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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - (1) Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu a fost înfiinţată în baza prevederilor Legii 
nr, 69/1991 a administraţiei publice locale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 118/1992 privind 
structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum şi finanţarea 
acestuia, abrogate în prezent.

(2) în prezent instituţia este organizată şi funcţionează sub conducerea prefectului, în 
temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi al Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi 
buget propriu.

(4) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite, după caz.

(5) Instituţia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.
Art. 2 - (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Giurgiu şi în această calitate 

asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public 
déconcentrât din subordinea acestuia.

(2) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale organizate în judeţul Giurgiu.

(3) Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a 
legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative.

(4) Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice în judeţul Giurgiu.
(5) Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului Giurgiu.
(6) Prefectul este ordonator terţiar de credite.
Art. 3 - (1) Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în 

exclusivitate de către prefecţ.
(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se 

realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.
Art. 4 -  (1) Prefectul funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim- 

ministrului.
(2) îndrumarea şi controlul ierarhic de specialitate asupra activităţii prefectului şi a 

instituţiei prefectului se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 5 -(1) Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu are sediul în judeţul Giurgiu, Bd. 

Dobrogeanu Gherea nr.3-5.
(2) Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu îşi desfăşoară activitatea în municipiul 

Giurgiu, str. Bucureşti, nr.10, proprietate publică de interes judeţean, aflat în administrarea 
Consiliului Judeţean Giurgiu.

CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI 
JUDEŢULUI GIURGIU

II. 1 - Structura organizatorică
Art. 6 -Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului se pot organiza, în condiţiile 

legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direcţii, servicii şi birouri, după caz, în funcţie de 
specificul fiecărei activităţi.

Art. 7 -  (1) La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu sunt organizate, prin ordin al 
prefectului, următoarele structuri funcţionale, în condiţiile legii:

a) Cancelaria prefectului
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b) Corpul de control al prefectului;
c) Audit intern
d) Compartiment financiar- contabilitate
e) Compartiment achiziţii şi administrativ
f) Serviciul juridic:
f.l) Biroul controlul legalităţii actelor şi apostilă;
f.2) Compartiment contencios administrativ;
f3) Compartiment fond funciar, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu
f4) Compartiment resurse umane
g) Serviciul afaceri europene dezvoltare economică şi monitorizarea

serviciilor publice deconcentrate, relaţii publice şi secretariat;
U ) Compartiment afaceri europene şi dezvoltare economică
1.2) Compartimentul monitorizarea serviciilor publice decomcentrate
1.3) Compartimentul relaţii publice şi secretariat
j) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
k) Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
l) Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (CSTIC)

(2) Colegiul prefectural care este prezidat de prefect.
Art. 8 - (1) Personalul instituţiei prefectului este format din înalţi funcţionari publici, 

funcţionari publici de conducere şi de execuţie,funcţionari publici cu statut special şi personal 
contractual.

(2) Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul instituţiei 
prefectului se face prin ordin al prefectului, în condiţiile legii.

(3) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale 
prefectului şi subprefectului se efectuează în condiţiile legii.

(4) Numărul maxim de posturi şi structura posturilor aferente instituţiei prefectului se 
stabilesc anual prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi şi în structura posturilor aprobate de Ministerul Afacerilor Interne.

(5) Statul de funcţii şi repartizarea funcţiilor pe compartimente se stabilesc de către prefect 
prin ordin, în condiţiile legii.

A r t  9 - Salarizarea personalului din cadrul instituţiei prefectului se face conform legislaţiei 
în vigoare.

II. 2 - Relaţiile dintre structurile funcţionale
Art. 10 - Relaţiile dintre structurile funcţionale la nivelul instituţiei se prezintă astfel:
(1) Relaţii de autoritate ierarhice:
a) subordonarea subprefectului faţă de prefect;
b) subordonarea şefilor serviciilor publice comunitare, a şefilor de serviciu, a şefului de 

birou şi a compartimentelor independente faţă de prefect şi, după caz, faţă de subprefecţi, în 
limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a ordinelor prefectului şi a structurii 
organizatorice;

c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful de serviciu sau şeful de birou, 
după caz.

(2) Relaţii de autoritate funcţionale:
a) au loc între toţi funcţionarii structurilor de specialitate, indiferent de nivelul ierarhic, 

având ca scop optimizarea activităţii instituţiei.
(3) Relaţii de colaborare:

a) se stabilesc în cadrul colaborării funcţionale dintre structurile de specialitate din 
cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu, pe de o parte şi, pe de altă parte, între acestea şi

4



structurile cu activităţi similare din cadrul autorităţilor şi/sau instituţiilor publice ale 
administraţiei publice locale sau centrale, după caz. Corespondenţa internă purtată între 
structurile de specialitate ale instituţiei trebuie să aibă ca bază celeritatea clarificării şi rezolvării 
diverselor situaţii sau lucrări ce necesită colaborarea mai multor compartimente, fără a duce însă 
la modificarea competenţelor specifice fiecărei structuri în parte;

b) structurile funcţionale ale Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu sunt obligate să 
colaboreze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect solicită 
coroborarea de competenţe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

c) relaţiile de colaborare şi cooperare exterioare se stabilesc numai pe bază de mandat 
acordat de Prefectul judeţului Giurgiu.

(4) Relaţii de reprezentare:
a) subprefectul şi personalul compartimentelor din structura organizatorică, în limitele 

legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de prefect, reprezintă Instituţia Prefectului Judeţul 
Giurgiu în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale sau locale, autorităţi 
judecătoreşti, organisme, O.N.G. -uri etc., din ţară sau străinătate;

b) funcţionarii publici care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, 
instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au 
obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu.

(5) Relaţii de coordonare:
a) se stabilesc în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul instituţiei sau la care 

participă reprezentanţi ai instituţiei, conform legislaţiei în vigoare şi mandatului acordat de 
prefect.

(6) Relaţii de control:
a) persoanele cu funcţii de conducere exercită permanent control ierarhic asupra 

compartimentelor şi personalului din subordine;
b) se realizează şi prin intermediul structurilor interne/exteme cu atribuţii de control, în 

limitele legislaţiei în vigoare şi mandatului primit;
b.l) actul de control se exercită numai în scopul pentru care a fost dispus şi în limitele 

competenţelor stabilite prin lege, fără nici o formă de manifestare a abuzului de putere în 
activitatea de control;

b.2) personalul care exercită activitatea de control are obligaţia să respecte legislaţia în 
vigoare, să dea dovadă de imparţialitate, dar şi de obiectivitate, echidistanţă, detaşare şi 
echilibru în apreciere, indiferent de poziţia celui controlat;

b.3) controlul se desfăşoară independent sau împreună cu specialiştii în domeniul 
structurilor supuse controlului;

b.4) controlul se desfăşoară în baza tematicii aprobate de prefect, precum şi operativ la 
ordinul acestuia, iar consemnarea rezultatelor se concretizează în acte de control întocmite sub 
formă de raport.

II. 3 - Actul administrativ şi instrumentele funcţionale utilizate la nivelul Instituţiei 
Prefectului Judeţului Giurgiu pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege

Art. 11 - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Prefectul judeţului Giurgiu emite 
ordine cu caracter individual sau normativ, în temeiul art, 26 din Legea 340/2004.

(2) Elaborarea, redactarea şi emiterea ordinelor se face cu stricta respectare a 
dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui/unei 
referat/note de fundamentare semnat(ă) de şeful structurii iniţiatoare şi de funcţionarul public 
care a întocmit documentul.

(3) Ordinele se contrasemnează de către subprefectul care are sarcina de a le pune în



executare, după caz.
(4) Şefui Serviciului juridic sau un alt consilier juridic desemnat prin Notă a prefectului, va 

aviza pentru legalitate proiectul de ordin în condiţiile art. 4, teza finală din Legea nr. 514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările 
ulterioare în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare şi a prevederilor art. 
54 alin. (4) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum şi a altor documente, in vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 561/2009.

(5) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.
(6) Ordinul prefectului care conţine dispoziţii normative devine executoriu numai după 

ce a fost adus la cunoştinţă publică.
(7) Ordinul prefectului cu caracter individual devine executoriu de la data comunicării 

către persoanele interesate. Dovada comunicării către acestea se face prin luarea la cunoştinţă, 
sub semnătură, cu borderou de primire sau prin poştă recomandată, cu confirmare de primire.

(8) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean Giurgiu 
pentru situaţii de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţă şi sunt 
executorii.

(9) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Afacerilor Interne.
(10) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt 

emise după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la 
nivelul judeţului Giurgiu.

(11) Prefectul comunică ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de 
specialitate conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public déconcentrât.

Art. 12 - (1) Structura ordinului prefectului judeţului Giurgiu este următoarea:
a) antet, cu următorul cuprins: „România, Ministerul Afacerilor Interne, stema României, 

Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu”;
b) titlul, care cuprinde denumirea actului - ordin -, precum şi obiectul reglementării 

exprimat rezumativ; numărul de ordine şi data emiterii;
c) formula introductivă: „Prefectul judeţului Giurgiu”;
d) preambulul, în care se prezintă considerentele avute în vedere la emiterea ordinului, 

precum şi temeiul legal în baza căruia s-a emis;
e) partea dispozitivă reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea 

normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia;
f) atestarea autenticităţii. Ordinele se semnează de către prefect, se contrasemnează de 

către subprefect, după caz, care are sarcina de a le pune în executare, se avizeză petru legalitate 
conform art. 11 alin.(4) din prezentul Regulament, se datează şi se numerotează, evidenţiindu-se 
într-un registru special. Toate anexele la ordine vor fi semnate şi ştampilate de către prefect.

Art. 13 - Nota de fundamentare, nota de informare, nota şi referatul sunt instrumentele 
funcţionale prin care salariaţii din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu supun spre 
aprobarea sau informarea conducătorului instituţiei, după o analiză temeinică, concluzii şi 
propuneri de soluţionare a lucrărilor şi sarcinilor cu grad mare de complexitate, aflate în sfera de 
competenţă a structurilor instituţiei.

Art. 14 - Rezoluţia reprezintă modalitatea de repartizare a lucrărilor în cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţului Giurgiu.
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CAPITOLUL III - ATRIBUŢIILE 
INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI GIURGIU

III. 1 - Obiective generale
Art. 15 - Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective 

generale:
(1) Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul judeţului Giurgiu a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare şi în politicile naţionale şi de afaceri europene;
(2) Exercitarea controlului privind legalitatea actelor emise sau aprobate de autorităţile 

administraţiei publice locale de la nivelul judeţului Giurgiu;
(3) Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte şi comisiile de 

control constituite prin ordinul prefectului, conform competenţelor, asupra modului de aplicare 
şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului Giurgiu;

(4) Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor ce se impun pentru prevenirea 
acestora;

(5) Conducerea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul 
judeţului Giurgiu;

(6) îndeplinirea atribuţiilor în domeniul reconstituirii dreptului de proprietate;
(7) Realizarea activităţilor privind certificarea cu apostilă;
(8) Eficientizarea relaţiei cu cetăţeanul şi a comunicării interne şi externe;
(9) Eficientizarea activităţii instituţiei şi asigurarea îndeplinirii politicilor naţionale 

referitoare la reforma administraţiei publice;
(10) Realizarea eficientă a atribuţiilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar de credite;
(11) Asigurarea eliberării şi evidenţei paşapoartelor simple;
(12) Respectarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare;
(13) Organizarea în bune condiţii a procesului electoral.

III. 2 - Atribuţii generale

Art. 16 - (1) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului îndeplinesc următoarele 
atribuţii principale:
1. cu privire la aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative:

a) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;

b) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de 
verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la 
nivelul judeţului Giurgiu, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;

c) prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului Giurgiu, în 
concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

d) întocmesc anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Giurgiu, a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare;

e) elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia 
stării generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul realizării 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţul Giurgiu;

f) realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual 
privind starea economico-socială a judeţului Giurgiu, care se înaintează, potrivit legii,
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Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
g) monitorizează modul de aplicare în judeţul Giurgiu, a programelor şi strategiilor 

guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte activităţi;

2. cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de 
autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ:

a) ţin evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 
publice locale din judeţul Giurgiu şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, 
asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti;

b) examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele 
administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din judeţul 
Giurgiu;

c) verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale 
din judeţul Giurgiu, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării 
prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim;

d) propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea
reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea 
corespunzătoare;

e) întocmesc documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor
judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când 
este cazul;

f) elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
g) avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalităţii;
h) întocmesc documentaţia şi reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa

instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
i) acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului 

în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi 
a referendumului naţional ori local;

j) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmesc documentaţia necesară cu privire la 
dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Judeţean Giurgiu, la suspendarea de 
drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de 
primar, după caz;

k) efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primari în 
calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, inclusiv la sediul 
autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului Giurgiu, şi propun prefectului, 
dacă este cazul, sesizarea organelor competente;

l) desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor 
delegate şi executate de către aceştia în numele statului.

3. cu privire la realizarea politicilor naţionale, a celor de afaceri europene şi a planului de 
măsuri pentru afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe:

a) întocmesc anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Giurgiu, a politicilor 
naţionale, a politicilor de afaceri europene şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea 
Consiliului Judeţean Giurgiu şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

bjelaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Giurgiu, ai serviciilor 
publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Giurgiu, precum 
şi ai societăţii civile, planul de măsuri al judeţului Giurgiu, în conformitate cu documentele 
programatice referitoare la afacerile europene;

c) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de afaceri
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europene, pentru cunoaşterea documentelor privind afacerile europene adoptate la nivel central;
d) acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu afacerile 

europene şi participă la programele societăţii civile în acest domeniu;
e) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile 

administraţiei publice locale şi de către cetăţenii judeţului Giurgiu a programelor cu finanţare 
externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;

f) întocmesc, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi 
de colaborări internaţionale ale instituţiei prefectului;

g) elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu 
pentru orice activitate de relaţii internaţionale.

4. cu privire la buna organizare şi desfăşurare a activităţii pentru situaţii de urgenţă, 
precum şi la pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au 
caracter militar:

a) urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al 
comitetului judeţean Giurgiu pentru situaţii de urgenţă;

b) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor 
special alocate de la bugetul de stat;

c) propun prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale sau a 
Consiliului Judeţan Giurgiu, după caz;

d) întocmesc rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de 
dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale ale judeţului 
Giurgiu în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;

e) asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene 
naturale periculoase;

f) asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale 
periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;

g) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul 
protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte 
fenomene periculoase;

h) verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din fondul 
de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

5. cu privire la activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor simple:
a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile 
legii;
b) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru 
asigurarea eliberării paşapoartelor simple;
c) administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi 
valorifică datele cuprinse în acesta;
d) asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a 
persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a 
paşapoartelor simple;
e) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
f) organizează la nivelul judeţului Giurgiu gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor 
simple;
g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple;

6. cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a
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autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare:
a) constituie şi actualizează registrul judeţului Giurgiu de evidenţă a permiselor de 

conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, 

în condiţiile legii;
c) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 

înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile 
legii;

d) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru 
asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare 
pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;

e) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

f) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la 
asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;

g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

(2) Structurile de specialitate ale instituţiei prefectului mai îndeplinesc şi 
următoarele atribuţii:

a) întocmirea documentaţiei necesare emiterii ordinelor prefectului;
b) elaborarea proiectului ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor 

locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a 
consiliilor locale şi a Consiliului Judeţean Giurgiu, în şedinţa de constituire;

c) elaborarea, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a 
proiectelor ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de 
specialitate;

d) asigurarea primirii, înregistrării şi soluţionării petiţiilor adresate prefectului, precum şi a 
comunicării către petent a răspunsului, în termenul legal;

e) îndrumarea cetăţenilor care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau 
specifice relaţiei cu publicul;

f) organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi subprefect;
g) asigurarea de asistenţă de specialitate experţilor locali pentru romi, care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în planul general de măsuri pentru aplicarea strategiei de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor;

h) urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea 
reformei în administraţia publică;

i) realizarea lucrărilor de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezentarea 
propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului;

j) conlucrarea cu unităţile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea măsurilor 
care se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice 
şi a proprietăţii private, siguranţa cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;

k) asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor comisiilor sau comitetelor constituite în 
cadrul instituţiei prefectului, potrivit legii;

l) realizarea lucrărilor de secretariat pentru comisia judeţeană consultativă şi comitetul 
operativ consultativ şi prezentarea propunerilor cu privire la programul de activitate al acestora 
prefectului;

m) conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Giurgiu, în
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vederea elaborării proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluţionarea unor 
probleme de interes local ori a iniţierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, a unor proiecte de 
acte normative;

n) propunerea şi implementarea de masuri în vederea implementării sistemului de control 
intem/managerial;

o) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter 
reparatoriu.

Art. 17 - Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate 
ale instituţiei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au 
fost conferite prin reglementările legale.

CAPITOLUL IV -  CONDUCEREA 
INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI GIURGIU

Art. 18 - (1) Conducerea Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu se exercită de către 
prefect.

A

(2) In activitatea de conducere a instituţiei, prefectul este ajutat de subprefect.
IV. 1 - Prefectul

Art. 19 - Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:
a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii;
b) transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public;
c) eficienţei;
d) responsabilităţii;
e) profesionalizării;
f) orientării către cetăţean.
Art. 20 - (1) In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele 

atribuţii principale:
a) asigură, la nivelul judeţului Giurgiu, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 

ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
b) acţionează pentru realizarea în judeţul Giurgiu a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele 
şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;

c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări
permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii 
tensiunilor sociale;

d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţului 
Giurgiu pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;

e) verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului judeţean Giurgiu, ale 
consiliilor locale şi ale primarilor;

f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile 
stabilite de lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;

g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean Giurgiu pentru situaţii de 
urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest 
sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;

h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul 
de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a 
acestei activităţi;

i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor 
şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
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j) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern;
k) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din 

străinătate, în vederea promovării intereselor comune.
(2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, 

precum şi însărcinările stabilite de Guvern.
Art. 21 - (1) Prefectul poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Giurgiu sancţionarea 
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.

(2) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la 
nivelul judeţului Giurgiu.

Art. 22 - (1) Prefectul avizează proiectele de buget şi situaţiile financiare privind execuţia 
bugetară ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului.

(2) Avizele prefectului prevăzute la alin. (1) se înaintează conducătorului instituţiei ierarhic 
superioare serviciului public déconcentrât.

(3) Avizele prefectului prevăzute la alin. (1) sunt consultative.
Art. 23 - (1) Prefectul poate solicita primarului, consiliului local sau Consiliului Judeţean 

Giurgiu, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local sau a Consiliului 
Judeţean Giurgiu, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 
epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul solicită instituţiilor publice şi 
autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt 
obligate să i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit.

(3) Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primari, consiliile locale sau 
Consiliul Judeţean Giurgiu în calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor adm ini strati v-teritoriale 
şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii.

(4) în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 
unităţilor administraţi v-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliilor 
locale sau a Consiliului Judeţean Giurgiu.

Art 24 - (1) Prefectul poate stabili, prin ordin, atribuţii pentru subprefect şi poate 
delega, de asemenea prin ordin, competenţele de coordonare a compartimentelor din cadrul 
instituţiei prefectului.

Art. 25 - In calitate de conducător al instituţiei care gestionează informaţii clasificate, 
prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigura organizarea activitatii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de 
securitate, în condiţiile legii;

b) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării 
certificatului de securitate si autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii 
proprii;

c) notifică ORNISS cu privire Ia eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei 
de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;

d) aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de 
stat şi evidenta deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la 
ORNIS şi instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la 
protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
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e) întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în 
nivelurile de secretizare şi o supune aprobării Guvernului, potrivit legii;

f) stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă 
importanţa deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi le comunica DIPI/SIPI 
pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;

g) solicită asistenţa de specialitate DIPI/SIPI pentru a coordona activitatea şi a controla 
măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

h) supune avizării DIPI/SIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de 
informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;

i) Elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de proiecţie a 
personalului care are acces la informaţii clasificate;

j )  întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în 
nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în stricta conformitate cu legea şi le 
prezintă spre aprobare împuterniciţilor abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;

k) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenta, întocmirea, 
pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea 
informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu 
actele normative in vigoare;

l) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competentelor, lista funcţiilor din subordine 
care necesită acces la informaţii secrete de stat;

m ) lâ încheierea contractelor individual de munca, a contractelor de colab orare sau 
convenţiilor de orice natură, comunică obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor 
clasificate în interiorul şi în afara unităţii, in timpul programului si după terminarea acestuia, 
precum si la încetarea aGtivitatii in instituţia prefectului;

n) asigura includerea personalului structurii/functionarului de securitate in sistemul 
permanent de pregătire si perfecţionare, conform Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate in Romania;

o) aproba normele interne de aplicare a masurilor privind protecţia informaţiilor 
clasificate, in toate componentele acesteia, si controlează modul de respectare a acestora in 
cadrul instituţiei;

a) asigura fondurile necesare pentru implementarea masurilor privitoare la protecţia 
informaţiilor clasificate, conform legii;

b) analizeaza modul in care structura/functionarul de securitate si personalul autorizat 
asigura protecţia informaţiilor clasificate;

c) asigura inventarierea anuala a documentelor clasificate si, pe baza acesteia, dispune 
masuri in consecinţa, conform legii;

d) sesizează SIPI/DIPI in legătură cu incidentele de securitate si riscurile la adresa 
informaţiilor secrete de stat;

e) dispune efectuarea de cercetări si, după caz, sesizează organele de urmărire penala in 
situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.

Art. 26 - (1) Prefectul dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de 
organizare şi funcţionare al instituţiei, precum şi de standardele de control intem/managerial, 
masurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intem/managerial,



inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.
(2) Prefectul stabileşte, prin Ordin, componenta, atribuţiile si modul de organizare si de 

lucru al structurii pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a 
implementării si/sau dezvoltării sistemului de control intem/managerial.

(3) Prefectului răspunde de organizarea activitatii, aplicarea si verificarea respectării 
normelor de protecţie a mediului in instituţia prefectului.

IV. 2 - Subprefectul
Art. 27 - (1) Atribuţiile subprefectului se stabilesc prin ordin al prefectului.
(2) în lipsa prefectului, atribuţiile acestuia se asigură de către subprefect.
(3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate, după caz, de subprefectul care are sarcina de a 

le pune în aplicare.
(4) Subprefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul 

Afacerilor şi Interne sau de către prefect.

IV.3. Personalul de conducere din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu
Art. 28 - (1) Şefii de serviciu ai serviciilor publice comunitare, şefii de serviciu şi şeful de 

birou asigură conducerea structurilor de specialitate şi sunt numiţi prin ordin al prefectului, în 
condiţiile legii.

(2) Şefii de serviciu ai Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor şi respectiv ai Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple sunt funcţionari publici de conducere cu statut special, iar şeful 
Serviciului pentru afaceri europene dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate, relaţii publice şi secretariat, şeful Serviciului juridic, şeful Biroului juridic, 
controlul legalităţii actelor, apostilă sunt funcţionari publici de conducere; aceştia au în 
subordine funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici de execuţie şi personal 
contractual, după caz. .

(3) In cadrul compartimentelor unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc 
reiaţii de autoritate funcţionale între personalul cu gradul cel mai mare al funcţiei de execuţie şi 
restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar, în 
conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, 
armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor, cu 
condiţia îndeplinirii prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 29 - Personalul de conducere are competenţe şi răspunderi potrivit structurii 
organizatorice a instituţiei prefectului şi are următoarele obligaţii generale:

a) organizează activitatea serviciilor, birourilor şi a compartimentelor din subordine;
b) asigură cunoaşterea legislaţiei de specialitate de către personalul din subordine;
c) răspunde de dimensionarea sarcinilor pe structurile din subordine;
d) participă la modificarea şi/sau completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 

atunci când legislaţia în vigoare o impune şi întocmesc, pentru fiecare salariat din subordine, 
fişa postului;

e) primeşte şi repartizează spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în atribuţiile 
structurii pe care o conduce, urmărind respectarea termenelor şi modul de soluţionare a 
acestora;

f) semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate în cadrul 
structurii pe care o conduce;

g) participă Ia efectuarea lucrărilor de complexitate sau de importanţă deosebită, 
corespunzătoare pregătirii sale profesionale;
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h) urmăreşte elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologii lor şi a 
celorlalte lucrări ce îi sunt repartizate;

i) stabileşte, în limita competenţelor acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte structuri 
din instituţia prefectului, alte instituţii şi autorităţi publice;

j) asigură respectarea normelor de disciplină de către salariaţii din subordine şi propune 
prefectului, sau, după caz, comisiei de disciplină, aplicarea de sancţiuni disciplinare persoanelor 
care au săvârşit abateri disciplinare, în condiţiile legii;

k) propune prefectului, pentru personalul din subordine, recomandările privind participarea 
la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii;

l) elaborează programarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi 
urmăreşte respectarea acesteia, după caz;

m) verifică prezenţa Ia serviciu a personalului din subordine, potrivit evidenţei condicilor de 
prezenţă şi a altor situaţii, după caz;

n) asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor 
prezentului regulament, precum şi a dispoziţiilor ce privesc în mod direct activitatea sa;

o) propune şi argumentează conducerii instituţiei prefectului modificarea structurii din 
subordine, în corelare cu atribuţiile stabilite şi volumul activităţilor;

p) propune, motivat, necesarul de dotări adecvate îndeplinirii atribuţiilor structurii pe care o 
conduc;

q) răspunde în faţa prefectului şi a subprefectului, după caz, pentru activitatea desfăşurată;
r) asigură gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor 

de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul 
arhivei, conform prevederilor legale;

s) îndeplineşte şi alte sarcini în legătură cu atribuţiile de serviciu prevăzute de reglementările 
legale în vigoare, de prezentul Regulament şi de fişa postului;

t) asigură buna funcţionare a comisiilor interdepartamentale care funcţionează pe lângă 
instituţia prefectului;

u) urmăreşte conformitatea datelor de pe pagina de Internet a instituţiei prefectului, din 
domeniul său de competenţă şi comunică corepunzător modificările care trebuie operate;

v) urmăreşte implementarea standardelor de control intem/managerial;
w) urmăreşte respectarea obligaţiilor legale privind protecţia mediului la nivelul instituţiei;
x) organizează activitatea de primire în audienţă la prefect şi/sau suprefectul coordonator, 

potrivit atribuţiilor structurii, în zilele şi la orele stabilite pentru desfăşurarea acestei activităţi;
y) realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din 

subordine;
Art. 30 - Atribuţiile şefilor serviciilor publice comunitare, ale şefilor de serviciu şi ale 

şefului de birou vor fi delegate, pe perioada concediilor de odihnă, a concediilor fără plată şi a 
concediilor pentru incapacitate temporară de muncă sau a deplasărilor în vederea îndeplinirii 
unor misiuni în alte localităţi din ţară sau în străinătate, şi a altor cazuri de suspendare conform 
legislaţiei în materie, în vederea îndeplinirii temporare a atribuţiilor de către un funcţionar din 
subordine, cu aprobarea prefectului.

Art. 31 - (1) Relaţiile de subordonare din cadrul structurilor instituţiei prefectului 
evidenţiază stabilirea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a acestora pe cale ierarhică.

(2) în relaţiile de servicîu/muncă se pot angaja numai responsabilităţi ce revin 
personalului potrivit atribuţiilor din fişa postului.

IV.4. Colegiul prefectural
Art. 32 - (1) în judeţul Giurgiu funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, 

subprefect şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului cu sediul în judeţul



Giurgiu.
(2) La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă este 

considerată necesară.
(3) Şedinţele de lucru ale Colegiului prefectural au loc Ia Instituţia Prefectului Judeţul 

Giurgiu şi sunt prezidate de prefectul judeţului Giurgiu .
(4) Convocarea Colegiului prefectural se face prin ordin de către prefect, prin grija 

structurilor de specialitate, cel puţin o dată pe lună şi ori de cîte ori se consideră că este necesar.
(5) Colegiul prefectural este condus de către prefectul judeţului Giurgiu sau, în lipsa 

acestuia, de către subprefect.
(6) Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice 

deconcentrate din judeţul Giurgiu şi este organul consultativ al prefectului judeţului Giurgiu în 
realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la 
nivelul judeţului Giurgiu.

(7) în cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului prefectural prezintă şi analizează 
stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul 
judeţului Giurgiu, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, 
propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Art. 33 - (1) Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea 

îmbunătăţirii acestora;
b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă 

acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi 

planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea 

soluţionării unor situaţii deosebite:
e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al 

informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
(2) Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date 

de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului ori de către prefect.

Art. 34 - Regulamentul de funcţionare a Colegiului prefectural este elaborat şi aprobat prin 
ordin al prefectului, în conformitate cu regulamentul - cadru prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 
460/2006.

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN 
CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI GIURGIU

V. I - Cancelaria prefectului
Art. 35 - Cancelaria prefectului este un compartiment distinct al instituţiei prefectului, 

organizat în subordinea prefectului, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Art. 36 - (1) Personalul Cancelariei prefectului este numit sau eliberat din funcţie de către 

prefect.
(2) Personalul din cadrul Cancelariei prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui 

contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii, pe durata exercitării funcţiei publice de 
către prefect.

(3) Cancelaria prefectului cuprinde următoarele funcţii de execuţie de specialitate specifice: 
director cancelarie, consilier, consultant şi secretar cancelarie.
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Art. 37 - Directorul cancelariei coordonează activitatea acestei stucturi şi răspunde în faţa 
prefectului în acest sens.

Art. 38 - Activitatea cancelariei prefectului urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
a) amplificarea percepţiei pozitive asupra imaginii şi credibilităţii Instituţiei Prefectului 

Judeţului Giurgiu;
b) asigurarea coerenţei fluxului de informaţii, a acurateţei, corectitudinii şi promptitudinii în 

procesul de informare a opiniei publice;
c) valorificarea datelor şi a celorlalte informaţii privind evoluţia vieţii economice, sociale şi 

culturale din judeţul Giurgiu;
Art. 39 - Atribuţiile principale ale Cancelariei prefectului sunt următoarele:
a) analizează datele şi cifrele cuprinse în studii, cercetări şi rapoarte ale unor instituţii şi 

organisme specializate, în anchete, statistici, prognoze ş.a., efectuează în baza acestora evaluări 
şi informează prefectul şi subprefectul, dacă prefectul dispune în acest sens, cu privire la 
principalele tendinţe ale vieţii economice, sociale şi culturale din judeţul Giurgiu;

b) întocmeşte, din dispoziţia prefectului, informări periodice privind stadiul realizării 
obiectivelor înscrise în Programul de guvernare la nivelul judeţului Giurgiu, în baza datelor şi 
cifrelor puse la dispoziţie de structurile de specialitate;

c) promovează acţiunile prefectului şi ale instituţiei prefectului prin organizarea de 
evenimente de natură să informeze opinia publică şi mass media (simpozioane, conferinţe de 
presă ş.a.), ori de câte ori este necesar, precum şi prin redactarea de comunicate de presă şi a 
altor materiale destinate mijloacelor de comunicare în masă (broşuri, buletine informative, afişe, 
mape, pliante); realizează relaţionarea dintre instituţia prefectului şi mass media, informând şi 
asigurând accesul jurnaliştilor la evenimentele de interes organizate de instituţie; asigură oficiile 
de purtător de cuvânt al prefectului şi al instituţiei prefectului;

d) monitorizează şi evaluează permanent reflectarea în presă a acţiunilor prefectului şi ale 
instituţiei prefectului, prin elaborarea de sinteze mass media; în cazul declanşăriii unor crize 
mediatice, acţionează în vederea diminuării efectelor negative;

e) coordonează activitatea de reactualizare permanentă a informaţiilor referitoare la instituţia 
prefectului puse la dispoziţia cetăţeanului prin intermediul site-ului oficial şi a infochioşcurilor;

f) urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile 
de interes public şi transparenţa decizională în administraţia publică, îndeosebi în relaţia cu 
mass media;

g) participă alături de ceilalţi factori responsabili la pregătirea şedinţelor prefectului, 
asigurând convocarea şi informarea prealabilă a reprezentanţilor locali ai societăţii civile, 
sindicatelor, patronatelor sau ai partidelor politice;

h) participă la acţiunile de îndrumare şi control dispuse de prefect privind aplicarea şi 
respectarea legilor şi a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;

i) participă alături de ceilalţi factori responsabili la audienţele acordate de prefect, analizează 
problematica generală abordată în cadrul acestora şi întocmeşte rapoarte în acest sens pentru 
prefect;

j) îndrumă şi controlează, din dispoziţia prefectului, activităţi desfăşurate în cadrul 
serviciilor, birourilor şi a celorlalte compartimente, asigură legătura permanentă dintre prefect şi 
conducătorii acestor structuri, propune măsuri privind îmbunătăţirea muncii;

k) asigură realizarea informării/documentării în vederea elaborării raportului semestrial al 
prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor;

l) gestionează mesageria electronică criptată prin persoana special desemnată în acest sens 
prin ordin al prefectului;

m) întocmeşte şi monitorizează agenda zilnică a prefectului;
n) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie;
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o) răspunde de aplicarea cu stricteţe a prevederilor legale privind apărarea împotriva 
incendiilor;

p) asigură întocmirea planurilor de intervenţie în caz de incendiu şi condiţiile pentru ca 
acestea să fie operaţionale în orice moment;

q) asigură contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, 
în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri 
militari şi cu cele ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor, încât să permită accesul 
acestora în instituţie în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la 
exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizat.

r) îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în 
condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului 
naţional ori local.

V.2 - Compartimentul audit intern
Art. 40 - (1) Compartimentul audit intern funcţionează ca structură specializată, distinctă, în 

subordinea directă şi nemijlocită a prefectului. Obiectivul general al Compartimentului audit 
intern îl reprezintă îmbunătăţirea managementului acesteia şi poate fi atins, în principal, prin:
a) misiuni de asigurare, planificate sau ad-hoc, care reprezintă examinări obiective ale 
elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităţilor publice/structurilor M.A.I. o 
evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvemanţă;
b) misiuni de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în 
entităţile publice/structurile M.A.I., fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi 
manageriale.
c) misiuni de urmărire a modului de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de 
audit public intern anterioare, planificate sau ad-hoc, care au ca obiectiv oferirea de asigurări 
cu privire la faptul că recomandările au fost implementate eficace şi întocmai la termene 
stabilite, cât şi o evaluare a consecinţelor în cazul neaplicării acestora.

(2) Activitatea Compartimentului audit intern se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor 
şi reglementărilor specifice. Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate 
de către componentele organizatorice ale Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu, inclusiv 
evaluarea sistemului de control intern managerial.

Art. 41 - Atribuţiile Compartimentului audit intern sunt:
1. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, 
proiectul planului anual de audit public intern, pe care le înaintează spre aprobare 
conducătorului entităţii publice;
2. elaborează Şi pune în aplicare Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate 
aspectele activităţii de audit public intern;
3. efectuează activităţi de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc, pentru a evalua dacă 
sistemele de management financiar şi control intern ale entităţii publice sunt transparente şi 
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
4. efectuează misiuni de audit public intern cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor 
publice, precum şi la administrarea patrimoniului public asupra tuturor activităţilor 
desfăşurate în entitatea publică/structura auditată;
5. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din 
momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii 
finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

18



b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 
de bunuri din domeniul privat al statului;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
e) constituirea veniturilor publice;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control intern, precum şi riscurile asociate unor astfel de 
sisteme;
j) sistemele informatice.
6. misiunile dispuse de D.A.P.I. se cuprind în planul anual de audit public intern, se 
realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, 
derulare, realizare şi raportare, în cazul acestor misiuni, va respecta în totalitate procedura 
stabilită de D.A.P.I.
7. cooperează cu alte structuri din cadrul M.A.I. în domeniul auditului public intern;
8. comunică la D.A.P.I., cu aprobarea conducătorului entităţii publice, în maximum 5 zile 
calendaristice de la încheierea trimestrului, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către 
conducătorii structurilor auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
9. raportează după fiecare misiune de audit public intern, atât conducerii entităţii publice 
cât şi la D.A.P.I., la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor 
rezultate din activităţile sale de audit;
10. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de 
realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.
a) raportul anual al activităţii de audit public intern cuprinde următoarele informaţii 
minimale: constatările, recomandările şi concluziile rezultate din activitatea de audit public 
intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţile sau 
posibilele prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi 
informaţiile referitoare la pregătirea profesională a auditorilor interni.
b) raportul anual privind activitatea de audit public intern, aprobat de conducătorul entităţii 
publice, se transmite la D.A.P.I., până la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul 
încheiat.
11. raportează conducătorului entităţii publice iregularităţile sau posibilele prejudicii 
semnificative identificate în realizarea misiunilor de audit public intern urmând ca în baza 
aprobării acestuia să informeze şi structura de control abilitată care are obligaţia de a 
dispune măsuri în consecinţă.
a) iregularităţile sau posibilele prejudicii semnificative constatate de auditorii interni, care 
necesită măsuri urgente de stopare a efectelor, sunt raportate conducătorului entităţii 
publice şi structurii de control intern abilitate în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
constatării.
b) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, dacă din analiza 
preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea misiunii de audit 
public intern nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii 
insuficiente ş.a.), auditorul intern propune, după caz, şefului (coordonatorului) 
compartimentului de audit public intern care la rândul său solicită conducătorului entităţii 
publice care a aprobat misiunea, suspendarea acesteia şi dispunerea de măsuri în 
consecinţă.
c) cazurile de iregularităţi sau posibile prejudicii identificate se cuprind în raportările 
periodice şi anuale;
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12. informează conducătorul entităţii publice şi semestrial D.A.P.I., dacă este cazul, despre 
recomandările neimplementate;
13. execută şi alte sarcini stabilite de către prefect.

V.3.Corpul de control al prefectului
Art 42 Corpul de control al prefectului are următoarele atribuţii principale:
a. Verifică respectarea legalităţii privind reforma economică şi administrativă;
b. Verifică modul de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
c. Analizează modul de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial, care au ca scop 
creşterea calităţii serviciilor publice şi propune masurile care se impun;
d. Verifică, în condiţiile prevăzute de lege, pentru stabilirea persoanelor (aleşi locali, funcţionari 
publici) cărora Ie sunt aplicabile incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de actele normative 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
e. Verifică împreună cu instituţiile abilitate utilizarea alocaţiilor şi subvenţiilor bugetare;
f. Controlează realizarea investiţiilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat;
g. Verifică modul de administrare al patrimoniului instituţiilor publice;
h. Analizează cauzele producerii avariilor la obiectivele economice de stat sau care pun în 
pericol asemenea obiective şi propune măsurile care se impun;
i. Controlează modul de asigurare al protecţiei economico-sociale şi a sănătăţii populaţiei;
j. Verifică şi soluţionează sesizările, cu un grad ridicat de dificultate, adresate Prefectului care 
se refera la aspecte din domeniul de activitate al instituţiei;
k. îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa Prefectului prin legi sau alte acte 

normative sau stabilite de prefect.
Art. 43. în exercitarea atribuţiilor sale, Corpul de Control nu se substituie activităţilor specifice 
atribuite prin dispoziţii legale altor compartimente din cadrul instituţiei prefectului sau altor 
instituţii deconcentrate.
Art. 44. (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale Corpul de Control efectuează controale directe 
sau împreună cu specialişti în domeniu din structurile deconcentrate.
(2) . Rezultatele verificărilor Corpului de Control precum şi propunerile cu măsurile care se 
impun, se materializează în rapoarte pe care ie înaintează prefectului.
(3) . Pentru verificarea sesizărilor primite, declanşarea acţiunilor de control se face cu aprobarea 

prefectului sau a împuternicitului desemnat de acesta.
(4) . în baza împuternicirii de control personalul din cadrul Corpului de Control al prefectului 

este îndreptăţit să solicite informaţii, documente şi datele necesare finalizării controlului.
(5) . în exercitarea controlului, personalul Corpului de Control beneficiază ă de protecţia legii şi 

sprijinul autorităţilor publice.
(6) . în situaţia în care personalul Corpului de Control este acţionat în judecată, reprezentarea 

juridică este asigurată de Instituţia Prefectului;
(7) . în cazul în care asupra personalului Corpului de Control al Prefectului se exercită orice fel 

de presiuni, acesta este obligat să anunţe deîndată pe prefect pentru a dispune măsuri în 
consecinţă.

Art. 45. îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în 
condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului 
naţional ori local.
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V.4. Compartimentul financiar contabilitate
Art. 46 (1) Compartimentul financiar contabilitate funcţionează ca structură specializată, 

distinctă, în subordinea directă a prefectului.
(2) Atribuţiile compartimentului financiar contabilitate sunt următoarele:
în domeniul fmanciar-contabil
1) .Asigură aplicarea politicilor fiscale şi bugetare prevăzute în programul de guvernare şi a 

normelor privind contabilitatea instituţiilor publice, în vederea elaborării proiectului de buget ai 
Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu ;

2) . Urmăreşte execuţia indicatorilor din bugetul aprobat şi face propuneri de modificare a 
acestora,cu ocazia rectificării bugetului;

3) . Urmăreşte elaborarea, execuţia şi încheierea exerciţiului bugetului de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei;

4) . Verifică respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor conform OMFP 1792/2003 ;

5) . Urmăreşte execuţia bugetară cu respectarea încadrării în creditele acordate pe capitole, 
articole si alineate;

6) Urmăreşte şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite drept alimentare de credite;
7) .Urmăreste încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare aprobate ordonatorilor repartizate 

pe trimestre si luni si detaliate conform clasificaţiei bugetare;
8) . Organizează şi conduce contabilitatea în mod cronologic şi sistematic, în 

conformormitate cu Legea 82/1991 şi planul de conturi, asigurând oglindirea clară şi reală a 
tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei, în vederea întocmirii contului de execuţie 
bugetară, a balanţelor de verificare sintetice şi analitice, a dării de seamă contabile la termenele 
stabilite;

9) . Analizează modul de realizare a planului de cheltuieli şi propune modificări ale 
repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, a creditelor aprobate, 
inclusiv prin virări de credite;

10) . Elaborează lunar, cererea de credite pentru nevoi proprii, respectând metodologia MFP;
11) . întocmeşte nota de fundamentare a cheltuielilor ocazionate de deplasarea în străinătate;
12) .Verifică documentele, invitaţii şi comunicările scrise de la partenerul extern, privitoare 

la acţiunea şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate;
13) . Organizează şi urmăreşte respectarea prevederilor legale privind desfăşurarea 

inventarierii gestiunilor şi valorifică rezultatele acestora;
14) , Verifică îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garanţiilor şi reţinerea ratelor;
15) , Exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor de încasări şi plăţi 

de orice natură , consumurile materiale şi financiare ,angajamentele comerciale ale instituţiei şi 
orice altă operaţiune patrimoniala în care instituţia prefectului este parte în conformitate cu 
Ordinul 522/2003;

16) . Completează registru jurnal si de inventar
17) . Ţine evidenţa furnizorilor, debitorilor, creanţelor şi datoriilor potrivit clasificaţiei 

bugetare şi nominal;
18) . Efectuează trimestrial confruntarea dintre evidenţa contabilă sintetică şi cea analitică;
19) . întocmeşte fişele de amortizare a activelor fixe corporale şi a activelor financiare;
20) . Dimensionează fondul de salarii corespunzător statului de funcţii al instituţiei , pentru 

întocmirea proiectelor de buget, necesarelor lunare şi anuale ;
21) . întocmeşte statele de plata în baza pontajelor , statelor de personal şi celorlalte situaţii 

privind drepturile salariale primite de la birou juridic, controlul legalităţii actelor, apostilă şi 
resurse umane;

22) . întocmeşte lunar centralizatorul statelor de salarii;
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23) Ţine evidenţa extracontabilă a formularelor utilizate de serviciile publice comunitare;
24) . întocmeşte şi depune la termen declaraţiile obligatorii aferente salariilor;
25) . Eliberează adeverinţe privind drepturile salariale;
26) . întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la 

buget;
27) . Verifică facturile emise de furnizori/prestatori/executanţi cu certificarea de către 

beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata;
28) . Verifică legalitatea şi regularitatea documentaţiei justificative, corespunzător 

prevederilor actului normativ care reglementează operaţiunea;
29) . Verifică daca operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei 

datorate este certificată prin „ Bun de plata”;
30) . Verifică regularitatea completării documentului supus vizei controlului financiar 

preventiv;
31) . Verifică notele privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune;
32) . Verifică actele justificative si actul constatator al avariei precum şi un deviz estimativ 

al reparaţiei capitale;
33) . întocmeşte procesul verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix dacă sunt 

îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune;
34) . Verifică decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în 

ţară;
35) . Urmăreşte prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul 

primit;
36) . Verifică corectitudinea calculului privind sumele justificate si dupa caz, a penalităţilor 

de întârziere;
37) . Verifică şi întocmeşte decontul de cheltuieli prezentat de titular;
38) . Se preocupa de întocmirea „Listei de investiţii „ a alocării fondurilor necesare şi 

organizarea achiziţionării de bunuri conform dispoziţiei legale;
39) . Asigură prezentarea în timp util a dărilor de seama contabile trimestriale şi anuale la 

Ministerul Afacerilor Interne ;
40) . Organizează şi răspunde de ţinerea la zi a evidenţei privind intrarea bunurilor şi darea 

lor în folosinţă;
41) . întocmeşte actul de aprobare a documentaţiilor tehnico economice ale obiectivelor de 

investiţii;
42) . Execută şi alte sarcini stabilite de către conducerea instituţiei
43) , Elaborează proiecte de ordine, avand ca obiect activitatea fmanciar-contabilă;
44) . Ţine registrul operaţiunilor privind documentele supuse CFP şi întocmeşte trimestrial 

situaţia privind activitatea de CFP, anexă la bilanţul contabil
45) .întocmeşte şi transmite corespondenţa cu furnizorii instituţiei
46) . Efectuează controlul periodic al gestiunilor (magazie şi casierie) şi informează asupra 

deficienţelor constatate;
47) . Asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pesubdiviziunile 

clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat
48) . întocmeşte şi înregistrează in evidenţa contabilă (analitic, sintetic şi bugetar) 

documentele privind Fondurile Externe Nerambursabile;
49) . Ţine evidenţa extracontabilă a formularelor utilizate de serviciile publice comunitare.
50) . întocmeşte facturile către diferiţi terţi, pentru recuperarea sumelor reprezentând 

cheltuieli aprobate prin dispoziţii legale;
51) . Evidenţa serviciilor poştale de francare ;
52) . întocmeşte , redactează şi execută plata drepturilor salariale pe baza statelor de plată 

ale salariaţilor instituţiei prefectului, cele referitoare la ajutoarele sociale în caz de boală,
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concedii de maternitate şi creştere a copilului, precum şi a altor drepturi personale, 
în condiţiile legii;

53) . Actualizează datele pentru acordarea deducerii personale şi suplimentare la impozitul 
pe venit, pe baza declaraţiilor solicitate personalului din instituţie;

54) . Asigură legătura permanentă între instituţia prefectului şi banca finanţatoare, precum 
şi cu celelalte bănci cu care instituţia prefectului are relaţii.

55) îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în 
condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
alegerilor locale, parlamentare, europarîamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului 
naţional ori local
în domeniul diseminării ORDINELOR PREFECTULUI
56) înregistrează ordinele în registrele special constituite;
57) diseminează ordinele emise de prefect

58) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

V.5. Compartiment achiziţii şi administrativ
Art.47 - Compartimentul achiziţii şi administrativ este organizat ca o structură distinctă 

şi are următoarele atribuţii:
1. în domeniul achiziţiilor publice:

a) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice de bunuri, executarea de lucrări şi 
prestări de servicii pe care îl supune aprobării prefectului şi îl actualizează potrivit alocaţiilor 
bugetare asigurate;

b) asigură, împreună cu persoanele de specialitate desemnate, întocmirea caietului de sarcini 
şi a celorlalte acte cuprinse în documentaţia de atribuire;

c) asigură întocmirea documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achiziţii pe baza 
caietului de sarcini, precum şi a documentaţiei primite de la compartimentele care solicită 
demararea procedurilor;

d) întocmeşte referatul pentru constituirea comisiilor de evaluare a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor ce vor constitui, obiectul unei achiziţii publice, pe care îl înaintează prefectului în 
vederea desemnării membrilor;

e) asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a notei justificative privind selectarea 
procedurii de atribuire;

f) asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;
g) asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de 

atribuire;
h) asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către organele abilitate, 

ofertanţii implicaţi în procedură şi către comisia de evaluare;
i) asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi;
j) transmite răspunsurile la contestaţii;
k) asigură retumarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie;
l) asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru 

bunuri, servicii şi lucrări şi asigură întocmirea de acte adiţionale, când este cazul;
m) asigură respectarea procedurii legale în vederea atribuirii contractelor de achiziţii 

publice, întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice şi asigură supunerea acestora 
spre avizare Serviciului juridic şi controlului financiar preventiv propriu;

n) organizează, în baza împuternicirii prefectului, vânzarea, gaj area, concesionarea sau 
închirierea de bunuri din domeniul privat al instituţiei;

0) asigură,conform legii, întocmirea formalităţilor de publicitate pentru procedurile de 
atribuire;
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p) asigură încheierea contractelor de achiziţii pentru organizarea şi desfăşurarea în bune 
condiţii a alegerilor şi a referendumului. în condiţiile legii;

q) asigură, împreună cu autorităţile publice locale, măsurile necesare desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii Biroului Electoral de Circumscripţie al judeţului Giurgiu;

r) asigură respectarea obligaţiei de a derula procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice, utilizând Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), în procentul 
stabilit prin legislaţia în materie.

2. în domeniul administrativ:
a) ţine evidenţa şi urmăreşte derularea contractelor încheiate privind achiziţiile de bunuri, 

executarea de lucrări şi prestări servicii în condiţiile actelor normative în vigoare;
b) solicită de la serviciile, birourile şi celelalte compartimente ale instituţiei necesarul 

de bunuri, servicii şi lucrări şi urmăreşte consumul acestora;
c) asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar şi alte 

dotări potrivit nevoilor reale şi în limita resurselor aprobate, în condiţiile legii;
d) răspunde de buna funcţionare a autovehiculelor din parcul comun al instituţiei;
e) calculează consumul de carburant rezultat din foile de parcurs şi raportează lunar 

consumul de carburant la MAI;
f) fundamentează necesarul de bonuri de carburant, întocmeşte comanda către furnizor şi 

după efectuarea plăţii, urmăreşte primirea în instituţie a carnetelor cu bonuri şi predarea lor la 
casierie;

g) ţine evidenţa bonurilor de carburant necesare activităţii curente şi le repartizează 
conducătorilor auto conform drepturilor de consum:

h) asigură evidenţa tehnic - operativă a mijloacelor fixe şi a obiectelor dc inventar, pe locuri 
de folosinţă şi utilizatori, asigură întocmirea tuturor documentelor de transfer sau mişcare a 
acestor bunuri între locurile de folosinţă sau utilizatori;

i) anual,se efectuează de către comisia de inventariere numită prin ordin al prefectului, 
inventarierea bunurilor materiale ale instituţiei prefectului;

j) participă la fundamentarea cheltuielilor şi a fondurilor necesare, face propuneri pentru 
proiectul de buget al instituţiei prefectului;
k) ca urmare a inventarierii anuale, comisia de inventariere numită prin ordin al prefectului, 
face propuneri pentru scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de 
inventar şi a altor bunuri materiale din cadrul instituţiei;

l) întocmirea fişa autoturismului zilnica (f.a.z), înscrierea lunară în acestea a rulajului la care 
urmează să se efectueze reviziile tehnice ale autoturismelor şi urmăreşte încadrarea în normele 
de consum a carburanţilor şi lubrifianţilor. stabilite prin lege

m) ţine evidenţa poliţelor de asigurare a mijloacelor auto din dotare:
n) asigură împreună şi la solicitarea administratorului clădirii, sarcinile ce revin instituţiei pe 

linia prevenirii şi stingerii incendiilor:
o) asigură îndeplinirea atribuţiilor privind protecţia mediului, aşa cum sunt prevăzute în 

legislaţia specifică, adaptată la specificul instituţiei:
p) face propuneri pentru scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe. a obiectelor de 

inventar şi a altor bunuri materiale din cadrul instituţiei
3. îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în 

condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului 
naţional ori local

4 . îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.
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V.6. Serviciul juridic
Art. 48 - (1) în cadrul Serviciului Juridic, condus de un şef serviciu, funcţionar public de 

conducere, funcţionează următoarele structuri distincte:
- Biroul controlul legalităţii actelor şi apostilă
- Compartimentul contencios administrativ
- Compartimentul fond funciar, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu
- Compartiment resurse umane

Art. 49 Biroul controlul legalităţii actelor şi apostilă este structură de specialitate în 
instituţia prefectului şi este condusă de un şef birou, funcţionar public de conducere, şi se află în 
subordinea şefului de serviciu.

(2) Activitatea Biroului controlul legalităţii actelor şi apostilă urmăreşte aducerea la 
îndeplinire a următoarelor obiective principale:

a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
b) verifică şi avizează pentru legalitate contractele, actele adiţionale, protocoale de 

colaborare şi alte acte asimilate contractelor;
c) exercitarea controlului legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 

administraţiei publice locale;
d) aplicarea legislaţiei specifice în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului 
naţional;

e) realizarea activităţilor privind aplicarea apostilei.
(3) Biroul controlul legalităţii actelor şi apostilă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

1. în domeniul aplicării si respectării Constituţiei, a legilor si a celorlalte acte normative:

a) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;

b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul de activitate al instituţiei, pe care 
le prezintă prefectului;

c) analizează şi redactează, în limita competenţelor stabilite de lege, în colaborare cu 
structurile de specialitate, răspunsurile privind soluţionarea cererilor şi sesizărilor adresate de 
persoane juridice şi fizice;

d) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire 
la: dizolvarea de drept a Consiliului Judeţean Giurgiu, consiliilor locale, suspendarea, ori, după 
caz, încetarea de drept a unor mandate de consilier sau al preşedintelui consiliului judeţean, în 
condiţiile legii;

e) întocmeşte documentaţia necesară şi elaborează propunerile pentru sesizarea Guvernului 
în cazurile de dizolvare a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;

f) elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali 
şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a Consiliului 
Judeţean Giurgiu/Consiliului municipal/local, în şedinţa de constituire.

2. în domeniul controlului legalităţii actelor:

a) examinează, sub aspectul legalităţii, în termenul prevăzut de lege, actele 
administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi formulează, către 
prefect, propuneri motivate privind aprecierea legalităţii acestora;

b) ţine evidenţa actelor administrative, adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 
publice locale, transmise prefectului în vederea verificării legalităţii; asigură păstrarea acestora;
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c) formulează procedurile prealabile la actele administrative considerate nelegale şi 
asigură transmiterea acestora către autorităţile administraţiei publice locale emitente ale actelor 
administrative socotite nelegale;

d) înaintează compartimentului contencios administrativ documentaţia necesară 
întocmirii proiectului acţiunii în vederea atacării actelor nelegale la instanţa de contencios 
administrativ, în cazul în care se constată că actele administrative emise/adoptate de autorităţile 
administraţiei publice locale nu au fost modificate/revocate;

e) verifică modul de respectare de către secretarul unităţii administrativ- teritoriale, a 
obligaţiei de transmitere a actelor administrative la termenul stipulat de lege, întocmind, 
periodic, o notă privind constatările efectuate;

f) elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate.
3. în domeniul aplicării apostilei:

a) asigură primirea actelor (acte de stare civilă, certificat de cazier judiciar, adeverinţe 
care atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, adeverinţe 
care atestă vechimea în muncă, acte studii, acte cu caracter medical, adeverinţe de calificare în 
diferite meserii, certificate de botez, cununie, documente cu caracter comercial, adeverinţe 
privind componenţa familiei) de la solicitanţi în vederea apostilării;

b) asigură verificarea actelor din punct de vedere juridic şi compatibilitatea cu 
specimenele de semnătură;

c) înregistrează actele în registrul de evidenţă;
d) verifică identitatea solicitantului şi achitarea taxelor consulare;
e) aplică apostila pe acte şi procedează la completarea acesteia;
f) prezintă mapa la semnat subprefectului sau persoanei desemnate prin ordinul 

prefectului să semneze apostila în situaţia în care suprefectul este în imposibilitate să exercite 
această atribuţie;

g) eliberează actele apostilate către solicitanţi;
h) asigură evidenţa specimenelor de semnătură şi de ştampilă din cadrul instituţiilor 

implicate;
i) asigură actualizarea bazei de date cu privire la numele şi specimenele de semnătură şi de 

ştampilă corespunzătoare persoanelor desemnate să ateste semnătura, calitatea în care a acţionat 
semnatarul actului, identificarea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită 
eliberarea apostilei, din cadrul instituţiilor implicate, care au sediul în judeţul Giurgiu;

j) întocmeşte rapoarte referitoare la activitatea de eliberare a apostilei;
k) asigură afişarea Ia sediul instituţiei, publicarea pe site-ul instituţiei şi actualizarea 

informaţiilor privind activitatea dc eliberare a apostilei.
l) întocmeşte şi transmite situaţii centralizatoare privind activitatea de apostilare desfăşurată 

la nivelul instituţiei.

4. în domeniul organizării si desfăşurării activităţilor electorale:
a) întocmeşte lista nominală cuprinzând şefii serviciilor publice deconcentrate şi ai 

celorlalte structuri care fac parte de drept din Comisia tehnică, cu atribuţii în coordonarea şi 
urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale pentru desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi 
prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local şi o înaintează prefectului, în 
vederea iniţierii proiectului de ordin cu acest obiect;

b) întocmeşte lista nominală cuprinzând propuneri pentru constituirea Grupul tehnic de 
lucru al Comisiei tehnice a judeţului Giurgiu, pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a 
problemelor curente legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local şi
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o înaintează prefectului în vederea iniţierii proiectului de ordin cu acest obiect;
c) îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în 

condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului 
naţional ori local.

Art.50 - (1) Compartimentul contencios administrativ este organizat ca structură 
distinctă în cadrul Serviciului juridic şi se află în subordinea şefului de serviciu, având ca 
obiectiv principal aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte 
normative.

(2) Compartimentul contencios administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii
specifice:
1. în domeniul contenciosului administrativ:

a) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor instituţiei în faţa instanţelor 
judecătoreşti de orice grad şi a altor organe jurisdicţionale în cauze:

a.l) de contencios administrativ;
a.2) având ca obiect aplicarea legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor;
a.3) având ca obiect aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare(denumită în continuare Legea nr. 10/2001);

a.4) având ca obiect aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată(denumită în 
continuare Legea nr. 9/1998);

a.5) în orice alte cauze civile şi penale în care instituţia este parte.
b) asigură evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti prin 

înregistrarea acestora în registrul de evidenţă a cauzelor şi termenelor; registrul de evidenţă a 
cauzelor şi termenelor aflate pe rolul instanţelor de judecată se întocmeşte anual;

c) informează de îndată structurile implicate din cadrul instituţiei, asupra cauzelor în care 
instituţia/comisiile de specialitate sunt parte, în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor 
necesare apărării;

d) comunică structurilor interesate soluţiile definitive şi irevocabile pronunţate în 
cauzele în care instituţia este obligată la punere în executare, după caz;

e) prezintă prefectului informări lunare privind dosarele aflate pe rolul instanţelor precum şi 
informări lunare privind soluţiile pronunţate în dosarele din luna precedentă;

f) formulează acţiuni, promovează căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă în 
cauzele în care instituţia este parte, formulează întâmpinări, răspunsuri la interogatoriile 
comunicate, răspunsuri la adresele instanţelor ş.a;

g) constituie dosar separat pentru fiecare cauză în care este parte instituţia iar la finalizarea 
dosarului acesta se arhivează;

h) întocmeşte situaţii solicitate de instituţii ale statului privind numărul de dosare aflate pe 
rol, număr de dosare soluţionate, suspendate sau perimate:

i) îndeplineşte orice alte atribuţii privind relaţiile cu arhivele şi registraturile tuturor 
instanţe lor, so licită compartimentului financiar-contabilitate fondurile necesare pentru plata 
taxelor de timbru, timbrului judiciar şi onorariilor de expert, când e cazul.

j) colaborează cu arhiva instituţiei şi cu toate structurile pentru obţinerea de documente 
necesare asigurării apărării şi comunicării acestora instanţelor de judecată;

k) îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în 
condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului
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naţional ori local.

2. în domeniul atribuirii sau schimbării de denumiri asigură secretariatul Comisiei de Atribuire 
de Denumiri Judeţene, având următoarele atribuţii:

a) primeşte şi înregistrează dosarele depuse de consiliile locale şi consiliul judeţean sau 
în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri:

b) verifică dosarul depus. în ceea ce priveşte existenţa tuturor documentelor prevăzute în 
prezentul regulament:

c) asigură întocmirea corespondenţei şi transmiterea acesteia;
d) propune data de desfăşurare a şedinţei Comisiei, întocmeşte ordinea de zi. pe care o 

prezintă preşedintelui comisiei, şi asigură convocarea membrilor comisiei:
c) pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţelor şi Ie transmite membrilor 

comisiei cu cel puţin 5 zile înainte:
d) verifică la deschiderea şedinţei existenţa cvorumului necesar pentru luarea hotărârilor şi 

cvorumul necesar pentru emiterea avizelor:
e) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei şi asigură semnarea acestuia de către 

toţi membrii prezenţi;
f) prezintă preşedintelui Comisiei spre semnare avizul şi informează solicitanţii despre 

rezultatele obţinute;
g) eliberează şi transmite avizul în termen de 5 zile de la data semnării lui, dar înainte de 

împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut de art.5 alin.(l) din Ordonanţa Guvernului 
nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003. cu modificările şi completările 
ulterioare;

h) înregistrează şi ţine evidenţa avizelor emise;
i) păstrează, arhivează şi depune în arhiva instituţie prefectului toate documentele depuse la 

comisie în vederea obţinerii avizului, pentru o perioadă de minimum 3 ani:
j) pune la dispoziţia persoanelor interesate, la cerere, dosarele de avizare;
k) aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei şi a prefectului orice modificări intervenite în 

componenţa Comisiei:
l) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor Comisiei şi dispuse de către 

preşedintele acesteia.
3. verifică şi avizează pentru legalitate contractele, actele adiţionale, protocoale de 

colaborare şi alte acte asimilate contractelor.
4. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei

Art. 51 Compartimentul fond funciar, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu este 
organizat ca structură distinctă în cadrul Serviciului juridic şi se află în subordinea şefului 
serviciului, având ca obiective principale îndeplinirea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării 
actelor normative cu caracter reparatoriu

(2) Compartimentul fond funciar, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu îndeplineşte 
următoarele atribuţii specifice:
1. în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 9/1998 si a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta. ca urmare 
a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, 
semnat Ia Paris la 10 februarie 1947. cu modificările si completările ulterioarefdenumită în 
continuare Legea nr. 290/2003):

a) primeşte, verifică şi instrumentează cererile de acordare a compensaţiilor solicitate în 
temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003;
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b) asigură secretariatul Comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 
290/2003;

c) îndeplineşte alte atribuţii rezultate din delegarea de către membrii Comisiei către 
secretariatul tehnic;

d) transmite de îndată documentele necesare în vederea formulării apărării, în cazul 
acţiunilor în instanţă.
2. în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr, 10/2001:

a) asigură secretariatul Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001;
b) verifică legalitatea dispoziţiilor emise primari în temeiul Legii nr. 10/2001, conform 

legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte avizul de legalitate sau formulează propuneri, motivate, de 
restituire a dispoziţiei în vederea modificării/revocării de către autoritatea emitentă;

c) primeşte, analizează şi rezolvă lucrările repartizate prin rezoluţie ierarhic superioară, 
privind aplicarea Legii nr. 10/2001, formulând răspunsurile în termenele legale;

d) elaborează acţiunile pentru instanţă cu privire Ia dispoziţiile emise de primarul 
general în baza Legii nr. 10/2001, considerate nelegale, pe care le înaintează compartimentului 
contencios administrativ;

e) reanalizează situaţia juridică a dosarelor depuse la Instituţia Prefectului Judeţul 
Giurgiu potrivit fostului art. 36 din Legea nr. 10/2001, redactează proiectele ordinelor 
prefectului şi transmite întreaga documentaţie Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor sau stabileşte instituţia competentă a soluţiona respectivele notificări, potrivit 
Legii nr. 10/2001, în condiţiile art. 24 şi 25 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005, privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările 
şi completările ulterioare;

f) elaborează proiectele ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu 
caracter de specialitate în domeniul aplicării Legii nr. 10/2001;

g) elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia notificărilor depuse de petenţi 
în vederea acordării de despăgubiri în baza Legii nr. 10/2001, pe care le prezintă conducerii 
ierarhic superioare;

h) monitorizează, verifică şi controlează aplicarea corectă şi unitară a Legii nr. 10/2001, 
de către Primăria judeţului Giurgiu, din oficiu sau pe baza sesizărilor persoanelor îndreptăţite, 
aplicând în baza împuternicirii sancţiunile prevăzute de lege, pe baza constatărilor făcute, ţinând 
cont de prevederile art. 38 din Legea nr. 10/2001.
3. în ceea ce priveşte aplicarea legilor fondului funciar:

a) analizează, verifică şi întocmeşte proiectele ordinelor privind atribuirea terenurilor în 
proprietate conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare în temeiul documentaţiei transmise de primării;

b) primeşte,, verifică şi instrumentează, prin colectivul de lucru, dosarele înaintate comisiei 
judeţene Giurgiu pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor;

c) întocmeşte, prin colectivul de lucru, referatul care conţine propuneri, fie de 
introducere pe ordinea de zi a şedinţei, fie de restituire către comisiile locale a propunerilor 
formulate de acestea;

d) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea proprietăţilor şi 
acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire;

e) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţii şi elaborează rapoarte şi informări cu privire la aplicarea legilor 
fondului funciar;

f) pune la dispoziţie, de îndată, documentele solicitate şi necesare în vederea formulării 
apărării în cauzele ce au ca obiect aplicarea legilor fondului funciar precum şi la solicitarea 
instanţelor de judecată, a autorităţilor publice precum şi a altor instituţii.
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4, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date 
Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:

a) prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) colectate în scopuri determinate* explicite şi legitime;
c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi 

ulterior prelucrate;
d) exacte si, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare 

pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt 
colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie şterse sau rectificate;

e) stocate intr-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata 
necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate; 
stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice, de cercetare 
istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentai 
perioada necesară realizării acestor scopuri;

5. în domeniul gestionării declaraţiilor de avere si de interese
ţine evidenţa declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, completarea registrelor privind 
evidenţa acestora şi se ocupă de publicarea declaraţiilor pe site-ul instituţiei şi comunicarea 
către Agenţia Naţionala de Integritate;

6. îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în condiţiile
legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor
locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional
ori local.
7. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.

Art.52 Compartimentul resurse umane este organizat ca structură distinctă în cadrul 
Serviciului Juridic şi se află în subordinea şefului serviciului , având ca obiectiv principal 
aplicarea legislaţiei în domeniul gestionării resurselor umane din cadrul instituţiei

a) elaborează documentele necesare privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea 
raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă, precum şi stabilirea tuturor 
drepturilor prevăzute de legislaţia muncii sau legislaţia privind funcţia publică pentru personalul 
Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu;

b) asigură, la solicitarea conducerii Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu, întocmirea 
formalităţilor privind modificarea/actualizarea organigramei instituţiei şi a numărului total de 
posturi sau calitatea acestora, din statul de funcţii, pe baza concluziilor analizei conducătorului 
instituţiei şi/sau a propunerilor primite de la compartimentele de specialitate, şi aprobate 
corespunzător de către Prefect;

c) stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, drepturile salariale pentru 
personalul din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu;

d) asigură implementarea deciziilor manageriale ale conducerii instituţiei în legătură cu 
previzionarea necesarului de personal, formarea, selecţionarea, încadrarea, evaluarea, 
motivarea, perfecţionarea, promovarea şi protecţia personalului;

e) elaborează politica de personal a instituţiei prefectului;
f) întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele 

de personal ale angajaţilor Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu;
g) gestionează şi completează registrul general de evidenţă a salariaţilor şi structura de 

funcţii publice existentă în Sistemul Integrat de Management al Funcţiilor şi Funcţionarilor 
Publici;

h) transmite datele contractelor individuale de muncă încheiate/modificate/încetate ale
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personalului contractual din aparatul propriu Direcţiei Generale Management Resurse Umane în 
vederea gestionării aplicaţiei electronice E-Revisal;

i) avizează cererile de acordare a concediilor cu/fără plată, conform prevederilor legale şi 
ţine evidenţa acestora;

j) ţine evidenţa orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru de către 
salariaţii instituţiei prefectului, conform legislaţiei în vigoare, pe baza documentelor transmise 
de către compartimentele de specialitate, precum şi a recuperării acestora cu timp liber 
corespunzător;

k) întocmeşte foile colective de prezenţă pentru întreg personalul care-şi desfăşoară 
activitatea în cadrul instituţiei. în baza pontajeior întocmite de către şefii structurilor;

l) asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din 
cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu;

m) întocmeşte referatul în vederea desemnării membrilor şi asigură secretariatul comisiilor 
de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea 
în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor de 
concurs/examen şi în conformitate cu prevederile legale;

n) solicită personalului din compartimentele de specialitate ale instituţiei prefectului 
întocmirea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere şi de interese şi asigură gestionarea acestor 
documente, conform legislaţiei în vigoare;

o) eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, drepturile salariale ale 
angajaţilor şi vechimea în muncă, în instituţie şi în specialitate, după caz;

p) calculează vechimea în muncă la încadrare, şi ulterior pe perioada activităţii în cadrul 
instituţiei, în vederea acordării gradaţiilor de vechime corespunzătoare;

q) ţine evidenţa fişelor posturilor pentru personalul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu;
r) întocmeşte anual statul de funcţii şi actualizează statul de personal la finele fiecărei luni şi 

ori de câte ori este cazul;
s) gestionează evidenţa legitimaţiilor de serviciu;
ş) asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea, confonn actelor normative în 

vigoare;
t) propune constituirea/actualizarea componenţei comisiei paritare şi a comisiei de 

disciplină, pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei prefectului, în conformitate cu 
prevederile legale;

ţ) coordonează activitatea de evaluare profesională individuală a funcţionarilor publici şi a 
angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte individuale de muncă;

u) ţine evidenţa serviciului de permanenţă stabilit de către conducerea instituţiei, aduce la 
cunoştinţă personalului obligaţia respectării acestuia şi ţine evidenţa recuperării orelor prestate 
prin timp liber corespunzător;

v) participă anual la fundamentarea cheltuielilor de personal şi a fondurilor necesare 
pregătirii profesionale a salariaţilor;
x) elaborează planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul instituţiei prefectului;
y) întocmeşte situaţiile lunare, trimestriale şi semestriale referitoare la numărul şi structura 
posturilor, fondul de salarii aferent personalului încadrat în instituţia prefectului, pe care le 
transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Afacerilor Interne, 
administraţiilor financiare, Institutului Naţional de Statistică etc;
z) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei prefectului cu 
privire la respectarea normelor de conduită şi întocmirea de rapoarte trimestriale privind 
respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei prefectului 
aa. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei.
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V.7 Serviciu] pentru afaceri europene, dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate, relaţii publice şi secretariat

Art. 53 (1) Serviciul pentru afaceri europene, dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate, relaţii publice şi secretariat este condus de un şef, funcţionar public de 
conducere.
(2) Serviciul pentru afaceri europene, dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate, relaţii publice şi secretariat este organizat astfel:
- Compartimentul pentru afaceri europene, dezvoltare economică;
- Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate;
- Compartimentul relaţii publice, secretariat.

1.1. Compartimentul pentru afaceri europene, dezvoltare economică

Art.54 Compartimentul pentru afaceri europene, dezvoltare economică îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale:
1) . întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale stabilite de 
Guvern, a politicilor de afaceri europene, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor 
serviciilor publice deconcentrate;
2) . elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai serviciilor publice 
deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul 
judeţean de masuri pentru intensificarea relaţiilor externe;
3) . acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate si al structurilor de afaceri 
europene, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeana adoptate la nivel 
central;
4) , acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile specifice şi participă la programele 
societăţii civile în domeniul afacerilor europene;
5) , desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei 
publice locale şi de către. cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de 
Uniunea Europeana şi de alte organisme internaţionale;
6) . întocmeşte, gestionează prin evidenţa centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii si de 
colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
7) . elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice 
activitate de relaţii internaţionale;
8) . la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, înaintează propuneri privind elaborarea 
documentelor programatice, precum şi a actelor normative, în concordanţă cu legislaţia 
europeană în domeniu;
9) . difuzează în teritoriu şi prelucrează, cu sprijinul serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi 
al structurilor de afaceri europene din cadrul celorlalte instituţii publice, documentele privind 
afacerile europene, adoptate la nivel central;
10) . acordă consultanţă şi asistenţă autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la 
elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, în condiţiile legii;
11) . ţine evidenţa localităţilor de pe teritoriul judeţului, înfrăţite cu localităţi din alte ţări;
12) . sprijină primăriile în demersul lor de a realiza diferite înfrăţiri şi acţiuni cu parteneri 
externi;
13) . monitorizează toate programele şi acţiunile specifice ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului;
14) . acordă sprijin tuturor solicitanţilor în vederea completării cererilor de finanţare de proiecte 
derulate prin Uniunea Europeana sau prin alte organisme internaţionale;
15) . colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Instituţiei Prefectul ui-Judeţul Giurgiu 
pentru realizarea sarcinilor de serviciu, iar cu serviciile publice deconcentrate, în probleme de
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relaţii externe şi de realizare a programelor cu finanţare externă;
16) . contribuie la transferul şi implementarea cunoştinţelor acumulate către celelalte structurile 
ale Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu în vederea creşterii calităţii actului administrativ din 
cadrul instituţiei;
17) . accesează fonduri europene prin programele eligibile pentru instituţie;
18) . identifică domenii care ar putea beneficia de asistenţa externă privind reforma 
administraţiei publice, precum şi de proiecte corespunzătoare;
19) . poate deveni partener în proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru beneficiarii eligibili 
(prefecturi, autorităţi publice locale, consiliu judeţean, servicii publice deconcentrate, ONG-uri, 
etc);
20) . identificarea si eliminarea eventualelor bariere în calea liberei circulaţii a persoanelor, 
serviciilor, mărfurilor si capitalurilor precum si libertatea de stabilire a persoanelor;
21) . elaborează planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
22) . monitorizează şi evaluează implementarea, după caz, a politicilor, strategiilor, programelor;
23) . prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, în concordanţă 
cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu consultarea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
24) . elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării 
generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;
25) . elaborează anual Programul de dezvoltare economico- socială al judeţului, pe baza 
Programului de guvernare;
26) . întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea in judeţ, a obiectivelor cuprinse in 
Programul de guvernare;
27) . prezintă prefectului propuneri pentru rezolvarea problemelor de interes naţional la nivel 
local, pe care le înaintează Guvernului României, ministerelor, Parlamentului şi Preşedinţiei, 
după caz;
28) . susţine şi urmăreşte permanent aplicarea prevederilor legale privind stimularea 
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii;
32) . colaborează cu organizaţiile neguvemamentale în sensul unui schimb permanent de 
informaţii în ambele sensuri şi participă la conferinţe, expoziţii, seminarii, mese rotunde, 
programe de pregătire, forumuri ale organizaţiilor neguvemamentale din ţară;
33) . întocmeşte şi gestionează baza de date referitoare la organizaţiile neguvemamentale din 
judeţ şi asigură legătură permanentă între Guvern şi acestea;
34) . sprijină autorităţile locale de pe teritoriul judeţului în elaborarea şi aplicarea politicilor de 
dezvoltare durabila;
35) . colaborează cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia în realizarea programelor 
de dezvoltare regională;
36) . efectuează demersuri în vederea atragerii investitorilor români şi străini, atât pentru 
restructurarea sectoarelor economice ale judeţului, dar mai ales pentru iniţierea şi susţinerea 
unor activităţi noi în sectorul productiv si al serviciilor;
37) , sprijină organizarea de manifestări culturale, economice, ştiinţifice etc., în vederea 
popularizării realizărilor importante;
38) . sprijină autorităţile publice ale administraţiei locale în implementarea programelor privind 
utilităţile publice;
39) . colaborează cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale cu privire la adoptarea 
politicilor şi strategiilor de dezvoltare a investiţiilor şi serviciilor;
Activitatea de relaţii cu sindicatele si patronatele
40) . asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de dialog social;
41) . stabileşte relaţii de conlucrare cu partenerii sociali, care să permită o informare permanentă
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asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea problemelor în discuţie;
42) . întocmeşte informări permanente asupra problemelor ridicate de partenerii sociali - patronat 
si sindicate;
43) , facilitează rezolvarea revendicărilor si a problemelor ridicate prin efectuarea de intervenţii 
si informări la forurile superioarea;
44) . comunica periodic la Ministerul Afacerilor Interne sinteza problemelor ridicate în cadrul 
şedinţelor ordinare şi extraordinare ale comisiei de dialog social;
45) . întocmeşte informări operative asupra problemelor speciale ridicate de către partenerii 
sociali în cazul unor situaţii de criză;
46) . participă la medierea unor situaţii de conflict aparate la agenţii economici între sindicate şi 
patronate;
47) . urmăreşte realizarea unui parteneriat activ cu asociaţiile profesionale, patronale, sindicale şi 
organizaţii neguvemamentale, în sensul participării acestora la îmbunătăţirea mediului 
economic, de afaceri, la promovarea diferitelor sectoare de activitate;
48) . urmăreşte modul de desfăşurare al unor mitinguri, demonstraţii sau greve organizate 
potrivit statutelor şi în condiţiile prevăzute de lege de către sindicate;
49) . asigură secretariatul comisiei judeţene de acţiune împotriva violenţei în sport.
50) . participă şi monitorizează Comisia judeţeană pentru incluziunea socială;
51) . analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte 
informări cu privire la aceasta, semnalizează divergenţele apărute între acestea şi autorităţile 
administraţiei publice locale şi propune acţiuni concrete de mediere a acestora, pe care le 
înaintează prefectului;
52) .monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, precum şi activitatea unităţilor din subordinea 
ministerelor căre nu au servicii deconcentrate, a regiilor autonome de interes naţional şi a 
filialelor acestora din judeţ, precum şi a companiilor naţionale; în acest scop solicită şi primeşte 
de la acestea informări şi rapoarte;
53) soluţionează petiţiile din domeniul de activitate;
54) actualizeză sit-ul instituţiei;
55) elaborează propuneri de hotărâri de guvern în domeniul de activitate;
56) . îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în condiţiile 
legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
57) execută şi alte sarcini potrivite competenţelor, transmise de conducerea instituţiei 
prefectului.

1.2. Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate

Art 55 Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate este o structură 
funcţională subordonată şefului serviciului pentru afaceri europene, dezvoltare economică şi 
monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, reiaţii publice şi secretariat.
Art 56 Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale:
1) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, 
potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul 
judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
2) . contribuie la organizarea aplicării în judeţ a programelor şi strategiilor guvernamentale sau 
ministeriale cu privire la restructurarea sectorială, protecţia consumatorilor, gospodărie 
comunală, dezvoltarea prestărilor de servicii, precum şi la alte activităţi;
3) . analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări
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cu privire la aceasta, semnalizează divergenţele apărute între acestea şi autorităţile 
administraţiei publice locale şi propune acţiuni concrete de mediere a acestora, pe care le 
înaintează prefectului;
4) . monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, precum şi activitatea unităţilor din subordinea 
ministerelor care nu au servicii deconcentrate, a regiilor autonome de interes naţional şi a 
filialelor acestora din judeţ, precum şi a companiilor naţionale; în acest scop solicită şi primeşte 
de la acestea informări şi rapoarte;
5) . elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 
serviciilor publice deconcentrate în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;
6) . examinează, împreuna cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în 
comun;
7) . asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele 
prefectului prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
8) , asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de masuri cu caracter 
tehnic sau de specialitate, catre conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public 
deconcentrat;
9) . elaborează, în colaborare cu funcţionarii publici desemnaţi de şefii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, tematica 
şediinţelor de colegiu;
10) . realizează lucrările de secretariat pentru colegiul prefectural;
11) . difuzează măsurile adoptate de Colegiul Prefectoral organelor şi autorităţilor interesate şi le 
aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin conferinţele de presă susţinute de prefect şi tehnologia 
online;
12) urmăreşte modul de aplicare a măsurilor dispuse în colegiu şi informează operativ asupra 
constatărilor făcute;
13) . participă la elaborarea şi supunerea spre aprobare a propunerilor de acte normative privind 
acordarea de catre Guvern a unor ajutoare umanitare de prima urgenţă constând în bunuri, 
produse şi bani în scopul protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale, determinate de calamităţi 
naturale, epidemii, incendii sau alte fenomene periculoase;
14) . elaborează proiectele de ordin ale prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu 
caracter tehnic sau de specialitate;
15) . rezolvă petiţiile cu referire la activitatea serviciilor publice deconcentrate;
16) . eliberează autorizaţiile pentru colectarea deşeurilor
17) participă la lucrările Comitetului de Analiză Tehnică a proiectelor cu impact semnificativ 
asupra mediului înconjurător;
18) . participă Ia lucrările Comitetului special constituit pentru analiza proiectelor cu impact 
semnificativ asupra mediului înconjurător;
19) gestionează activitatea referitoare la problematica socială la nivelul judeţului;
20) asigură secretariatul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice;
21) participă la Comisia pentru egalitatea de şanse îmtre femei şi bărbaţi;
22) elaborează propuneri de proiecte de hotărâri de guvern pe domeniul de activitate. 
Activitatea de situaţii de urgenţă:

23) stabileşte, împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate prin lege, măsurile 
necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale 
periculoase şi a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului;
24) urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de catre prefect, în calitate de preşedinte al
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Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
25) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor 
speciale alocate de la bugetul de stat;
26) propune prefectului, în situaţii prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale;
27) întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de 
dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest 
domeniu, pe care le înaintează prefectului;
28) asigură informarea zilnica a prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale 
periculoase, despre situaţia preliminară a efectelor şi pagubelor produse;
29) prezintă prefectului situaţia finală a pagubelor produse;
30) urmăreşte şi asigură desfăşurarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice, organizate Ia nivelul judeţului care îndeplinesc sarcini pe linia 
situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile, solicitând rapoarte şi informări;
31) participă la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă;
32) prezintă prefectului propuneri privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului;
33) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare populaţiei afectate 
de dezastre, în scopul protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale, determinate de calamităţi 
naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
34) verifică modul de distribuire atât a ajutoarelor umanitare, cât şi a sumelor alocate din 
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
35) . elaborează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect stabilirea de masuri cu caracter 
tehnic sau de specialitate;
Activitatea lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă
36) . urmăreşte obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu 
din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii;
37) . informează operativ conducerea instituţiei asupra accidentelor de muncă produse în
instituţie; .
38) . asigură verificarea anuală, sau ori de câte ori este nevoie, a încadrări noxelor în limitele de 
nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele 
abilitate şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, după caz;
39) . asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate a muncii, 
atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi 
prin cursuri de specialitate;
40) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
41) . colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de securitate şi 
sănătate a muncii şi monitorizează, împreună cu acesta, starea de sănătate a angajaţilor
42) îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în condiţiile 
legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;

1.3. Compartimentul relaţii publice, secretariat

Art 57 Compartimentul relaţii publice, secretariat este structura funcţionala în subordinea 
şefului Serviciului pentru afaceri europene, dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate, relaţii publice şi secretariat.
Art. 58 Compartimentul relaţii publice, secretariat are rolul de a menţine o legătură directă şi 
permanentă cu cetăţenii şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la
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petiţionare, prin exercitarea de atribuţii în următoarele domenii principale de activitate:
a) în conformitate cu Instrucţiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 1000/01.11.2005 -  privind 
redactarea, gestionarea documentelor neclasificate si activitatea de secretariat în M.A.I., 
desfăşoară următoarele activităţi:
a.l. primeşte, verifică şi înregistrează corespondenţa internă şi externă adresată Instituţiei 
Prefectului Judeţului Giurgiu, prin circuitul intern, poşta militară, poşta civila, fax, e-mail etc; 
a.2. înregistrează în registrul de intrare -  ieşire a corespondenţei ordinare şi consemnează 
numărul şi data pe documentul primit;
a.3. distribuie corespondenţa repartizată de conducerea instituţiei spre soluţionare către 
serviciile şi compartimentele instituţiei numai pe baza de semnătură în condica de predare -  
primire a corespondenţei ordinare, conform anexei nr, 6 la Ordinul MAI nr, 1000/01.11.2005 şi 
urmăreşte rezolvarea corespondenţei conform dispoziţiei rezolutive, precum şi comunicarea 
răspunsului sau informării către petenţi sau structurile solicitante;
a.4. primeşte, pregăteşte pentru expediere şi expediază efectiv corespondenţa primită de la 
serviciile şi compartimentele instituţiei;
a.5. pregăteşte şi prezintă, pentru expediere, corespondenţa pentru poşta specială;
b) organizează şi coordonează activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a 
petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă;
c) îndrumă cetăţenii în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, 
încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi 
verificări din partea altor servicii, compartimente se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
d) îndrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale, care 
nu intra în atribuţia instituţiei prefectului, către instituţiile în sarcina carora revin;
e) informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;
f) asigură primirea cetăţenilor în audienţă la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu, în 
condiţii optime, în zilele şi la orele stabilite pentru desfăşurarea acestei activităţi;
g) prezintă informări asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţă la audienţe, 
ţinând evidenţa acestora;
h) ţine evidenţa cetăţenilor primiţi în audienţă în registrul prevăzut ia anexa nr. 4 la Ordinul 
MAI nr. 190/22.04.2004, si/sau pe baza de evidenţă computerizata;
i) clasează documentele şi le arhivează;
j) gestionează titlurile de proprietate întocmite de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
k.Activitatea responsabilului cu arhiva:
k.l.) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul 
unităţii respective; asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării 
nomenclatorului’, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 
k.2.) verifică şi preia de Ia compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte 
inventare pentru documentele fără evidenţă (anexa nr. 2), aflate în depozit; asigură evidenta 
tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă 
curentă (anexa nr. 4 din Legea 16/1996, cu modificările si completările ulterioare); 
k.3.) responsabilul cu activitatea pe linie de arhivă este secretarul comisiei de selecţionare şi, în 
această calitate, convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare 
expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte 
formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale; asigură 
predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;
k,4.) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate 
de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare; 
k.5.) pune Ia dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 
compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după 
restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;

37



k.6.) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 
Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită 
conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a. 
k.7.) informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor 
corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
k. 8) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul 
efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori.
0 pe linia evidentei ordinelor . instrucţiunilor si regulamentelor emise de conducerea 
Ministerului Afacerilor Interne
l. 1) înregistrează ordinele, instrucţiunile şi regulamentele emise de conducerea MAI , într-un 
registru special, prevăzut de reglementările în vigoare;
1.2) în baza rezoluţiei, predă, spre păstrare, ordinele instrucţiunile şi regulamentele emise de 
conducerea M AI, conform reglementările în vigoare;
m).îndeplineşte atribuţiile stabilite de conducerea instituţiei în vederea asigurării, în condiţiile 
legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local.

V.8. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculare a 
Vehiculelor

Art. 59 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) constituie şi actualizează registrul judeţului Giurgiu de evidenţă a permiselor de conducere şi 
a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în 
condiţiile legii;
c) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile 
legii;
d) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru 
asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare 
pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
e) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor 
şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
f) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la 
asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
g) asigura soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Art.60 Prezentul regulament se completează cu regulamentul de organizare si funcţionare al 
SPCRPCÎV Giurgiu, aprobat prin Ordin al Prefectului, cu avizul Direcţiei Regim Permise de 
Conducere şi înmatricularea Vehiculelor, în conformitate cu prevederile legale .

V.9 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple

Art.61 Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea si Evidenţa Paşapoartelor Simple 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile 
legii;
b) colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru
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asigurarea eliberării paşapoartelor simple;
c) administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi 
valorifică datele cuprinse tn acesta;
d) asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a 
persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a 
paşapoartelor simple;
e) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
f) organizează la nivelul judeţului Giurgiu gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor 
simple;
g) asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple;
Art. 62 Prezentul regulament se completează cu regulamentul de organizare si funcţionare al 
SPCEEPS Giurgiu, aprobat prin Ordin al Prefectului, cu avizul Direcţiei Generale de 
Paşapoarte, în conformitate cu prevederile legale .

VIO. Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
(C.S.T.I.C.)

Art. 63 - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (C.S.T.I.C.) este o structură funcţională distinctă, subordonată direct 
subprefectului.

Art.64 Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (C.S.T.I.C.) îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) solicită acreditarea /reacreditarea SIC;
b) solicită asistenţă de specialitate structurilor responsabile pentru stabilirea cerinţelor 

de securiotate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării de către furnizorii de 
echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;

c) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de 
securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte component a SIC;

d) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;
e) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu 

atribuţii în domeniul INFOSEC;
f) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul din subordine şi 

utilizatorii din SIC;
g) verifică periodic sau în timp real, implementarea măsurilor de protecţie în SIC, din 

cadrul unităţii, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de 
securitate aprobate;

h) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, concomitant 
cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;

i) elaborează şi actualizează Procedurile Operaţionale de Securitate denumite in 
continuare PrOpSec;

j) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC;
k) participă la elaborarea şi actualizarea documentelor “Cerinţele de Securitate 

Specifice”, “Cerinţele de Securitate Comune”, şi “Cerinţele de Securitate Specifice pentru 
Protecţia Informaţiilor In format electronic intr-un SIC” pentru sistemele de care răspunde;
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l) actualizează şi ţine evidenţa tuturor utilizatorilor sistemelor informatice din cadrul 
instituţiei;

m) aplică măsurile adecvate de control al accesului la SIC respectiv;
n)verifică elementele de identificare a utilizatorilor;

o) asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de 
lucru;
p) evaluează implicaţiile. în planul securităţii, privind modificăriile software, hardware, 
firmware şi procedurale propuse pentru SIC;

r)verifică dacă modificările de configuraţie a SIC afectează securitatea şi dispune 
măsurile în consecinţă;

s) verifică dacă personalul cu acces autorizat la SIC cunoaşte responsabilităţile care 
revin în domeniul protecţiei informaţiilor;
ş) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu se 
periclita securitatea sistemului;
t) asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei 
sistemului, verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor 
stocate şi marcajul de secretizare al mediilor stocate;

ţ) ia masuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor 
faţă de câmpurile electromagnetice şi accesul neautorizat la informaţiile clasificate;

u) executa instruireşi control privind modul de utilizare a mediilor de stocare a 
mformaţiilor;

v) asigura pastrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control, 
referitoare la securitate, in conformitate cu PrOpSec;

x) stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea in SIC numai a software-ului 
autorizat;

y) asigura aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezerva şi 
recuperare software;

z) raportează funcţionarului de securitate orice breşe de securitate, vulnerabilităţi şi 
incalcari ale masurilor de securitate.

aa) asigură managementul configuraţiei sistemelor, a reţelelor acreditate in “Cerinţele de 
Securitate Specifice” sau “Cerinţele de Securitate Comune”;

bb) elaborează propuneri de dezvoltare a SIC, avand în vedere şi aspectele legate de 
evaluare şi certificare;

ce) participă la elaborarea propunerilor de efectuare a unor modificări pentru 
îmbunătăţirea securităţii SIC;

dd) asigura funcţionarea SIC In concordanţă cu “Cerinţele de Securitate Specifice” şi 
“Procedurile Operaponale de Securitate”;

ee) asigura pregătirea de specialitate a utilizatorilor echipamentelor SIC.
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V. 11 - Controlul intern în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu
Art. 65 - (1) Sistemul de control intern din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu 

reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către 
managementul şi personalul instituţiei, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

a) atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod economic, eficient şi eficace;
b) respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului;
c) protejarea bunurilor şi a informaţiilor;
d) prevenirea şi depistarea fraudelor şi a greşelilor;
e) calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de 

încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.
(2) Controlul intem/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu are 

drept obiective:
a) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor fiecărei structuri 

organizatorice, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
b) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului 

sau fraudei;
c) respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
d) dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare 

şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi 
proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

(3) Controlul intem/managerial reprezintă un proces desfăşurat de către toţi angajaţii 
instituţiei, care este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor, respectiv şefii 
structurilor, prin procedurile operaţionale de lucru, şi se află în răspunderea managementului 
general, care trebuie să îl implementeze şi să îl monitorizeze.

(4) Instrumentele cu care operează sistemul de control intern din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţului Giurgiu sunt: obiectivele, mijloacele, sistemul informaţional, organizarea, 
procedurile şi controlul.

A rt 66- Sistemele de control intern, ataşate fiecărei activităţi, cuprind următoarele elemente 
componente:

a) existenţa unui mediu de control favorabil - atitudinea întregului personal al 
instituţiei faţă de control, prin acceptarea, utilizarea şi aprecierea acestuia;

b) evaluarea riscului - activităţile fiecărei structuri funcţionale sunt supuse în 
permanenţă riscurilor interne şi externe, care pot conduce la nerealizarea obiectivelor acestora. 
Conducătorii structurilor funcţionale au obligaţia evaluării riscurilor, ierarhizării acestora pentru 
identificarea riscurilor inacceptabile şi creării de sisteme de control intern în vederea evitării 
riscurilor inacceptabile şi să menţină la un nivel de toleranţă riscurile acceptate;

c) activităţile de control - pentru fiecare grup de activităţi/subactivităţi, se vor utiliza 
forme de control intern menite să elimine sau să limiteze riscurile asociate;

d) informarea şi comunicarea - au ca scop legarea elementelor componente ale 
controlului intern astfel încât rezultatele acestuia să fie cunoscute de toţi cei care, direct sau 
indirect, vor trebui să le implementeze;

e) monitorizarea - este un proces care evaluează performanţa sistemului de control 
intern şi este exercitată de management prin activităţi de supervizare continuă şi evaluări 
periodice.

Art. 67- (1) Controlul intern este prezent pe toate palierele instituţiei şi în toate funcţiile, 
manifestându-se sub următoarele forme:

a. autocontrolul activităţii - exercitat de către fiecare salariat, prin respectarea procedurilor 
de lucru instituite şi urmărirea calităţii rezultatelor obţinute;

b. controlul mutual în lanţ - exercitat între fazele unui lanţ procedural, de fiecare post de 
lucru, asupra modului de efectuare a prelucrărilor în cadrul postului de lucru anterior, pentru a
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putea adăuga propriile prelucrări şi pentru a pregăti controlul pe care îl va efectua postul de 
lucru următor;

c. controlul ierarhic - exercitat de persoanele care dispun de o funcţie de decizie în 
calitate de responsabil al unor activităţi din instituţie.

(2) Orice salariat poate identifica riscuri în activitatea proprie sau a structurii din care 
face parte, şi poate raporta orice neregularităţi.

(3) Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului propriu de 
control intem/managerial la nivelul instituţiei sunt realizate prin grija structurii cu atribuţii în 
domeniu, desemnate prin ordin al prefectului.

V.12. Protecţia datelor personale în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu

Art. 68 - (1) In cadrul instituţiei prefectului, datele cu caracter personal destinate 
a face obiectul prelucrării trebuie sa fie:

a) prelucrate cu buna-credinţă şi in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;
b) colectate in scopuri determinate, explicite şi legitime;
c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate şi 

ulterior prelucrate;
d) exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare 

pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt 
colectate §i pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate;

e) stocate intr-o forma care sa permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata 
necesara realizării scopurilor in care datele sunt colectate şi in care vor fi ulterior prelucrate; 
stocarea datelor pe o durata mai mare decât cea menponata, în scopuri statistice, de cercetare 
istorica sau ştiinţifica, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, prevăzute in normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru 
perioada necesara realizării acestor scopuri;

(2) Persoanele vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal au 
următoarele drepturi, in condiţiile legii:

a) informarea persoanei vizate;
b) dreptul de acces la date;
c) dreptul de intervenţie asupra datelor;
d) dreptul de opoziţie
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
f) dreptul de a se adresa justiţiei.
(3) Fiecare compartiment din cadrul instituţiei prefectului va prelucra date cu character
personal, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date.

V.13. Protecţia mediului în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu
Art 69- Protecţia mediului reprezintă un ansamblu de activităţi instituţionalizate, 

având ca scop aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, 
eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitare şi eliminare a poluărilor accidentale, precum si 
gestionarea situaţiilor de urgenta care pot aparea in urma acestora, in incintele si in zonele de 
responsabilitate sau de acpune a institupei.
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Art. 70 (1) Răspunderea privind respectarea normelor de protecţie a mediului în cadrul 
instituţiei prefectului revine întregului personal al acesteia, în condiţiile legii.
(2) In domeniul protecţiei mediului, personalului instituţiei îi revin următoarele obligaţii:

a) să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a mediului şi modul de aplicare a 
acestora;

b) să îşi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu creeze condiţii de impact negativ 
asupra mediului înconjurător;

c) să aducă la cunoştinţă, pe cale ierarhică, orice situaţie care constituie un pericol de 
accident ecologic sau modificare a factorilor de mediu în unitatea în care işi desfăşoară 
activitatea;

d) să anunţe imediat conducătorul instituţiei sau responsabilul de mediu în cazul 
producerii unui accident ecologic;

e) să respecte procedurile specifice aprobate la nivelul instituţiei privind modul de 
intervenţie la o poluare produsă în unitatea proprie sau in zona de competenţă, precum 
şi normele legale privind colectarea selectivă a deşeurilor.

V.14 - Alte atribuţii

Art. 71 - Prefectul poate stabili alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale instituţiei 
prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite 
prin reglementările legale.

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE

VI. 1 - Dispoziţii generale privind conduita personalului

Art. 72 - (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al instituţiei prefectului este 
dator să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 
îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii 
instituţiei.

(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual sunt 
obligaţi să se conformeze dispoziţiilor şefilor ierarhici, emise în sfera profesională a atribuţiilor 
pe care le exercită, conform prevederilor legale.

Art. 73 - Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special au obligaţia ca:
a) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea 

convingerilor lor politice, după caz;
b) să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
c) să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care 

iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii.
Art.74 - Funcţionarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect pentru ei 

sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
Art.75 - Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual 

vor aplica prevederile codului de etică şi deontologie profesională, conform legii.
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VII. 2 - Alte dispoziţii

Art. 76- Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale care 
privesc organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii instituţiei prefectului, cu ordinele 
prefectului emise potrivit legii în acest domeniu şi cu alte regulamente/proceduri, după caz.

Art. 77 - Prezentul regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al prefectului.
Art. 78 - (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se va difuza sub semnătură 

tuturor structurilor de specialitate, conducătorii acestora având obligaţia să asigure, sub 
semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

(2) Personalul Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu are obligaţia respectării şi aplicării 
întocmai a prevederilor prezentului regulament.

Art. 79 Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine 
aplicarea măsurilor corespunzătoare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.80 - (1) Pe baza prezentului regulament, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la 
intrarea în vigoare, şefii ierarhici au obligaţia să întocmească fişele de post pentru personalul din 
subordine.

(2) Fişele posturilor se întocmesc în condiţiile legii şi se aprobă de prefect.
Art. 81- La data aprobării prezentului regulament prin ordin al prefectului, orice prevederi 

contrare se abrogă.
Art. 82 - Anexele nr.1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 -  Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu
Anexa nr.2 - Diagrama de reiaţii.................................................
Anexa nr.3 - Fisa postului prefectului (în copie) .........................

1 fila 
1 fila 
4 file
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL GIURGIU

O R D I N
privind completarea art. 20 alin (1) şi art.29 Iit.e) şi lit.f) 

din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului -Judeţul 
Giurgiu -anexă la Ordinul prefectului judeţului Giurgiu nr.85/06.04.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului 
Judeţul Giurgiu modificat prin Ordinul prefectului judeţului Giurgiu nr.119 din

18.04.2016

PREFECTUL JUDEŢULUI GIURGIU,

în conformitate cu prevederile art.4 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, art.40 din Legea 
nr.53/20003 privind Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul prefectului judeţului Giurgiu nr. 85/06.04.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului 
Judeţul Giurgiu modificat prin Ordinul prefectului judeţului Giurgiu nr.119 din 
18.04.2016 ;

Ţinând cont de referatul înregistrat sub nr.15215 din 28.10.2019,
/V

In temeiul art. 275 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ emite prezentul

O R D I N :

Art. 1. Anexa la Ordinul prefectului judeţului Giurgiu nr. 85/06.04.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului 
Judeţul Giurgiu modificat prin Ordinul prefectului judeţului Giurgiu nr.119 din 
18.04.2016, se completează, după cum urmează;

1. Art. 20 alin (1) se completează cu lit. 1) şi va avea următorul cuprins:
1) dispune, prin rezoluţie, funcţionarul care soluţionează documentele intrate 
si/sau ieşite;

2. Art. 29 Iit.e) se completează şi va avea următorul cuprins :



e) primeşte şi repartizează spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în 
atribuţiile structurii pe care o conduce, urmărind respectarea termenelor şi modul de 
soluţionare a acestora, cu excepţia lucrărilor repartizate direct de către prefect;

3. Art.29 lit.f) se completează şi va avea următorul cuprins :
f) semnează, conform competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările 

elaborate în cadrul structurii pe care o conduce, cu excepţia lucrărilor repartizate direct 
de către prefect.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Instituţiei Prefectului -Judeţul Giurgiu -anexă la Ordinul prefectului judeţului Giurgiu 
nr.85/06.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu modificat prin Ordinul prefectului judeţului 
Giurgiu nr.l 19 din 18.04.2016, rămân neschimbate.

Art. 3 (1) Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a instituţiei
(2) Compartimentul resurse umane va comunica prezentul ordin 

Ministerului Afacerilor Interne şi personalului instituţiei.

Avizat de legalitate. 

Şef serviciu,

Adriana PUŢARU

Giurgiu, .2019

Nr.^ P


