribuit un nivel de risc sc zut ,  fapt pentru care a fost 
stabilit   „frecven a în auditare de o dat  la 3 ani”, ultimul audit exercitat asupra 
acestui domeniu, fiind realizat în anul 2016 şi reprogramat pentru anul 2019.Tipul 
de audit exercitat fiind de sistem 

  - Paşapoarte - 
a. num rul misiunilor de audit realizate: 1. Prin planul multianual domeniul 

Paşapoarte are  atribuit un nivel de risc sc zut ,  fapt pentru care a fost stabilit   
„frecven a în auditare de o dat  la 3 ani”, ultimul audit exercitat asupra acestui 
domeniu, fiind realizat în anul 2016 şi reprogramat pentru anul 2019.Tipul de 
audit exercitat fiind de sistem. 

 - Înmatricul ri - 
a. num rul misiunilor de audit realizate: 1. Prin planul multianual domeniul 

Înmatricul ri are  atribuit un nivel de risc sc zut, fapt pentru care a fost stabilit   
„frecven a în auditare de o dat  la 3 ani”, ultimul audit exercitat asupra acestui 
domeniu, fiind realizat în anul 2016 şi reprogramat pentru anul 2019.Tipul de 
audit exercitat fiind de sistem. 

Pe ansamblul domeniilor auditate, în anul 2016, au fost constatate un num r 
34 constat ri cu caracter negativ,  pentru eliminarea cauzelor care le-au generat au 
fost formulate un num r de 50 recomand ri.   

CAPITOLUL VII. MANAGEMENTUL COMUNIC RII 
 

În anul 2016, unul dintre obiectivele specifice urmărite de Cancelaria 
Prefectului i de Serviciul Informare, Rela ii Publice, Secretariat, Apostilă, 
Financiar Contabilitate, Administrativ i Achizi ii Publice a fost Creşterea gradului 
de transparenţă a datelor și informațiilor gestionate de Instituţia Prefectului – 
Judeţul Gorj. 
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O component  important  privind managementul comunic rii Institu iei 
Prefectului o reprezint  comunicarea prin intermediul mass-media, ca instrument de 
transmitere a mesajului institu iei c tre publicul int : cet enii gorjeni. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au avut loc următoarele acţiuni: 

  acreditarea jurnaliştilor de la institu iile de pres  locale care au 
solicitat  acest lucru; 

  afişarea pe site-ul institu iei a rapoartelor de activitate a 
Institu iei         Prefectului-Jude ul Gorj 

  redactarea comunicatelor, inform rilor şi anun urilor de pres  
referitoare la activitatea prefectului şi a aparatului propriu, precum şi a 
celor referitoare la activitatea Colegiului Prefectural şi a Comitetului 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen ;  

  redactarea unor pozi ii oficiale ale institu iei şi a unor replici la 
materialele ap rute în presa scris , cu solicitarea public rii acestora; 

  organizarea conferin elor de pres  ale conducerii 
institu iei(periodic sau cu prilejul unor evenimente mai deosebite); -  

  invitarea jurnaliştilor la ac iuni sau evenimente de interes public 
în care este implicat  Institu ia Prefectului 

  transmiterea c tre mass-media, prin poşta electronic , a 
materialelor prezentate în cadrul şedin elor Colegiului Prefectural; 

  acordarea de interviuri şi declara ii de pres  de c tre prefect, 
subprefect şi purt torul de cuvânt, participarea acestora şi a altor specialişti 
din aparatul propriu(desemna i de c tre prefect)la emisiuni radio-tv, la 
solicitarea institu iilor de pres . 

  elaborarea zilnic  a revistei presei şi a analizei mass-media 
                     

Institu ia Prefectului a demonstrat i în anul 2016 orientarea sa c tre cet ean, 
atât prin activit ile menite s  conduc  la creşterea gradului de transparen  şi 
deschidere c tre mediul extern, cât şi prin cele care au avut drept scop creşterea 
calit ii serviciilor publice furnizate.  

Institu ia Prefectului a asigurat, prin implicarea direct  a prefectului sau 
subprefectului, o comunicare eficient  şi cu institu iile centrale, locale, societatea 
civil  şi reprezentan i ai mediului de afaceri. Acest obiectiv a fost atins prin crearea 
de evenimente sau prin participarea prefectului şi a subprefectului la diverse 
manifest ri și evenimente. 

De asemenea, în sarcina Serviciului Informare, Relații Publice, Secretariat, 
Apostil , Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice, a fost stabilit 
ca obiectiv specific “Îmbunătățirea managementului comunicării”. 
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Informația este o resurs  vital  care necesit  o utilizare de natur  a asigura în 
cel mai înalt grad îndeplinirea scopurilor și obiectivelor Instituției Prefectului - 
Județul Gorj. 

În cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj, conform prevederilor legale în 
vigoare, funcționeaz , Serviciul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostil , 
Financiar Contabilitate, Administrativ și Achiziții Publice. 

În cadrul acestui serviciu, Compartimentul Informare, Relații Publice și 
Secretariat este cel care asigur  funcționalitatea celor dou  componente principale 
ale comunic rii, respectiv comunicarea intern  și cea extern , contribuind decisiv la 
eficiența și transparența instituțional . 

Comunicarea intern  susține activitatea din cadrul instituției, aceasta 
realizându-se pe de o parte prin circuitul documentelor care intr  în instituție numai 
prin intermediul acestui compartiment, cât și prin ședințele organizate de 
managementul strategic și operațional. 

Comunicarea intern , atât pe orizontal  (între angajați), cât și pe vertical  
(între management și angajați) constituie un factor major în procesul de 
eficientizare a activit ții oric rei instituții. Sub acest aspect, sunt vizate 
comunicarea managerial  (pe vertical , preponderent formal ) și comunicarea la 
nivelul personalului (pe orizontal ,preponderent informal ).  

Prin canalele de comunica ii interne ra ional organizate şi func ionale, 
personalul a fost continuu informat despre tot ceea ce se întâmpl  în cadrul 
institu iei. Comunica iile interne au jucat un rol important şi pe linia instruirii şi a 
motiv rii personalului, contribuind în acest fel la realizarea calit ii presta iilor şi la 
o mai bun  satisfacere a nevoilor şi exigen elor cet enilor. 

În ceea ce privește comunicarea intern  managerial , pe vertical , aceasta s-a 
realizat în cadrul ședințelor atât cu conducerea instituției cât și cu șefii structurilor 
funcționale. Urmare acestor ședințe s-au pus în aplicarea m surile dispuse, 
informându-se totodat  conducerea despre implementarea acestora.   

Aflat  într-un contact permanent şi direct cu mediul social, Institu ia 
Prefectului Județul Gorj a preluat informațiile provenite de la acesta şi a încercat s  
le r spund  prin ini ierea unor demersuri orientate spre schimb ri, transform ri, 
reechilibr ri. 

Comunicarea extern  a institu iei a avut dou  direc ii distincte:  
a. comunicarea extern  de promovare a institu iei 
b. comunicarea institu iei publice cu cet eanul 
Comunicarea extern  a oferit acces la informații p rților externe interesate, 

publicului, mass-media, complementar mesajelor-cheie.  
Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat, Apostil , 

Administrativ și Achiziții Publice este structura din cadrul Instituției Prefectului 
Județul Gorj care asigur  relația direct  a instituției cu societatea civil , asigur  
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circulația documentelor între conducerea instituției și compartimentele de 
specialitate, coordonând fluxurile de documente , și asigur  interfața privind 
comunicarea și corespondența dintre conducerea instituției și parteneri interni și 
externi, alte entit ți cu care instituția interacționeaz . 

 
Pentru atingerea obiectivelor strategice propuse, Compartimentul Informare, 

Relații Publice și Secretariat a realizat urm toarele acțiuni : 
 
a) În domeniul rela iei cu publicul și secretariat 
- a asigurat comunicarea eficient  dintre instituție și cet țeni și a ajutat 

instituția s  r spund  mai bine nevoilor cet țenilor, informându-i asupra 
activit ților sale; 

- a asigurat 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 

- a primit şi înregistrat coresponden a adresat  instituției şi a transmis-o 
conducerii instituției și apoi c tre compartimentele  competente cu soluționarea 
solicit rilor formulate; 

- a înregistrat, scanat şi transmis peti iile la celelalte compartimente din 
instituție, 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; a arhivat petițiile și 
copii ale r spunsurilor comunicate peten ilor; 

- a expediat r spunsurile c tre to i peti ionarii care au adresat solicit ri 
instituției; 

- a acordat sprijin cet țenilor în îndeplinirea formalit ților cerute de lege; 
- a solu ionat lucr rile repartizate direct; 
- a efectuat programarea solicit rilor de primire în audienț , în conformitate 

cu programul de audiențe stabilit, oferind persoanelor solicitante informa iile 
necesare; 

- la solicitarea conducerii instituției, a întocmit şi a pus la dispozi ie materiale 
informative necesare preg tirii audien elor acordate de Prefect și Subprefect;  un 
reprezentant al compartimentului Informare, Relații Publice, Secretariat a  
participat la audien ele respective; 

- a asigurat accesul oric rei persoane la informația public , în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 544/2001, a furnizat cet țenilor informațiile de interes 
public solicitate verbal și i-a îndrumat în vederea rezolv rii problemelor lor în cel 
mai scurt timp posibil 

- a comunicat din oficiu informații de interes public, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public; 
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- a precizat persoanelor interesate condițiile și formele în care are loc accesul 
la informațiile de interes public; 

- a asigurat accesul mijloacelor de informare în mas  la informațiile de 
interes public, la sursele și mijloacele de informare și documentare din cadrul 
instituției; 

- a întocmit periodic, inform ri privind modul de soluționare a petițiilor de 
c tre lucr torii din cadrul instituției; 

- a preluat coresponden a adresat  de instituție ter ilor, întocmeşte 
documenta ia necesar  în vederea expedierii sale şi a predat-o unit ii poştale 
desemnate; 

 
b) În domeniul comunic rii: 
- a asigurat rela ionarea şi comunicarea direct  cu peti ionarii, prin serviciul 

de registratur  şi prin intermediul serviciilor electronice (e-mail, apeluri telefonice); 
- a asigurat comunicarea în exterior a informa iilor sau dispozi iilor date de 

c tre conducerea instituției, în scopul inform rii cet enilor sau a institu iilor 
interesate; 

- a elaborat documente de informare, buletine informative, broșuri, pliante și 
materiale de informare, asigurând difuzarea lor; 

- a întocmit rapoarte de activitate periodice, în leg tur  cu activitatea 
compartimentului, cu date statistice ori informa ii necesare conducerii instituției; 

- a colaborat 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; 

- a aplicat prevederile Legii nr. 677/2001privind protecția datelor cu caracter 
personal în cadrul instituției. 

O atenție deosebit  a fost acordat  procesului de eficientizare a procesului de 
soluționare a petițiilor adresate Instituției Prefectului Județul Gorj și activit ții de 
primire a cet țenilor în audienț . 

Prin intermediul Compartimentului Informare, Relații Publice și Secretariat, 
în anul 2015 au fost înregistrate, la nivelul județului Gorj, un num r de 19171 
documente. 

 Din cele 19171 documente înregistrate în anul 2016, 1132 au fost petiții (186 
provin din audiențe) și 56 cereri privind informații de interes public. 
  Din totalul de 19171 petiții , 337 au fost cereri privind legile fondului funciar 
ori retroced ri de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 389 cereri privind 
reconstituirea dreptului de proprietate, 3 au fost cereri ajutor social, 12 solicit ri loc 
de munc , 2 solicit ri locuinț ; 62 reclama ii cu privire la abuzuri ale autorit ilor 
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publice locale sau ale serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județului Gorj; 
1 a fost scrisoare de mulțumire, 83 au fost reveniri, cu aceeași problem . 
 

Petițiile au fost primite astfel: 
a) 1 de la Parlamentul României, 75 de la Guvernul României, 20 de la 
Administra ia Preziden ial , 62 de la alte institu ii de stat; 
b) 0 de la mass-media; 
c) 3 de la persoane juridice; 
d) 962 de la persoane fizice, din care 951 cet eni români, 0 apatrizi, 0 cet eni 
str ini; 
e) 1 de la organiza ii neguvernamentale romane, 0 iar de la organiza ii 
neguvernamentale din statele membre UE; 
f) 0 prin e-mail, iar 0 prin fax; 
g) 8 au fost anonime sau, în urma verific rilor, a rezultat c  petentul este anonim. 

 

6,63% 1,77%
0,09%

0,27%

84,98%

5,48%

0,09%

0,71%

Situatia petițiilor pe categorii de 
proveniență

GUVERN

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALĂ

PARLAMENT

PERSOANE JURIDICE

PERSOANE FIZICE

ALTE INSTITUTII

ONG‐uri

ANONIME

 
Din totalul de petiții primite, 241 au fost redirecționate, pentru competent  

soluționare, c tre alte instituții abilitate ale statului iar 91 au fost clasate. 
Petițiile au fost soluționate astfel: 

a) 642 pozitiv sau parțial pozitiv; 
b) 143 negativ; 
e) 15 sunt in curs de soluționare; 
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Activitatea de primire a cet țenilor în audienț  

Primirea cet țenilor în audienț  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 marți. Primirea cet țenilor în audienț  se desf șoar  într-
un spațiu adecvat. 

În anul 2016, un num r de 382 persoane au solicitat audienț  la conducerea 
instituției, 326 dintre acestea fiind primite în audien  de conducerea instituției. 
 Din totalul de 186 petiții  depuse cu ocazia audiențelor, în anul 2016, s-a 
declinat competența și au fost redirecționate un num r de 43 petiții, 112 au fost 
soluționate pozitiv sau parțial pozitiv, 31 negativ. 
  Pe linia respect rii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile 
de interes public, în anul 2016 s-au înregistrat un num r de 56 cereri de 
informații de interes public. Din cele 56 de cereri: 8 au fost redirec ionate altor 
institu ii competente cu solu ionarea lor,  41 au fost soluționate pozitiv sau parțial 
pozitiv, 6 solicit ri au fost respinse (informa ii inexistente). În anul 2016 au fost 
înregistrate 3 reclama ii administrative la adresa Instituției Prefectului Județul Gorj 
în baza Legii 544/2001, toate fiind respinse. 

Petițiile înregistrate la Instituția Prefectului - Județul Gorj au fost examinate 
de c tre conducerea instituției și distribuite , prin intermediul Compartimentului 
Informare, Relații Publice și Secretariat, spre soluționare, lucr torilor, potrivit 
atribuțiilor fiec ruia.  

Au fost îndeplinite activit țile prev zute în “Planul de m suri pentru 
creșterea  calit ții și eficienței activit ții de relații cu publicul la nivelul structurilor 
Ministerului Administrației și Internelor” , în cadrul ședințelor organizate de 
conducerea instituției au fost prelucrate prevederile Ordinului ministrului 
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administrației și internelor nr 190/2004 cu modific rile și complet rile ulterioare, a 
Ordonanței Guvernului nr 27/2002, aprobat  prin Legea nr 233/2002 cât și a 
celorlalte ordine și instrucțiuni specifice. 

Programul de lucru cu publicul a fost stabilit astfel încât în zilele  lucr toare 
s  se asigure accesul cet țenilor între orele 8,30 și 16,30 și, marțea, între orele 8,30 și 18,30. Programul de lucru cu publicul a fost afișat la loc vizibil, putând fi 
consultat și pe pagina de internet a instituției. 

Au fost puse la dispoziția cet țenilor formulare tipizate, personalul implicat 
în activitatea de relații cu publicul oferind consultanț  acestora cu privire la modul 
de completare. 

Prin intermediul liniei telefonice tip "linia verde", s-a oferit posibilitatea 
obținerii într-un mod rapid de c tre cet țeni a tuturor informațiilor legate de 
domeniul de activitate al instituției 

S-a realizat întreținerea și actualizarea site-ului oficial al Instituției 
Prefectului respectându-se prevederile legale privind publicarea de date și protecția 
datelor personale. 

 
CAPITOLUL VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORIT I 2017 

Pentru anul 2017, Institu ia Prefectului – Jude ul Gorj îşi propune 
continuarea direc iilor de ac iune şi a obiectivelor generale stabilite anterior, 
respectiv:  

 Garantarea respect rii legii la nivelul jude ului Gorj; 
 Verificarea legalit ii actelor administrative emise sau adoptate de autorit ile 

administra iei publice locale; 
 Dezvoltarea capacit ii de r spuns în situa ii de urgen  şi de criz  şi de 

prevenire a tensiunilor sociale; 
 Conducerea şi coordonarea serviciilor publice deconcentrate; 
 Implementarea politicilor guvernului în teritoriu; 
 Îmbun t irea serviciilor publice furnizate cet enilor de c tre institu ie; 
 Consolidarea capacit ii institu ionale şi opera ionale a Institu iei  Prefectului 

– Jude ul Gorj. 
 

 

PREFECT, 
GHEORGHE PARASCHIVU 


